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KOPSAVILKUMS

EIROPAS CEĻU LIETOTĀJU NODEVU ELEKTRONISKĀS IEKASĒŠANAS
SISTĒMA

Eiropas Savienībā 2012. gadā no privātiem transportlīdzekļiem ceļu lietotāju nodevas tika
iekasētas divpadsmit dalībvalstīs, bet no smagajiem kravas transportlīdzekļiem — divdesmit
divās dalībvalstīs. Maksas ceļu kopējais garums bija aptuveni 72 000 kilometru, no kuriem
60 % bija aprīkoti ar ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām. Labākajā
gadījumā tiek nodrošināta šo sistēmu savstarpēja izmantojamība valsts līmenī, bet ne ES
līmenī. Tas rada šķēršļus iekšējā tirgus darbībai.

Lai risinātu šo sadrumstalotības problēmu, tika pieņemta Direktīva 2004/52/EK, ar ko
izveidoja Eiropas elektroniskās nodokļa iekasēšanas sistēmu (EETS), kuras mērķis ir sniegt
ceļu lietotājiem iespēju samaksāt ceļu lietotāja nodevu un ceļa maksu visā ES teritorijā,
pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar vienu EETS pakalpojumu sniedzēju un izmantojot
vienu automašīnā izvietotu ierīci. Komisijas Lēmumā 2009/750/EK noteiktas vispārīgās
prasības, kas jāizpilda, lai nodrošinātu EETS pakalpojumu sniedzēju un ceļu lietotāju
nodevu iekasētāju iekārtu un procedūru savstarpēju izmantojamību. Saskaņā ar iepriekš
minēto direktīvu, EETS bija jābūt pieejamai smagajiem transportlīdzekļiem vēlākais no
2012. gada oktobra, bet visu pārējo veidu transportlīdzekļiem — no 2014. gada oktobra.
Tomēr šķiet, ka EETS ieviešana joprojām ir problemātiska.

PAŠREIZĒJĀS TEHNOLOĢIJAS

Pašlaik izmanto sešas galvenās turpmāk minētās elektroniskās nodevu iekasēšanas
sistēmas.

1. Automātiskās numura zīmes atpazīšanas (ANPR) sistēmas — aprobēta tehnoloģija, kurā
transportlīdzekļu identificēšanai izmanto videokameras.

2. Specializētas šaura diapazona datu pārraides (DSRC) tehnoloģija — tās pamatā ir
divvirzienu radiosakari starp stacionāru aprīkojumu ceļa malā un mobilu transportlīdzeklī
uzstādītu ierīci.

3. Radiofrekvenciālā identifikācija (RFID) — visplašāk lietotā ceļu lietotāju nodevu
iekasēšanas sistēma Amerikas Savienotajās Valstīs; šajā tehnoloģijā izmanto radioviļņus,
lai identificētu ierīces.

4. Globālas navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) tehnoloģija ceļu lietotāju nodevu
iekasēšanas vajadzībām — jauna tehnoloģija, kas izmanto datus par transportlīdzekļa
atrašanās vietu, lai noteiktu pa ceļu nobraukto attālumu un aprēķinātu maksu.

5. Nodevu iekasēšana, pamatojoties uz tahogrāfa datiem (sistēma, ko izmanto Šveicē) —
reģistrē autovadītāja veikto attālumu ar automobilī uzstādītu ierīci (OBU), kam ir
elektronisks savienojums ar transportlīdzekļa odometru.

6. Mobilo sakaru (GSM un viedtālruņi) ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēmas — to
izveide joprojām ir sākuma stadijā, bet tām ir ievērojams potenciāls.
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Šīm tehnoloģijām ir atšķirīga veiktspēja, maksājuma izpildes iespējas, precizitāte, izmaksu
novērtējums un savstarpējā izmantojamība. Nodevu iekasēšanas tehnoloģijas, izņemot uz
tahogrāfa datiem un GSM/viedtālruņiem pamatoto iekasēšanu, var nodrošināt precizitātes
līmeni, kas pārsniedz 99 %. Otrs aktuāls problēmjautājums ir datu aizsardzība: ANPR un
GNSS tehnoloģijas var nodrošināt autovadītāju atpazīšanu vai nepārtrauktu maršruta
izsekošanu, turpretī uz DSRC, RFID un tahogrāfa datiem pamatotās tehnoloģijas, šķiet,
neietekmē sistēmas lietotāju privātumu.

