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SINTEZĂ

SERVICIUL EUROPEAN DE TAXARE RUTIERĂ ELECTRONICĂ

În 2012, au fost percepute tarife de utilizare a infrastructurii rutiere pentru vehiculele
private în 12 state membre și pentru vehiculele grele de marfă în două state membre. În
total, rețeaua rutieră cu taxă a avut o lungime de aproximativ 72 000 de kilometri dintre
care 60 % era dotată cu sisteme de taxare rutieră electronică. În cel mai bun caz, aceste
sisteme sunt interoperabile la nivel național, dar nu la nivelul UE. Această situație
generează bariere în calea funcționării pieței interne.

Directiva 2004/52/CE a fost adoptată pentru a remedia această fragmentare prin crearea
unui serviciu european de taxare rutieră electronică (EETS) pentru a le permite utilizatorilor
de infrastructuri rutiere să plătească taxe și tarife de utilizare la nivelul întregii UE prin
intermediul unui contract cu un furnizor de servicii EETS unic și cu o unitate unică la bord.
Decizia 2009/750/CE a Comisiei prevede cerințele generale necesare pentru realizarea
interoperabilității între furnizorii de EETS și echipamentele și procedurile de percepere a
tarifelor de utilizare. În conformitate cu directiva menționată anterior, EETS ar fi trebui să
fie disponibil și vehiculelor mai grele din octombrie 2012, cel târziu, și ar trebui oferit
tuturor altor tipuri de vehicule până în octombrie 2014. Cu toate acestea, se pare că
implementarea EETS este o problemă.

TEHNOLOGIA ACTUALĂ

În prezent, sunt în folosință șase sisteme de colectare a taxelor electronice principale:

(1) Sistemele de recunoaștere automată a numărului de înmatriculare (ANPR) – o
tehnologie matură care folosește camere video pentru identificarea vehiculelor.

(2) Tehnologia comunicațiilor dedicate cu rază scurtă (DSRC) – bazată pe comunicațiile
radio bidirecționale între echipamente fixe de pe marginea drumurilor (RSE) și un dispozitiv
mobil (OBU) instalat într-un vehicul.

(3) Dispozitive de identificare prin radiofrecvență (RFID) – cel mai utilizat sistem de
colectare a tarifelor de utilizare din Statele Unite (SUA), bazându-se pe unde radio pentru
identificarea dispozitivelor de identificare.

(4) Tehnologia sistemelor globale de navigație prin satelit (GNSS) pentru scopuri de
colectare a tarifelor de utilizare – o tehnologie emergentă care folosește datele de
poziționare a vehiculului pentru a măsura utilizarea infrastructurii rutiere în vederea
stabilirii taxei.

(5) Taxarea rutieră pe bază de tahograf – sistem folosit în Elveția – înregistrează kilometri
parcurși de utilizator prin intermediul unui OBU conectat electronic la contorul de parcurs al
vehiculului.

(6) Sisteme de taxare rutieră prin comunicații mobile (GSM și telefoane inteligente) – încă
într-un stadiu incipient, dar având un potențial considerabil de dezvoltare.

Aceste tehnologii diferă în ceea ce privește performanța, implementarea, acuratețea,
evaluarea costurilor și interoperabilitatea. Alte opțiuni decât taxarea rutieră prin tahograf și
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GSM/telefoane inteligente pot garanta un nivel de acuratețe de 99 %. O altă problemă este
protecția datelor: ANPR și GNSS pot permite recunoașterea sau urmărirea continuă a
șoferilor, în timp ce DSRC, RFID și tehnologia pe bază de tahograf nu par să afecteze viața
privată a utilizatorului.

Costurile opțiunilor variază în mod considerabil. DSRC, care este cea mai răspândită
tehnologie de colectare a taxelor electronice (ETC) din Europa, impune instalarea de
echipamente costisitoare pe marginea drumurilor. ANPR necesită echipamente „mai puțin
costisitoare” pe marginea drumurilor și niciun OBU. RFID nu a fost implementat la scară
largă în UE, iar costurile sale de instalare ar fi, prin urmare, mai mari decât cele ale altor
soluții. Opțiunile GNSS și GSM sunt mai puțin costisitoare din punctul de vedere al
infrastructurii, deși GNSS ar impune un nivel mai mare de investiții pe parcursul etapei
inițiale și, în special, în legătură cu crearea unui sistem costisitor de logisitică.

DSRC dispune de un nivel scăzut de adaptabilitate, chiar dacă este tehnologia ETC cea mai
larg răspândită și este singura soluție care dispune de standarde CEN. ANPR este un sistem
flexibil care este deja combinat cu alte opțiuni ETC în scopuri de aplicare a legii, dar lipsa
standardizării numerelor de înmatriculare și provocările în ceea ce privește cooperarea
dintre statele membre pentru crearea unei baze de date internaționale cu numerele de
înmatriculare înseamnă că taxarea rutieră prin camere video nu este o tehnologie adecvată
pentru realizarea interoperabilității la nivel internațional. GNSS și GSM sunt opțiuni flexibile
și adaptabile, dar rata lor scăzută de pătrundere și îngrijorările legate de viața privată le
limitează, de asemenea, potențialul.

DSRC, GNSS și GSM/GPRS sunt singurele tehnologii propuse pentru EETS prin
Directiva 2004/52/CE. ANPR, RFID și tahograful nu pot fi considerate în prezent conforme
cu EETS.

