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Abstrakt

Táto štúdia bola vypracovaná na účely preskúmania súčasných a budúcich
technologických možností Európskej elektronickej mýtnej služby. Rozoberajú sa
v nej silné a slabé stránky jednotlivých šiestich technológií, ktoré v súčasnosti
existujú. Takisto sa posudzuje prebiehajúci technologický vývoj a budúce
smerovanie Európskej únie.
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ZHRNUTIE

EURÓPSKA ELEKTRONICKÁ MÝTNA SLUŽBA

V roku 2012 sa zaviedli poplatky za používanie ciest pre súkromné vozidlá v dvanástich
členských štátoch a pre ťažké nákladné vozidlá v dvadsiatich dvoch členských štátoch.
Celkovo bola spoplatnená cestná sieť dlhá približne 72 000 kilometrov, pričom 60 % je
vybavených systémami elektronického výberu mýta. Tieto systémy sú v lepších prípadoch
interoperabilné na vnútroštátnej úrovni, ale nie na úrovni EÚ. To predstavuje prekážky pre
fungovanie vnútorného trhu.

Smernica 2004/52/ES bola prijatá s cieľom napraviť túto fragmentáciu vytvorením
Európskej elektronickej mýtnej služby, ktorá by používateľom ciest umožnila platiť mýto
a poplatky v celej EÚ v rámci zmluvy s jediným poskytovateľom Európskej elektronickej
mýtnej služby a prostredníctvom jednej palubnej jednotky. V rozhodnutí Komisie
2009/750/ES sa stanovujú všeobecné požiadavky potrebné na dosiahnutie interoperability
medzi poskytovateľmi Európskej elektronickej mýtnej služby a zariadeniami a postupmi
mýtnych úradov. Podľa uvedenej smernice by mala byť Európska elektronická mýtna služba
dostupná pre ťažšie vozidlá najneskôr od októbra 2012 a ostatným typom vozidiel by sa
mala ponúknuť od októbra 2014. Zdá sa však, že nasadenie Európskej elektronickej mýtnej
služby je stále problematické.

SÚČASNÁ TECHNOLÓGIA

V súčasnosti sa používa šesť systémov výberu poplatkov:

1. automatické rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel (ANPR) – pokročilá technológia,
pri ktorej sa na identifikáciu vozidla využívajú videokamery;

2. technológia vyhradených komunikácií s krátkym dosahom (DSRC) – založená na
obojsmernej rádiovej komunikácii medzi pevným cestným zariadením (RSE) a mobilným
zariadením (palubná jednotka OBU) umiestneným vo vozidle;

3. rádiofrekvenčná identifikácia (RFID) – najpoužívanejší systém výberu mýta v Spojených
štátoch (USA), v rámci ktorého sa zariadenia identifikujú pomocou rádiových vĺn;

4. technológia globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) na účely výberu mýta
– vznikajúca technológia, pri ktorej sa na určenie poplatku využívajú údaje o polohe
vozidla, prostredníctvom ktorých sa odmeria použitie cesty;

5. výber mýta na základe tachografu – systém používaný vo Švajčiarsku – počet
kilometrov, ktoré používateľ prešiel, sa zaznamenávajú pomocou palubnej jednotky OBU,
ktorá je elektronicky pripojená k počítadlu kilometrov vozidla;

6. mýtne systémy využívajúce mobilnú komunikáciu (GSM a smartfóny) – stále v štádiu
vývoja, ale s významným potenciálom na ďalší rozvoj.

Tieto technológie sa líšia výkonom, presadzovaním, presnosťou, hodnotením nákladov
a interoperabilitou. Všetky možnosti výberu mýta s výnimkou tých s využitím tachografu
a GSM/smartfónov zaručujú mieru presnosti 99 %. Ďalší problém predstavuje ochrana
údajov: technológie ANPR a GNSS môžu umožňovať rozpoznanie alebo nepretržité
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sledovanie vodičov, zatiaľ čo pri technológiách DSRC, RFID a technológii s využitím
tachografu sa zdá, že nemajú vplyv na súkromie používateľov.

