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SOMMARJU EŻEKUTTIV

IS-SERVIZZ EWROPEW TA’ PEDAĠĠ ELETTRONIKU

Fl-2012, ħlasijiet tal-utenti tat-toroq ġew imposti fuq il-vetturi privati fi tnax-il Stat Membru
u fuq il-vetturi tal-merkanzija tqal fi tnejn u għoxrin Stat Membru. B’kollox, in-netwerk tat-
toroq b’pedaġġ kienet twila madwar 72 000 kilometru li minnhom 60 % kienu attrezzati
b’sistemi ta’ pedaġġ elettroniċi. Dawn is-sistemi, l-aktar l-aktar, huma interoperabbli f’livell
nazzjonali iżda mhux f’livell tal-UE. Dan joħloq ostakli għall-operazzjoni tas-suq intern.

Id-Direttiva 2004/52/KE ġiet adottata biex din il -frammentazzjoni tiġi rimedjata billi
jinħoloq Servizz Ewropew ta’ Pedaġġ Elettroniku (EETS) biex l-utenti tat-toroq ikunu jistgħu
jħallsu l-pedaġġi u l-imposti fl-UE kollha permezz ta’ kuntratt ma' Fornitur tas-Servizz tal-
EETS uniku u b’biċċa tagħmir abbord unika. Id-Deċiżjoni 2009/750/KE tal-Kummissjoni
stabbilixxiet ir-rekwiżiti ġenerali meħtieġa biex tiġi realizzata l-interoperabilità bejn il-
fornituri tal-EETS u t-tagħmir u l-proċeduri ta’ min jitlob il-ħlas tal-pedaġġi. Skont id-
Direttiva msemmija hawn fuq, l-EETS kellu jkun disponibbli għall-vetturi aktar tqal sa minn
mhux aktar tard minn Ottubru tal-2012, u għandu jiġi offrut għat-tipi ta' vetturi l-oħra
kollha sa' Ottubru 2014. Jidher madankollu li t-tqegħid tal-EETS fl-użu għadu kwistjoni.

IT-TEKNOLOĠIJA ATTWALI

Hemm sitt sistemi prinċipali ta’ ġbir elettroniku tal-ħlas li qed jintużaw bħalissa:

(1) Rikonoxximent Awtomatiku tal-Pjanċa tan-Numru ta’ Reġistrazzjoni (ANPR) -
teknoloġija matura li tuża l-vidjokameras għall-identifikazzjoni tal-vetturi.

(2) Teknoloġija tal-komunikazzjonijiet ta' distanza qasira dedikati (DSRC) - ibbażati fuq il-
komunikazzjoni tar-radju bidirezzjonali bejn tagħmir ta’ ma’ ġenb it-triq fiss (RSE) u
apparat mobbli (OBU) installat f’vettura.

(3) Identifikazzjoni bil-Frekwenza tar-Radju (RFID) - l-iktar sistema użata tal-Ġbir tal-
Pedaġġi fl-Istati Uniti (US), li tiddependi mill-mewġ tar-radju biex tidentifika l-apparati.

(4) Teknoloġija tas-Sistemi Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) għall-finijiet ta’
ġbir tal-pedaġġi - teknoloġija emerġenti li tuża d-data tal-pożizzjoni tal-vettura biex tkejjel
l-użu tat-triq bil-għan li tiddetermina l-imposta.

(5) Pedaġġ ibbażat fuq it-takografu - is-sistema użata fl-Iżvizzera - tirreġistra l-kilometraġġ
misjuq mill-utent permezz ta’ OBU konness elettronikament mal-odometru tal-vettura.

(6) Sistemi ta’ pedaġġ bil-komunikazzjonijiet mobbli (GSM u smartphones) - għadhom fi
stadju embrijoniku iżda għandhom potenzjalitajiet sinifikanti aktar ma javanzaw.

Dawn it-teknoloġiji huma diversi fil-prestazzjoni, l-infurzar, l-eżattezza, il-valutazzjoni tal-
kosti u l-interoperabilità. L-għażliet minbarra l-pedaġġ bit-takografu u l-GSM/smartphone
jistgħu jiggarantixxu livell ta’ eżattezza ta’ ’l fuq minn 99 %. Kwistjoni oħra hija l-
protezzjoni tad-data: L-ANPR u l-GNSS jistgħu jippermettu r-rikonoxximent u s-segwitu
kontinwu tas-sewwieqa, filwaqt li t-teknoloġija tad-DSRC, l-RFID u t-tekoloġija bbażata fuq
it-takografu ma jidhrux li jaffettwaw il-privatezza tal-utent.
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Il-kosti tal-għażliet ivarja b’mod konsiderevoli. It-teknoloġija tad-DSRC, li hija t-teknoloġija
tal-Ġbir Elettroniku tal-Pedaġġi (ETC) adottata b’mod l-aktar mifrux fl-Ewropa, tirrikjedi l-
installazzjoni ta’ tagħmir ta’ ma’ ġenb it-triq li jiswa ħafna flus. L-ANPR toħloq il-ħtieġa ta’
tagħmir ta’ ma’ ġenb it-triq li jkun “anqas għoli” u ma teħtieġ l-ebda OBU. L-RFID għadha
ma ġietx implimentata b’mod mifrux ħafna fl-UE u l-kosti tal-installazzjoni tagħha,
għalhekk, ikunu ogħla minn soluzzjonijiet oħra. L-għażliet tal-GNSS u tal-GSM huma inqas
għolja mil-lat tal-infrastruttura għalkemm il-GNSS ikun jirrikjedi livell ogħla ta' investiment
matul il-fażi tal-bidu u, b'mod partikolari, fir-rigward tal-istabbiliment ta' sistema ta' back
office li tiswa ħafna flus.

