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STRESZCZENIE

EUROPEJSKA USŁUGA OPŁATY ELEKTRONICZNEJ

W 2012 r. w 12 państwach członkowskich obowiązywał system opłat dla użytkowników dróg
obejmujący pojazdy prywatne, a w 22 państwach członkowskich – system opłat obejmujący
pojazdy ciężarowe. Długość sieci drogowej, na której pobierano opłaty, wynosiła ogółem
około 72 000 km, z czego 60% było wyposażone w systemy opłat elektronicznych.
Interoperacyjność tych systemów zapewniono w najlepszym razie na szczeblu krajowym,
lecz nie na szczeblu UE. Taka sytuacja stwarza bariery utrudniające funkcjonowanie rynku
wewnętrznego.

Przyjęcie dyrektywy 2004/52/WE miało na celu rozwiązanie problemu takiego rozdrobnienia
przez ustanowienie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), która miała umożliwić
użytkownikom dróg uiszczanie opłat i należności w całej UE na podstawie umowy zawartej z
pojedynczym dostawcą EETS, za pomocą jednego urządzenia pokładowego. W decyzji
Komisji 2009/750/WE określono ogólne wymogi niezbędne do uzyskania interoperacyjności
między urządzeniami i procedurami dostawców EETS oraz podmiotów pobierających opłaty.
Zgodnie z dyrektywą 2004/52/WE system EETS miał być dostępny dla pojazdów
ciężarowych najpóźniej od października 2012 r., a do października 2014 r. powinien być
zapewniany w przypadku pozostałych rodzajów pojazdów. Wydaje się jednak, że
wprowadzenie EETS nadal stanowi problem.

OBECNIE DOSTĘPNA TECHNOLOGIA

Obecnie wykorzystuje się sześć głównych elektronicznych systemów pobierania opłat:

(1) automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ARTR) – zaawansowana
technologia, w której do identyfikacji pojazdu wykorzystuje się kamery;

(2) technologia wydzielonej łączności krótkiego zasięgu (DSRC) – oparta na
dwukierunkowej łączności radiowej między stałymi urządzeniami na poboczu drogi
a urządzeniem ruchomym (urządzeniem pokładowym) zainstalowanym w pojeździe;

(3) identyfikacja radiowa (RFID) – najczęściej stosowany system pobierania opłat
w Stanach Zjednoczonych, w którym urządzenia identyfikuje się z wykorzystaniem fal
radiowych;

(4) technologia globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) wykorzystywana do
celów pobierania opłat – nowa technologia, w której dane dotyczące położenia pojazdu
służą do pomiaru przemierzonej drogi w celu ustalenia wysokości opłaty;

(5) pobieranie opłat w oparciu o dane z tachografu – system wykorzystywany w Szwajcarii,
w którym urządzenie pokładowe połączone elektronicznie z licznikiem kilometrów
w pojeździe rejestruje odległość przejechaną przez użytkownika;

(6) systemy pobierania opłat z wykorzystaniem łączności ruchomej (GSM i smartfony) –
nadal znajdują się na wczesnym etapie rozwoju, lecz mają znaczny potencjał.
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Technologie te różnią się pod względem skuteczności, egzekwowania opłat, dokładności,
oceny kosztów i interoperacyjności. Poza systemami pobierania opłat z wykorzystaniem
tachografu i GSM/smartfonów zapewniają one poziom dokładności przekraczający 99%.
Kolejną kwestią jest ochrona danych: technologie ARTR i GNSS mogą umożliwiać
rozpoznawanie lub ciągłe śledzenie kierowców, natomiast wydaje się, że technologie DSRC i
RFID oraz system oparty na danych z tachografu nie mają wpływu na prywatność
użytkowników.