Náklady na jednotlivé možnosti sa značne líšia. Technológia DSRC, ktorá je
najrozšírenejšou technológiou elektronického výberu mýta v Európe, si vyžaduje montáž
nákladných cestných zariadení. Technológia ANPR si vyžaduje „menej nákladné“ cestné
zariadenia a nevyžaduje si palubné jednotky OBU. Technológia RFID sa v EÚ príliš
nezavádza a náklady na jej inštaláciu by tak boli vyššie, než pri iných riešeniach. Možnosti
s využitím GNSS a GSM sú menej nákladné z hľadiska infraštruktúry, hoci technológia
GNSS by si v počiatočnej fáze vyžadovala vyššiu mieru investícií, a to najmä v súvislosti
s vytvorením nákladného systému zázemia.

Technológia DSRC má nízku úroveň adaptability napriek tomu, že je najrozšírenejšou
technológiou elektronického výberu mýta a je jediným dostupným riešením, ktoré spĺňa
normy CEN. Technológia ANPR je flexibilným systémom, ktorý sa už na účely
presadzovania kombinuje s inými možnosťami elektronického výberu mýta, ale
nedostatočná štandardizácia tabuliek s evidenčným číslom vozidla a problémy v spolupráci
členských štátov pri vytvorení medzinárodnej databázy evidenčných čísel vozidiel
znamenajú, že výber mýta prostredníctvom videokamier nie je vhodnou technológiou na
dosiahnutie medzinárodnej interoperability. Technológie s využitím GNSS a GSM sú
flexibilné možnosti, ktoré je možné prispôsobovať, ale nízka miera ich rozšírenia a obavy
z narušenia súkromia takisto obmedzujú ich potenciál.

V smernici 2004/52/ES sa na Európsku elektronickú mýtnu službu navrhujú len technológie
DSRC, GNSS a GSM/GPRS. Technológie ANPR, RFID a technológiu s využitím tachografu
v súčasnosti nemožno považovať za technológie vyhovujúce Európskej elektronickej mýtnej
službe.

VZNIKAJÚCE TECHNOLÓGIE

S cieľom čo najlepšie posúdiť, ktoré technológie by mohli v budúcnosti zohrať úlohu
v Európskej elektronickej mýtnej službe, si treba položiť viacero otázok, aby sa zistilo, či sú
existujúce technológie zastarané, či sú príležitosti na zníženie nákladov, zlepšenie
interoperability, výkonu a presnosť a aké sú najmodernejšie technológie v tejto oblasti.

Technológie DSRC, GNSS a ANPR zatiaľ nevykazujú žiadne známky toho, že by mohli rýchlo
zastarať. Vďaka pokroku v kamerovej technológii môžu niektoré špecifické súčasti
technológie ANPR zastarať, ale jednotky možno modernizovať až do konca ich životnosti.
Technológia GSM sa môže stať zastaranou už v blízkej budúcnosti: očakáva sa, že v roku
2017 bude 40 % používateľov mobilných telefónov v západnej Európe využívať technológiu
4G Long Term Evolution a väčšina ďalších používateľov bude využívať technológiu 3G.

Neočakáva sa, že sa náklady súvisiace s palubnými jednotkami OBU a tradičnými cestnými
zariadeniami v blízkej budúcnosti významne znížia, pričom prechodom na technológie 3G
a 4G dôjde k nižším jednotkovým nákladom za odoslanie dátového paketu, čím sa aspoň
v mestských oblastiach zvýši potenciál na využívanie technológií založených na
bezdrôtových sieťach. Náklady na presadzovanie by takisto bolo možné znížiť, a to
prostredníctvom spoločnej výmeny registračných údajov o vozidlách a vodičoch v celej
Európe a spoločných noriem pre údaje vyžadované na evidenciu.
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Žiadna z technológií, ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú, by nezvýšila interoperabilitu v EÚ.
Príležitosti možno nájsť v príbuzných technológiách, ako sú kooperatívne vozidlové
informačné systémy (CVIS) a oblasti prístupu ku komunikáciám pre pozemné mobilné
zariadenia (CALM), a v aplikáciách, ako je telematika pre vozidlá a riadenie vodičov, eCall
a poistenie založené na používaní (UBI) s využitím prístrojov na záznam údajov
o udalostiach (EDR).

