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WYBRANE PROBLEMY 
INTEROPERACYJNO�CI EUROPEJSKIEJ 

US�UGI OP�ATY ELEKTRONICZNEJ (EETS) 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wybrane problemy interoperacyjno�ci europejskiej us�ugi op�aty elek-

tronicznej, która jest celem d�ugofalowym KE i opiera si� na dyrektywie 2004/52/WE. Interoperacyj-
no�� oraz budowa architektury tego typu systemu, powoduje konieczno�� opracowania norm w zakre-
sie rozwi�za� technicznych, proceduralnych, jak równie� realizacji kontraktów oraz projektów unij-
nych. Techniczna architektura EETS zosta�a zbudowana na podstawie modelu CESARE, w sk�ad któ-
rego wchodz� cztery elementy: zarz�dzaj�cy interoperacyjno�ci�, operator op�at, us�ugodawca oraz 
us�ugobiorca europejskiej op�aty elektronicznej. 

WST�P  
W wi�kszo�ci pa�stw Unii Europejskiej (Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, W�ochy) 

wykorzystywane s� systemy elektronicznego pobierania op�at drogowych typu DSRC, które 
funkcjonuj� w oparciu o wydzielon� ��czno�� radiow� krótkiego zasi�gu (pasmo mikrofalowe 
- 5,8 GHz). 

Innym rozwi�zaniem jest system, który wykorzystuje technologi� telefonii komórkowej 
(GSM) oraz pozycjonowania satelitarnego (GPS). Do tego typu systemu nale�y m.in.: LSVA 
wdro�ony 1 stycznia 2001 roku w Szwajcarii, Toll Collect dzia�aj�cy od 1 stycznia 2005 r. 
w Niemczech oraz ETC wdro�ony 1 stycznia 2010 roku w S�owacji. Ponadto w Czechach 
w najbli�szym czasie zostanie wdro�ony system hybrydowy, który umo�liwi wykorzystanie 
technologii DSRC oraz GPS/GPRS.  

Zdaniem Komisji Europejskiej systemy elektronicznego pobierania op�at drogowych, sto-
sowane w pa�stwach Unii Europejskiej, nie s� interoperacyjne z nast�puj�cych powodów: 
ró�nic w koncepcjach pobierania op�at drogowych, standardów technologicznych, klasyfikacji 
stawek op�at, niezgodno�ci w zakresie interpretacji przepisów prawnych. 

Dlatego te� zosta�a przyj�ta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52 z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjno�ci tych systemów we Wspólnocie [4] oraz 
podj�ta Decyzja Komisji Europejskiej w dniu 6 pa	dziernika 2009 r. w sprawie definicji 
EETS oraz jej elementów technicznych.[1]. 

Zgodnie z dyrektyw�, wszystkie systemy elektronicznego pobierania op�at drogowych 
wdro�one do u�ytkowania po dniu 01.01.2007 r., w pa�stwach Unii Europejskiej, powinny 
wykorzystywa� przynajmniej jedn� z technologii: lokalizacj� satelitarn�, pakietow� transmi-
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sj� danych, opart� na standardzie GSM-GPRS (GSM TS 03.60/23.060) lub system radiowy 
do obs�ugi transportu i ruchu drogowego, pracuj�cy w zakresie cz�stotliwo�ci 5,8 GHz.  

Postanowienia dyrektywy 2004/52/WE w Rzeczypospolitej Polskiej zostan� wdro�one na 
podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 2008 (DzU z 2008 r., nr 218, poz. 1391) o zmianie usta-
wy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw [14]. 

1. PROJEKT - INTEROPERACYJNO�� POBIERANIA OP�AT DRO-
GOWYCH 
Dyrekcja Generalna Transportu i Energii (Komisji Europejskiej) w latach 2005-2008 nad-

zorowa�a prowadzenie programu - Interoperacyjno�� pobierania op�at drogowych RCI (Road 
Charging Interoperability) [13]. Jako wykonawcy udzia� bra�y nast�puj�ce firmy z pa�stw UE: 
Austria (ASFINAG), W�ochy (TELEPASS), Francja (TIS PL), Hiszpania (VIA-T), Niemcy 
(TOLL COLLECT), Szwajcaria (LSVA). 

Zespó� autorski projektu RCI, zaproponowa�, aby architektura techniczna systemu pobie-
rania op�at drogowych opiera�a si� na modelu CESARE III oraz interfejsach (rys. 1, które s� 
warunkami wst�pnymi w zakresie interoperacyjno�ci op�at drogowych, z ewentualnymi roz-
szerzeniami lub zmianami. 