Istnieją istotne różnice w kosztach poszczególnych technologii. Technologia DSRC, która
jest najbardziej rozpowszechnioną technologią elektronicznego pobierania opłat w Europie,
wymaga instalacji kosztownych urządzeń na poboczu. Technologia ARTR wiąże się z
koniecznością zainstalowania na poboczu „mniej kosztownych” urządzeń, nie są też
wymagane urządzenia pokładowe. System RFID nie jest powszechnie stosowany w UE,
zatem koszty jego instalacji byłyby wyższe niż w przypadku innych rozwiązań. Technologia
GNSS i możliwość wykorzystania GSM wiążą się z mniejszymi kosztami infrastrukturalnymi,
chociaż GNSS wymagałby większych inwestycji w fazie rozruchu, zwłaszcza jeśli chodzi o
utworzenie kosztownego zaplecza.

Technologia DSRC charakteryzuje się niskim poziomem przystosowalności, mimo że jest to
najbardziej rozpowszechniona technologia elektronicznego pobierania opłat, a także jedyne
rozwiązanie, dla którego dostępne są normy CEN. ARTR to elastyczny system, który
powiązano już z innymi rozwiązaniami elektronicznego pobierania opłat w celu zapewnienia
ich egzekwowania, jednak brak ujednolicenia tablic rejestracyjnych oraz wyzwania
związane ze współpracą państw członkowskich w tworzeniu międzynarodowej bazy danych
dotyczącej tablic rejestracyjnych sprawiają, że pobór opłat z wykorzystaniem kamer wideo
nie jest odpowiednią technologią umożliwiającą uzyskanie międzynarodowej
interoperacyjności. GNSS i GSM to elastyczne technologie, dające się dostosowywać, lecz
osiągany w ich przypadku niski wskaźnik penetracji oraz wątpliwości w kwestii ochrony
prywatności również ograniczają ich potencjał.

DSRC, GNSS i GSM/GPRS to jedyne technologie przewidziane w dyrektywie 2004/52/WE na
potrzeby EETS. Technologii ARTR i RFID oraz systemu wykorzystującego dane z tachografu
nie można obecnie uznać za zgodne z EETS.

NOWE TECHNOLOGIE

Aby jak najdokładniej ocenić, które technologie mogą znaleźć zastosowanie w przyszłym
systemie EETS, należy znaleźć odpowiedzi na szereg pytań w celu ustalenia, czy obecne
technologie są już przestarzałe, czy istnieje możliwość ograniczenia kosztów, poprawy
interoperacyjności oraz podniesienia skuteczności i dokładności, a także jaki jest obecnie
stan rozwoju pozostałych technologii w tej samej dziedzinie.

W przypadku DSRC, GNSS i ARTR nic nie świadczy o tym, że technologie te mogą szybko
okazać się przestarzałe. Udoskonalenia w technologii kamer mogą sprawić, że niektóre
określone elementy ARTR staną się przestarzałe, lecz po upływie okresu użytkowania
urządzeń można je wymieniać na nowocześniejsze. Technologia GSM może stać się
przestarzała już w niedalekiej przyszłości: przewiduje się, że do 2017 r. 40% abonentów
telefonii komórkowej w Europie Zachodniej będzie korzystało ze standardu 4G LTE,
natomiast zdecydowana większość pozostałych użytkowników będzie korzystała z sieci 3G.
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Nie przewiduje się, aby koszty urządzeń pokładowych i tradycyjnych urządzeń
instalowanych na poboczu uległy w niedalekiej przyszłości znacznemu obniżeniu, natomiast
migracja do sieci 3G i 4G zapewnia niższe koszty jednostkowe w przeliczeniu na przesyłane
pakiety danych, co zwiększa możliwości wykorzystania technologii opartych na sieci Wi-Fi,
przynajmniej na obszarach miejskich. Koszty egzekwowania opłat również można by
zmniejszyć, stosując ogólnoeuropejski system wymiany danych rejestracyjnych pojazdu i
kierowcy oraz wspólnych norm w zakresie danych wymaganych jako dowód.

Żadna z obecnie przewidzianych technologii nie doprowadziłaby do zwiększenia
interoperacyjności w UE. Szansę w tej dziedzinie mogą stanowić powiązane technologie,
takie jak systemy oparte na współpracy pojazd-infrastruktura (Cooperative Vehicle
Information Systems, CVIS) i obszary dostępu komunikacyjnego dla środków mobilnych
(Communications Access for Land Mobiles, CALM), a także takie aplikacje, jak telematyczne
rozwiązania do zarządzania pojazdami i kierowcami, eCall oraz ubezpieczenia UBI (oparte
na sposobie użytkowania pojazdu), w których wykorzystuje się rejestratory zdarzeń (Event
Data Recorders, EDR).