Očakáva sa značný pokrok v platobných metódach, pričom sa majú prijať digitálne platobné
kanály s využitím mobilného internetu, lebo sa stávajú hlavným prostriedkom platenia
a komunikácie zákazníkov v Európe. Bezkontaktné platby prostredníctvom mobilného
telefónu s využitím technológie Near Field Communication (NFC) umožňujú lepšie
bezhotovostné transakcie, lebo totožnosť danej osoby sa počas transakcie nemusí odhaliť.
Odstránením manipulácie s hotovosťou a znížením transakčných nákladov za mikroplatby
by sa touto technológiou mohli používateľom umožniť platby za jednotlivé použitia na
fyzických miestach bez potreby mýtneho účtu. Mnohí odborníci tvrdia, že smartfóny s
využitím technológie NFC uľahčia prechod na plne elektronický výber mýta.

ĎALŠIE SMEROVANIE

V nasledujúcich rokoch by sa mali zvážiť tieto širšie politické ciele:

 všeobecné a harmonizované zavedenie poplatkov za používanie ciest v celej EÚ,

 spraviť z elektronického výberu mýta najpoužívanejší spôsob platby mýta
a poplatkov za používanie ciest v rámci Európy,

 vytvoriť jedinú zmluvu a jediné mobilné zariadenie platné v celej EÚ,

 minimalizovať náklady na životný cyklus systémov výberu mýta.

Tvorcovia politík by mali zohľadniť, že:

 vhodné vykonávanie Európskej elektronickej mýtnej služby si vyžaduje rovnaké
a harmonizované predstavenie zariadení na výber mýta používateľom,

 montáž zariadení do vozidiel by sa mala vykonať buď pri výrobe, alebo pri registrácii
vozidla, pričom obidve tieto možnosti sú pre koncových používateľov atraktívne a na
uľahčenie začiatkov Európskej elektronickej mýtnej služby,

 koordináciou všetkých palubných zariadení a rozhraní, ktoré je možné dodatočne
namontovať, v rámci automobilu by sa uľahčilo vykonávanie Európskej elektronickej
mýtnej služby,

 koordinovaným využívaním palubných jednotiek OBU s inými navigačnými
a komunikačnými systémami by sa používateľom uľahčilo prijatie elektronického
výberu mýta,

 na zabezpečenie harmonizovaného prístupu k ochrane osobných údajov je potrebné
dohodnúť sa na tom, aké informácie by sa mali sprístupniť a čo by malo ostať
utajené,
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 možné obmedzenia existujúcich noriem týkajúcich sa budúcich prostriedkov
elektronického výberu mýta by sa mali zvážiť pre každý prípad jednotlivo, všetky
riešenia nemusia byť stále kompatibilné, ale bolo by vhodné, aby boli nové
prostriedky interoperabilné s existujúcimi systémami elektronického výberu mýta.

Mali by sa preskúmať tieto praktické aspekty:

 súčasné technológie (vrátane ANPR) sú schopné splniť všetky požiadavky na
spoplatnenie ciest v Európe po technickej stránke, ale nie sú rovnako nákladovo
efektívne,

 prevádzkovatelia a používatelia by mali mať právo vybrať si najjednoduchšiu
a najúspornejšiu technológiu na elektronickú platbu mýta v celej EÚ,

 účinné zázemie, dohody medzi prevádzkovateľmi a systémy presadzovania na
zabezpečenie platieb mýta by sa mali zavádzať tak, aby z nich pre prevádzkovateľov
mýtnych systémov alebo poskytovateľov Európskej elektronickej mýtnej služby
nevyplývali ďalšie významné náklady za výber mýta.