 
Rys. 1. Architektura RCI i interfejsy [13] 

Projekt dotycz�cy opracowania i wdro�enia wspólnego interoperacyjnego systemu elek-
tronicznego pobierania op�at drogowych w Europie CESARE (Common Electronic Fee Col-
lection System for a Road Tolling European Service) jest realizowany pod patronatem ASE-
CAP1.  

Na podstawie modelu CESARE III, przyj�to, �e poszczególne interfejsy powinny spe�-
nia� wymagania poszczególnych norm:  
– interfejs 1 oraz 2, dotycz�ce kontroli instalacji urz�dzenia oraz jego obs�ugi, nie s� wyma-

gane w modelu CESARE, aczkolwiek mog� by� stosowane na podstawie europejskiego 
porozumienia w sprawie wymaga� bezpiecze�stwa wy�szej kategorii, 

– interfejs 3 - minimum interakcji cz�owiek-maszyna (HMI), 
– interfejs 4 

– dane dotycz�ce stawek op�at wg normy ISO 12855 [9], oparte na definicji danych ISO 
17575-1 [10], dodatkowo mo�e obejmowa� dwa wewn�trzne interfejsy: 4a – dane doty-

                                                 
1 ASECAP - Europejskie Stowarzyszenie P�atnych Autostrad, Mostów i Tuneli. Stowarzyszenie reprezentuje interesy cz�on-
ków z nast�puj�cych pa�stw: Francji, W�och, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Norwegii, Austrii, W�gier, Chorwacji, Serbii, 
Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Polski, Danii, S�owenii i Irlandii oraz czterech organizacji stowarzyszonych z Niemiec, 
Maroka, S�owacji i Czech. 
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Natomiast koszty wdro�enia systemu DSRC w Czechach wynios�y 780 mln Euro. Firma 
austriacka Kapsh wygra�a przetarg na wdro�enie systemu w Czechach z kwot� gwarantowan� 
780 mln Euro5, chocia� inne firmy oferowa�y znacznie mniejsze koszty, np. Fela 530 mln Euro, 
Autostrade 630 mln Euro.  

W 2007 roku zysk z systemu DSRC w Czechach wyniós� 213 mln Euro, w 2008 r. - 
236 mln Euro. W 2008 r. zarejestrowanych by�o 357 tys. OBU, a na pocz�tku 2009 r. – 380 
tys. OBU. Jak stwierdzi� Václav 
erný (Ministerstwo Transportu Czech), aktualnie dochód 
dzienny z systemu DSRC w Czechach wynosi 740 tys. Euro. Szacuje si�, �e przez 10 lat zysk 
wyniesie oko�o 2,5 mld Euro6, co stanowi zaledwie 7% zysku w Niemczech. Koszt wdro�enia 
systemu w Niemczech wyniós� 1,2 mld Euro. Zysk roczny systemu przynosi dochody 
3,5 mld Euro7, a w 2009 r. przypuszcza si�, �e osi�gnie kwot� 5 mld Euro. 

Tabela 1. Analiza porównawcza systemów w Austrii, Czechach i Niemczech 
Charakterystyka Austria Czechy Niemcy 

Data wdro�enia 01.01.2004 01.01.2007 01.01.2005 
Koszty wdro�enia 1010 mln € 780 mln € 1,2 mld € 
Sie� dróg 2 000 km 1000 km 12000 km 
Technologia DSRC DSRC GPS/GSM 
�rednia op�ata 0,26 € 0,124 € 0,115 € 
Wp�ywy do bud�etu (2008) 825 mln € 

12 % 
236 mln € 

5 % 
3,5 mld € 

22 % 
�ród�o: M. Liechti, N. Renshaw: A Price Worth Paying. A guide to the new EU rules for road tolls for lorries. 
European Fedeartion for Transport and Environment, ponadto: Friedrich Schwarz-Herda, Václav 
erný, Minis-
terstwo Transportu i Budownictwa Niemiec. 

Zgodnie z wymaganiem 2.1.1.6. decyzji KE z dnia 6 pa	dziernika 2009 r., urz�dzenia 
EETS powinny by� projektowane w taki sposób, aby ich sk�adniki interoperacyjno�ci wyko-
rzystywa�y otwarte normy. 

Zgodnie z wymaganiem 2.1.1.7. ww. decyzji, urz�dzenia pok�adowe EETS zapewniaj� 
interfejs komunikacyjny cz�owiek-maszyna, wskazuj�cy u�ytkownikowi, czy urz�dzenia po-
k�adowe funkcjonuj� w�a�ciwie, a tak�e interfejs zg�aszania zmiennych parametrów op�aty 
oraz wskazywania ustawie� tych parametrów. 