Id-DSRC għandha livell baxx ta’ adattabilità alavolja hija t-teknoloġija ta’ ETC adottata bl-
aktar mod mifrux u hija l-unika soluzzjoni li għandha disponibbli l-istandards tal-Kumitat
Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN). L-ANPR hija sistema flessibbli li diġà ġiet
ikkumbinata ma’ għażliet oħra ta’ ETC għall -finijiet ta’ infurzar, iżda n-nuqqas ta’
standardizzazzjoni tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni u l-isfidi għall-kooperazzjoni tal-Istati
Membri fl-istabbiliment ta’ bażi ta’ data tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni internazzjonali jfissru li
l-pedaġġ bil-vidjo mhuwiex teknoloġija xierqa biex isseħħ l-interoperabilità internazzjonali.
Il-GNSS u l-GSM huma għażliet flessibbli u adattabbli iżda r-rata baxxa tal-penetrazzjoni
tagħhom u l-preokkupazzjonijiet ta’ privatezza ukoll jillimitaw il-potenzjal tagħhom.

Id-DSRC, il-GNSS u l-GSM/GPRS huma l-uniċi teknoloġiji mressqa għall-EETS mid-Direttiva
2004/52/KE. L-ANPR, l-RFID u t-takografu attwalment ma jistgħux jitqiesu li huma
jissodisfaw l-EETS.

IT-TEKNOLOĠIJI EMERĠENTI

Bil-għan li jiġi vvalutat aħjar liema teknoloġiji jistgħu jaqdu rwol fl -EETS futur, jeħtieġ li ssir
serje ta' mistoqsijiet biex dak li jkun jifhem jekk it-teknoloġiji eżistenti għaddiex żmienhom,
jekk hemmx opportunitajiet biex jitnaqqsu l-kosti, biex isir titjib fl-interoperabilità, u titjib
fil-prestazzjonijiet u l-eżattezza, u x’inhuma l-aħħar żviluppi tat-teknoloġiji l-oħra fl-istess
sfera.

Id-DSRC, il-GNSS u l-ANPR ma jippreżentaw l-ebda sinjal li possibilment joħorġu mill -użu
kmieni. Titjibiet fit-teknoloġija tal-kameras jistgħu jirriżultaw filli xi wħud mill-komponenti
speċifiċi tal-ANPS jispiċċaw joħorġu mill-użu, iżda l-biċċiet ta' tagħmir jistgħu jiġu
modernizzati hekk kif tiskadi l-ħajja tagħhom. Il-GSM jista’ joħroġ mill -użu fil-ġejjieni qrib:
sal-2017, 40 % tal-abbonati tat-teknoloġija mobbli fl-Ewropa tal-Punent huma mistennija
jkunu fuq Evoluzzjoni fit-Tul 4G (4G Long Term Evolution) filwaqt li l-maġġoranza l-kbira
tal-utenti l-oħra jkunu fuq 3G.

Il-kosti relatati mal-OBU u t-tagħmir ta’ ma’ ġenb it-triq tradizzjonali mhumiex mistennija
jonqsu b’mod sinifikanti fil-ġejjieni qrib, filwaqt li l-migrazzjoni għat-3G u l-4G tipprovdi
kosti aktar baxxi tal-biċċiet ta’ tagħmir għal kull pakkett ta’ data trasmess, ħaġa li żżid il -
potenzjal għall-użu tat-teknoloġiji bbażati fuq il-WiFi għall-anqas fiż-żoni urbani.  Il-kost
tal-infurzar jista’ wkoll jitnaqqas permezz tal-qsim pan-Ewropew tad-data dwar il-vetturi u
r-reġistrazzjoni tas-sewwieqa u standards komuni għad-data meħtieġa bħala evidenza.
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L-ebda waħda mit-teknoloġijiet li bħalissa huma kkuntemplati mhi se żżid l-interoperabilità
fl-UE. Jistgħu jinqalgħu opportunitajiet minn teknoloġiji relatati, bħalma huma l-oqsma tas-
Sistemi Kooperattivi ta’ Informazzjoni dwar il-Vetturi (CVIS) u l-Aċċess tal-
Komunikazzjonijiet għat-Telekomunikazzjonijiet Mobbli fuq l-Art (CALM), u applikazzjonijiet
bħalma huma t-telematiċi għall-immaniġġjar tal-vetturi u tas-sewwieqa, l-eCall, u l-
assikurazzjoni bbażata fuq l-użu (UBI) li tuża Reġistraturi tad-Data tal-Ġrajjiet (EDRs).