TEHNOLOGIILE EMERGENTE

Pentru a evalua mai bine care tehnologii ar putea juca un rol în viitorul EETS, trebuie să se
răspundă la o serie de întrebări pentru a se înțelege dacă tehnologiile existente sunt
perimate, dacă există oportunități de reducere a costurilor, de îmbunătățire a
interoperabilității și de îmbunătățire a performanței și a acurateței și care este stadiul
actual al celorlalte tehnologii din aceeași sferă.

DSRC, GNSS și ANPR nu prezintă niciun semn al unei eventuale perimări timpurii.
Îmbunătățirile tehnologiei camerelor video pot face perimate unele componente specifice
ale ANPR, dar unitățile pot fi modernizate la data de expirare. GSM poate deveni perimat în
viitorul apropriat: până în 2017, 40 % dintre abonații la servicii de telefonie mobilă din
Europa Occidentală vor utiliza 4G Long Term Evolution, iar marea majoritatea a celorlalți
utilizatori va utiliza 3G.

Nu se așteaptă ca în viitorul apropriat costurile pentru OBU și echipamentele tradiționale de
pe marginea drumurilor să scadă în mod considerabil, deși migrarea la 3G și 4G oferă
costuri unitare mai mici pentru pachetul de date transmis, crescând potențialul de utilizare
a tehnologiilor bazate pe WiFi, cel puțin în zonele urbane. Costurile de implementare ar
putea, de asemenea, să fie reduse prin partajarea la nivel paneuropean a datelor de
înregistrare a vehiculelor și șoferilor și a standardelor comune pentru datele necesare ca
probe.
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Nicio tehnologie prevăzută nu va crește interoperabilitatea în UE. Oportunități pot apărea
de la tehnologii conexe, precum zone cu sisteme cooperative de informare de la bordul
vehiculelor (CVIS) și cu acces la comunicații pentru sisteme mobile terestre (CALM), și
aplicații precum telematica pentru gestionarea vehiculelor și a condusului, eCall și
asigurarea pe bază de utilizare (UBI), care folosește dispozitive de înregistrare a datelor
evenimentelor (EDR).

Sunt preconizate avantaje substanțiale în ceea ce privește metodele de plată, fiind adoptate
mijloace de plată digitale care folosesc internetul mobil, întrucât ele devin mediul primar
pentru plățile și comunicațiile efectuate de clienți în Europa. Plățile wireless efectuate prin
intermediul unui telefon mobil, folosind comunicarea în câmp apropiat (NFC), permit
îmbunătățirea tranzacțiilor fără numerar, întrucât nu este necesară dezvăluirea identității
unei persoane, în timpul tranzacției. Prin eliminarea tranzacțiilor cu numerar și reducerea
costurilor de tranzacționare pentru microplăți, această tehnologie ar putea permite
utilizatorilor să plătească pentru fiecare utilizare la un loc fizic, fără a fi nevoie de un cont
de taxare rutieră. Mulți experți susțin că, prin folosirea tehnologiei NFC, telefoanele
inteligente vor facilita tranziția la colectarea complet electronică a taxelor rutiere.

CALEA DE URMAT

În anii următori, ar trebui luate în considerare următoarele obiective politice generale:

 Implementarea generalizată și armonizată a perceperii de taxe la nivelul
infrastructurii rutiere în UE.

 ETC să devină mijlocul cel mai obișnuit de plată a taxelor și tarifelor de utilizare a
infrastructurii rutiere din Europa.

 Stabilirea unui contract unic și a unui OBU unic valabile la nivelul întregii UE.

 Reducerea la minimum a costurilor pe durata ciclului de viață al sistemelor de
colectare a taxelor rutiere.

Factorii de decizie ar trebui să ia în considerare că:

 o implementare durabilă a EETS impune introducerea în mod egal și armonizat a
dispozitivelor de taxare rutieră pentru utilizatori;

 instalarea unui dispozitiv la bordul vehiculului, fie în timpul producției, fie în timpul
procesului de înmatriculare a vehiculului, ar trebui să devină o opțiune atractivă
pentru utilizatorul final și, eventual, obligatorie pentru a se facilita asimilarea EETS;

 coordonarea tuturor dispozitivelor de la bord și interfețele pentru adaptare dintr-un
automobil ar facilita implementarea EETS;

 utilizarea coordonată a OBU cu alte sisteme de navigare și comunicare ar facilita
acceptarea de către utilizatori a ETC;

 pentru a se asigura o abordare armonizată a confidențialității datelor, sunt necesare
acorduri privind informațiile care ar trebui puse la dispoziție și care ar trebui să
rămână confidențiale;

 eventualele constrângeri prevăzute de standardele actuale privind ETC referitoare la
măsuri viitoare ar trebui examinate de la caz la caz; se poate ca nu toate soluțiile să
fie compatibile, deși este preferabil ca noile măsuri să fie interoperabile cu sistemele
ETC actuale.
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Ar trebui analizate următoarele aspecte practice:

 Tehnologiile actuale (inclusiv ANPR) pot îndeplini la nivel tehnic majoritatea
cerințelor pentru taxarea la nivelul infrastructurii rutiere din Europa, dar nu toate
sunt eficace din punctul de vedere al costurilor.

 Operatorii și utilizatorii ar trebui să aibă dreptul de a alege tehnologia cea mai
simplă și cea mai economică de plată electronică a taxelor rutiere la nivelul întregii
UE.

 Este necesar să se implementeze servicii de logistică și sisteme de achitare și
executare între operatori eficiente pentru a se garanta plățile taxelor rutiere, fără a
se genera costuri de colectare suplimentare semnificative pentru operatorii de taxe
rutiere sau furnizorii de servicii EETS.