W związku z wprowadzaniem cyfrowych kanałów płatności wykorzystujących mobilny
internet, które stają się w Europie podstawowym sposobem dokonywania płatności przez
klienta i komunikacji z nim, spodziewany jest istotny postęp w metodach płatności.
Płatności zbliżeniowe dokonywane telefonem komórkowym z wykorzystaniem komunikacji
zbliżeniowej umożliwiają lepsze prowadzenie transakcji bezgotówkowych, ponieważ
tożsamość danej osoby nie musi być ujawniania podczas transakcji. Dzięki wyeliminowaniu
operacji gotówkowych i ograniczeniu kosztów transakcji w przypadku mikropłatności tego
rodzaju technologia mogłaby umożliwić użytkownikom uiszczanie płatności za użytkowanie
dróg w danej lokalizacji fizycznej bez konieczności posiadania konta opłat. Zdaniem wielu
ekspertów w związku z wykorzystaniem technologii komunikacji zbliżeniowej smartfony
ułatwią przejście na w pełni elektroniczny system pobierania opłat.

DALSZE DZIAŁANIA

W nadchodzących latach należy rozważyć następujące szersze cele polityczne:

 powszechne i zharmonizowane wdrażanie opłat drogowych w całej UE,

 wprowadzenie systemu elektronicznego pobierania opłat jako najbardziej
powszechnego sposobu uiszczania opłat i należności drogowych w całej Europie,

 zapewnienie ważności pojedynczej umowy i jednego urządzenia pokładowego w
całej UE,

 ograniczenie do minimum kosztów systemów pobierania opłat w całym cyklu życia.

Decydenci powinni rozpatrzyć następujące zagadnienia:

 odpowiednie wdrożenie EETS wymaga upowszechnienia urządzeń do poboru opłat
wśród użytkowników w sposób zharmonizowany i na równych warunkach,

 instalacja urządzenia pokładowego, czy to na etapie produkcji, czy też w trakcie
rejestracji pojazdu, powinna być zarówno atrakcyjnym rozwiązaniem dla
użytkownika końcowego, jak i potencjalnym obowiązkiem mającym na celu
ułatwienie rozpowszechnienia EETS,
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 koordynacja w pojeździe wszystkich urządzeń pokładowych oraz zapewnienie w nim
interfejsów służących do modernizacji ułatwiłoby wdrażanie EETS,

 wykorzystanie urządzenia pokładowego w sposób skoordynowany z innymi
systemami nawigacji i łączności ułatwiłoby akceptację systemu elektronicznego
pobierania opłat przez użytkowników,

 zapewnienie zharmonizowanego podejścia do prywatności danych wymaga zawarcia
porozumień określających, które informacje powinny być dostępne, a które powinny
pozostać poufne,

 potencjalne ograniczenia, które wynikają dla przyszłych środków z obowiązujących
norm w zakresie elektronicznego pobierania opłat, należy rozpatrywać z punktu
widzenia poszczególnych przypadków; istnieje możliwość, że nie wszystkie
rozwiązania będą nadal kompatybilne, chociaż pożądane jest zapewnienie
interoperacyjności nowych środków z istniejącymi systemami elektronicznego
pobierania opłat.

Należy dokonać przeglądu następujących aspektów praktycznych:

 obecnie dostępne technologie (w tym ARTR) mogą spełniać większość wymagań
technicznych związanych z pobieraniem opłat drogowych w Europie, lecz nie
wszystkie są w równym stopniu opłacalne,

 operatorzy i użytkownicy powinni mieć prawo wyboru najprostszej i najbardziej
oszczędnej technologii elektronicznego uiszczania opłat w całej UE,

 wydajne zaplecze, rozliczenia między operatorami i egzekwowanie opłat, których
celem jest zagwarantowanie uiszczania opłat, należy wdrażać bez istotnych
dodatkowych kosztów dla operatorów pobierających opłaty lub dostawców EETS.