Risinājumu izmaksas ievērojami atšķiras. Lai izmantotu DSRC, kas ir visizplatītākā ceļu
lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas (ETC) tehnoloģija Eiropā, ir jāuzstāda dārgs
aprīkojums ceļa malā. Lai izmantotu ANPR, ir vajadzīgs “lētāks” aprīkojums ceļa malā, un
nav nepieciešamas automobilī uzstādītas ierīces. RFID Eiropas Savienībā netiek plaši
izmantota, tāpēc šīs tehnoloģijas ieviešanas izmaksas būtu lielākas nekā citiem
risinājumiem. GNSS un GSM risinājumi ir lētāki no infrastruktūras viedokļa, tomēr, ieviešot
GNSS, būtu jāveic lielāki ieguldījumi darbības uzsākšanas posmā, konkrēti, saistībā ar
dārgas administratīvās sistēmas izveidi.

DSRC ir zems pielāgojamības līmenis, kaut gan tā ir visizplatītākā ETC tehnoloģija un
vienīgais risinājums, kuram ir CEN standarti. ANPR ir elastīga sistēma, kas jau ir izmantota
kopā ar citiem ETC risinājumiem maksājumu izpildes vajadzībām, bet numura zīmju
standartizācijas trūkums un apstāklis, ka dalībvalstu sadarbība, veidojot starptautisku
numura zīmju datu bāzi, var būt problemātiska, nozīmē, ka uz videoierakstiem pamatota
ceļu lietotāju nodevu iekasēšana nav īstais risinājums, lai garantētu savstarpēju
izmantojamību starptautiskā līmenī. GNSS un GSM ir elastīgi un pielāgojami risinājumi, bet
šo tehnoloģiju potenciālu ierobežo arī to zemais izplatības līmenis un ar privātumu saistītas
bažas.

DSRC, GNSS un GSM/GPRS ir vienīgās tehnoloģijas, kas Direktīvā 2004/52/EK ir norādītas
kā iespējamie risinājumi EETS sistēmas ieviešanai. ANPR, RFID un uz tahogrāfa datiem
pamatoto risinājumu pašlaik nevar uzskatīt par EETS sistēmas prasībām atbilstošiem.

JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS

Lai vislabāk novērtētu, kuras tehnoloģijas varētu būt noderīgas turpmākā EETS, ir jāuzdod
vairāki jautājumi ar mērķi izprast, vai esošās tehnoloģijas ir novecojušas, vai ir iespējas
izmaksu samazināšanai, savstarpējas izmantojamības, veiktspējas un precizitātes
uzlabošanai, un cik attīstītas ir citas tehnoloģijas šajā pašā jomā.

Nav nekādu pazīmju par DSRC, GNSS un ANPR drīzu iespējamu novecošanu. Kameru
tehnoloģisku uzlabojumu rezultātā daži specifiski ANPR komponenti var novecot, taču pašas
ierīces pēc to ekspluatācijas laika beigām var uzlabot. GSM, iespējams, būs novecojusi
tuvākajā nākotnē: paredzams, ka līdz 2017. gadam 40 % mobilo tālruņu pakalpojumu
abonentu Rietumeiropā izmantos tehnoloģiju 4G „Long Term Evolution”, bet lielākā daļa
pārējo lietotāju — tehnoloģiju 3G.

Ar automobilī uzstādīto ierīču un ierasto ceļa malās esošo iekārtu uzstādīšanu saistīto
izmaksu ievērojams kritums tuvākajā nākotnē nav paredzams, bet pāreja uz 3G un 4G
sakariem nodrošinās zemākas vienības izmaksas par katru pārsūtīto datu paketi, palielinot
WiFi tehnoloģiju izmantošanas potenciālu vismaz pilsētu teritorijās. Arī izpildes izmaksas
varētu samazināt, Eiropas mērogā kopīgojot transportlīdzekļu un vadītāju reģistrācijas
datus un ieviešot kopējus standartus attiecībā uz datiem, kas vajadzīgi kā pierādījumi.
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Neviena no pašlaik paredzētajām tehnoloģijām nepalielinātu savstarpēju izmantojamību
Eiropas Savienībā. Šādas iespējas var sniegt saistītas tehnoloģijas, piemēram, kooperatīvās
transportlīdzekļa-infrastruktūras sistēmas (CVIS) un sakaru piekļuves protokols mobilo
ierīču saziņai uz sauszemes (CALM), kā arī citas lietojumprogrammas, piemēram,
telemātika transportlīdzekļu un autovadītāju pārvaldībai, sistēma eCall un uz lietošanu
pamatota apdrošināšana (UBI), izmantojot notikumu datu pašrakstītājus (EDR).