3. DECYZJA KE Z DNIA 6 PA�DZIERNIKA 2009 ROKU 
Zgodnie z decyzj� KE [1], zawarcie jednej umowy z pojedynczym dostawc� EETS po-

winno, zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/52/WE, umo�liwi� wszystkim u�ytkownikom 
EETS uiszczanie op�at na wszystkich obszarach EETS w ramach europejskiej sieci drogowej 
za pomoc� np. jednego urz�dzenia pok�adowego OBU.  

Decyzja dotyczy wymiany informacji mi�dzy pa�stwami cz�onkowskimi, podmiotami 
pobieraj�cymi op�aty, dostawcami us�ug i u�ytkownikami dróg w celu zapewnienia prawi-
d�owo�ci zg�oszenia nale�nej op�aty w ramach systemu EETS. 

Wprowadzenie systemu EETS poci�gnie za sob� konieczno�� przetwarzania danych oso-
bowych, które dokonuje si� w �cis�ej zgodno�ci z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi 

                                                                                                                                                         
4 Firma ASFINAG wybra�a ofert� firmy w�oskiej Autostrade S.p.a., na kwot� 750 mln Euro. �ród�o: Friedrich Schwarz-
Herda PIARC Seminar on Road Pricing with emphasis on Financing , Regulation and Equity. Cancun, Mexico, 2005, April 
11-13 1/8. Dodatkowe koszty infrastruktury systemu w Ausatrii wynios�y 260 mln Euro. �ród�o: Toll Road News. 
5 W pa	dzierniku 2005 r. Ministerstwo Transportu Czech og�osi�o wyniki przetargu: Ascom Fela, Damovo and ABD - 
530 mln Euro, Autostrade pro Italia - 620 mln Euro, Kapsch/PVT - 780 mln Euro, konsorcjum A-WAY, AZD Praha, Efkon 
and EGIS - 1200 mln Euro. Wybrano ofert� firmy Kapsh za 780 mln Euro.  
6 Václav 
erný, Ministerstwo Transportu, Prezentacja przedstawiona na Mi�dzynarodowym Kongresie ITS, Praga 29 marzec 
– 1 kwiecie� 2009.  
7 Wed�ug danych Ministerstwa Transportu i Budownictwa Niemiec (Ministry of Transport, Construction and Urban Deve-
lopment): www.bmvbs.de 
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okre�lonymi m.in. w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [5] oraz dyrek-
tywie 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [6]. 

Podmioty pobieraj�ce op�aty mog� stosowa� ró�n� polityk� naliczania op�at w odniesie-
niu do ró�nych kategorii u�ytkowników lub pojazdów i powinny powstrzyma� si� od dys-
kryminacji u�ytkowników EETS w rozumieniu dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycz�cej us�ug na rynku wewn�trznym. 

Op�ata uiszczana przez u�ytkowników EETS nie mo�e przekracza� wysoko�ci odpowia-
daj�cej jej op�aty krajowej/lokalnej. 

W celu zachowania zgodno�ci z odpowiednimi przepisami dotycz�cymi procedur udzie-
lania zamówie� publicznych w sektorze drogowym, w szczególno�ci z dyrektyw� 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [7], instytucje zamawiaj�ce powinny w��cza� 
specyfikacj� techniczn� do og�osze� o zamówieniach lub do innej dokumentacji, takiej jak 
dokumentacja ogólna lub warunki ka�dej umowy. 

W rozumieniu dyrektywy 2004/18/WE specyfikacja techniczna mo�e by� okre�lana m.in. 
poprzez odniesienie do normy europejskiej lub normy zharmonizowanej, europejskiej aproba-
ty technicznej lub wspólnej specyfikacji technicznej. Normy zharmonizowane s� opracowy-
wane na polecenie Komisji przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski 
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Teleko-
munikacyjnych (ETSI). 

Zgodno�� ze specyfikacjami mo�e okaza� si� niewystarczaj�ca do oceny terytorialnej in-
teroperacyjno�ci eksploatacyjnej. W zwi�zku z tym konieczne jest oznakowanie CE dotycz�-
ce przydatno�ci do stosowania. 

Decyzja KE opiera si� na pracach prowadzonych w ramach paneuropejskich projektów 
badawczych (CESARE i RCI) wspieranych przez Komisj�, w które zaanga�owane by�y naj-
wa�niejsze zainteresowane strony, a tak�e pracach prowadzonych w ramach powo�anych 
przez Komisj� Europejsk� grup ekspertów, których zadaniem by�o dok�adne zdefiniowanie 
zasobów i struktury organizacyjnej EETS.  