Huma mistennija li jsiru avvanzi sostanzjali fil-metodi tal-ħlas, bl-adozzjoni ta' mezzi ta’
ħlas diġitali li jużaw l-internet mobbli huma u jsiru l-mezz primarju għall-ħlasijiet u l-
komunikazzjonijiet tal-klijenti fl-Ewropa. Il-ħlasijiet mingħajr kuntatt permezz ta’ telefown
mobbli bl-użu tal-Komunikazzjoni ta’ Kamp Qrib (NFC) jippermettu li jsiru tranżazzjonijiet
mingħajr flus kontanti aħjar, peress li l-identità tal-persuna m'għandhiex bżonn tiġi żvelata
waqt it-tranżazzjoni. Bit-tneħħija tal-użu tal-flus kontanti u t-tnaqqis tal-kosti tat-
tranżazzjonijiet ta’ mikroħlasijiet, din it-teknoloġija tista’ tippermetti lill-utenti jħallsu skont
l-użu f’post fiżiku mingħajr il-ħtieġa ta' kont tal-pedaġġ. Ħafna esperti jallegaw li, bl-użu
tat-teknoloġija tal-NFC, is-smartphones se jaġevolaw il-bidla biex il-ġbir tal-pedaġġi jsir
kollu kemm hu b’mod elettroniku.

IT-TRIQ ’IL QUDDIEM

L-objettivi usa’ ta’ politika li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati fis-snin li ġejjin:

 L-implimentazzjoni ġeneralizzata u armonizzata tal-imposti stradali fl-UE kollha.

 Li l-ETC jsir il-mezz l-aktar komuni ta’ ħlas għall-pedaġġi u l-imposti stradali fl-
Ewropa.

 Li jiġu stabbiliti kuntratt uniku wieħed u OBU uniku li jkunu validi fl -UE kollha.

 Li jiġi minimizzat il-kost taċ-ċiklu tal-ħajja tas-sistemi tal-ġbir tal-pedaġġi.

Dawk li jfasslu l-politiki għandhom jikkunsidraw:

 Li implimentazzjoni xierqa tal-EETS tirrikjedi introduzzjoni egalitarja u armonizzata
tal-apparati tal-pedaġġ lill-utenti.

 Li l-installazzjoni ta’ apparat ta’ ġol-vettura, jew waqt il-manifattura jew waqt il-
proċess tar-reġistrazzjoni tal-vettura, issir kemm għażla attraenti għall-utent aħħari
u kemm potenzjalment obbligatorja biex l-aċċettazzjoni tal-użu tal-EETS tiġi
ffaċilitata.

 Li l-koordinazzjoni tal-apparati abbord kollha, u l-interfaċċi għall-modifikar ta’
modernizzar, ġewwa karozza jkunu jagħmlu l -implimentazzjoni tal-EETS aktar faċli.

 Li l-użu koordinat tal-OBU flimkien ma' sistemi oħra ta' navigazzjoni u
komunikazzjoni jkun jiffaċilita l-aċċettazzjoni tal-ETC min-naħa tal-utenti.

 Biex jiġi żgurat approċċ armonizzat għall-privatezza tad-data, huma meħtieġa
ftehimiet dwar liema informazzjoni għandha ssir disponibbli u liema għandha tibqa'
kunfidenzjali.

 Il-limitazzjonijiet potenzjali tal-istandards eżistenti tal-ETC dwar miżuri ġejjiena
għandhom jiġu kkunsidrati abbażi ta' kull każ għalih; mhux is -soluzzjonijiet kollha
jistgħu jkomplu jkunu kompatibbli, għalkemm huwa mixtieq li miżuri ġodda
għandhom ikunu interoperabbli ma’ sistemi tal -ETC eżistenti.
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L-aspetti prattiċi li ġejjin għandhom jiġu rieżaminati:

 It-teknoloġiji attwali (inkluża l-ANPR) jistgħu jissodisfaw il-parti l-kbira tar-rekwiżiti
għall-ġbir tal-imposti stradali fl-Ewropa f'livell tekniku, iżda mhumiex kollha
kosteffettivi bl-istess mod.

 L-operaturi u l-utenti għandu jkollhom id-dritt li jagħżlu t-teknoloġija l-aktar sempliċi
u ekonomika biex iħallsu l-pedaġġi b’mod elettroniku fl-UE kollha.

 Sistemi effiċjenti ta’ back office, saldu bejn l-operaturi u infurzar biex jiġu ggarantiti
l-ħlasijiet tal-pedaġġi jeħtieġ li jiġu implimentati mingħajr ma’ jiġu ġġenerati kosti
addizzjonali sinifikanti tal-ġbir għall-operaturi tal-pedaġġi jew għall-fornituri tas-
servizz tal-EETS.