Ievērojams progress ir sagaidāms maksājuma veidu jomā, kur par galveno klientu
maksājumu un saziņas līdzekli Eiropā kļūst digitālās maksājumu sistēmas, kas izmanto
mobilo internetu. Bezkontakta maksājumi ar mobilo tālruni, izmantojot tuvlauka sakarus
(NFC), nodrošina labākus bezskaidrās naudas darījumus, jo, veicot darījumus šādi, nav
jāizpauž personas identitāte. Izslēdzot vajadzību apstrādāt skaidru naudu un samazinot
mikromaksājumu darījuma izmaksas, šī tehnoloģija varētu sniegt lietotājiem iespēju fiziskā
atrašanās vietā samaksāt par katru lietošanas reizi, neradot lietotājam vajadzību izveidot
ceļu lietotāja nodevas maksātāja kontu. Daudzi eksperti apgalvo, ka, izmantojot NFC
tehnoloģiju, viedtālruņi veicinās pāreju uz pilnībā elektronisku ceļu lietotāju nodevas
iekasēšanu.

TURPMĀKĀ RĪCĪBA

Nākamajos gados jāņem vērā turpmāk minētie plašākie politikas mērķi:

 vispārēja un saskaņota ceļu lietotāju nodevas iekasēšana ES teritorijā;

 ETC attīstīšana, lai tā kļūtu par visizplatītāko ceļu lietotāju nodevas un ceļa maksas
maksājuma veidu Eiropā;

 tādas sistēmas izveide, kura būtu pamatota uz vienu līgumu, kas būtu spēkā visā
ES, un kas paredzētu viena tipa OBU izmantošanu visā ES teritorijā;

 nodevu iekasēšanas sistēmu aprites cikla izmaksu samazināšana līdz minimumam.

Politikas veidotājiem būtu jāņem vērā šādi aspekti:

 lai pienācīgi ieviestu EETS, ceļu lietotāja nodevas iekasēšanas ierīces lietotājiem ir
jānodrošina saskaņoti un ievērojot vienlīdzības principu;

 transportlīdzeklī uzstādītas ierīces uzstādīšanai tā izgatavošanas vai reģistrācijas
laikā ir jābūt transportlīdzekļa lietotājam pievilcīgam risinājumam, un, iespējams, tā
ir jānosaka kā obligāta prasība, lai veicinātu EETS ieviešanu;

 visu automobilī esošo ierīču un modernizēšanas saskarņu darbības koordinēšana
atvieglotu EETS ieviešanu;

 automobilī uzstādītu ierīču koordinēta lietošana kopā ar citām navigācijas un sakaru
sistēmām veicinātu ETC pievilcību lietotājiem;

 lai nodrošinātu saskaņotu pieeju datu privātumam, ir jāvienojas par to, kādas
informācijas pieejamība ir jānodrošina, un kādai informācijai jāpaliek konfidenciālai;

 ierobežojumi, ko spēkā esošie ETC standarti varētu radīt turpmākiem pasākumiem,
katrā gadījumā jāizskata individuāli; iespējams, visi esošie risinājumi nebūs
savienojami ar jauniem, tomēr ir vēlams, lai jaunie līdzekļi būtu savstarpēji
izmantojami ar esošām ETC sistēmām.
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Būtu jāpārskata turpmāk minētie praktiskie aspekti:

 pašreizējās tehnoloģijas (to skaitā ANPR) var nodrošināt lielāko daļu tehnisko
vajadzību, lai iekasētu ceļu maksas Eiropā, bet ne visas no tām ir vienlīdz izdevīgas
izmaksu ziņā;

 pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem vajadzētu būt tiesībām izvēlēties
vienkāršāko un lētāko ceļu lietotāja nodevas elektroniskās iekasēšanas tehnoloģiju,
ko izmantos visā ES teritorijā;

 ir jāievieš efektīva administratīvā struktūra un norēķinu un maksājumu izpildes
sistēma starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, lai garantētu ceļu lietotāju
nodevas samaksu, neradot ceļu lietotāju nodevas iekasēšanas operatoriem vai EETS
pakalpojumu sniedzējiem būtiskas papildu izmaksas par nodevas iekasēšanu.