WNIOSKI 
Elektroniczne systemy pobierania op�at drogowych zosta�y wprowadzone w kilku krajach 

europejskich na pocz�tku lat dziewi��dziesi�tych. Wykorzystywane ró�norodne krajowe 
i lokalne systemy pobierania op�at s� na ogó� niekompatybilne i mog� wspó�pracowa� wy-
��cznie z w�asnymi urz�dzeniami rejestruj�cymi. Brak interoperacyjno�ci pomi�dzy systema-
mi op�at drogowych jest szczególnie uci��liwy dla mi�dzynarodowego transportu drogowego.  

Komisja Europejska w dniu 6 pa	dziernika 2009 roku wdro�y�a decyzj� w sprawie defi-
nicji europejskiej us�ugi op�aty elektronicznej (EETS) oraz architektury systemu.  

Zgodnie z decyzj�, pa�stwa cz�onkowskie nie mog� zabrania�, ogranicza� ani utrudnia� 
wprowadzania na rynek sk�adników interoperacyjno�ci przeznaczonych do stosowania 
w EETS, je�li posiadaj� one oznakowanie CE lub deklaracje zgodno�ci ze specyfikacjami lub 
przydatno�ci do stosowania.  

Przyj�ta decyzja Komisji okre�la równie� prawa i obowi�zki operatorów op�at, us�ugo-
dawców i u�ytkowników.  

Europejska us�uga op�aty elektronicznej ma by� dost�pna za trzy lata dla wszystkich 
u�ytkowników pojazdów o masie powy�ej 3,5 t lub pojazdów przewo��cych ponad 9 osób 
��cznie z kierowc�. Dla u�ytkowników pozosta�ych pojazdów us�uga ta b�dzie dost�pna za 
pi�� lat.  

Implementacja EETS w Polsce b�dzie bardzo trudna, ze wzgl�du na w�a�ciwy wybór 
technologii DSRC lub GPS/GSM oraz uwzgl�dnienie przysz�ej infrastruktury drogowej (na 
dzie� dzisiejszy w RP jest 815 km autostrad).  
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Przysz�y wykonawca systemu w Polsce musi si� odnie�� do adekwatnej, istniej�cej sieci 
drogowej, co zwi�zane jest z kosztami budowy systemu. B�dzie zobligowany m.in do: 
– ustalenia d�ugo�ci odcinków dróg w km (autostrad, dróg ekspresowych oraz krajowych), 
– uwzgl�dnienia specyfiki wyznaczonych odcinków dróg (skrzy�owania, wjazdy, zjazdy, 

liczba bramek kontrolnych oraz czujników i kamer),  
– okre�lenia liczby pojazdów krajowych oraz zagranicznych,  
– ustalenia technologii pobierania op�at oraz wymaga� technicznych w tym zakresie. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz w zwi�zku z rozwojem nowych technologii, 
system op�at drogowych, wykorzystuj�cy pozycjonowanie satelitarne GPS oraz ��czno�� 
GSM, b�dzie najlepszym rozwi�zaniem dla RP, szczególnie w aspekcie elastyczno�ci, kiedy 
systemy op�at drogowych mog� by� stosowane dla wi�kszej liczby kategorii dróg (dróg eks-
presowych, a nawet dróg krajowych) oraz ka�dej kategorii pojazdów.  

W proponowanym przez Instytut Transportu Samochodowego rozwi�zaniu, dotycz�cym 
KSAPO, oprócz przedstawionych wcze�niej aspektów (GPS/GSM), urz�dzenie pok�adowe 
OBU, dzi�ki zastosowaniu modu�u DSRC (5,8 GHz) b�dzie interoperacyjne z systemami 
DSRC w innych pa�stwach.  
 
Artyku� zosta� opracowany w ramach projektu rozwojowego – KSAPO N R10 0001 04. 
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SOME INTEROPERABILITY PROBLEMS 
OF EUROPEAN ELECTRONIC TOLLING SER-

VICE (EETS) 

Abstract  
The paper refers to some problems of the EETS interoperability, which is a long-term objective of 

the EC and based on the directive 2004/52/EC. Interoperability and creating this type system architec-
ture is an open framework in Europe, which enables technical, procedural, contractual level and in-
itializing of projects in European Union. EETS technical architecture was built on CESARE model, 
defines the technical detail of the interfaces for road charging system that corresponds to the interfac-
es between the business entities that together operate the service: the Toll Charger, the Toll Service 
Provider and the Service User.  
 
Recenzent: dr hab. in�. Grzegorz Koralewski, prof. WSEI 
 
Autorzy: 
dr hab. in	. Gabriel NOWACKI - Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie 
mgr Ma�gorzata WALENDZIAK - Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie 


