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Резюме 
Настоящото проучване предлага анализ на наличните данни относно по-
дългите и по-тежките превозни средства (ДТПС) и потенциалното 
въздействие на разрешаването на употребата на тези т.нар „мегакамиони“ в 
целия ЕС — какъвто е случаят във Финландия и Швеция, които вече 
разрешават навлизането на ДТПС в нормалното движение. То се основава 
на литературен преглед на авторитетни проучвания в областта, както и на 
анализ на конкретни случаи, отразяващи опита от използването на ДТПС в 
петте държави членки, където тяхното движение е или разрешено или е в 
процес на изпитване. В допълнение на това, проучването анализира 
наличните статистически данни и разглежда въздействието на 
„мегакамионите“ във връзка с целите на ЕС за безопасност по пътищата и 
емисии на парникови газове. 
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ОБОБЩЕНИЕ 
 
Настоящото проучване е проведено в съответствие със спецификациите, издадени от 
Европейския парламент през октомври 2012 г. Неговото предназначение е да 
предостави на членовете на комисията по транспорт и туризъм надеждна и пълна 
информация относно основните аспекти, свързани с прякото въздействие на „по-
дългите и по-тежките превозни средства“ (ДТПС — наричани още „мегакамиони“), т.е. 
тяхното въздействие върху търсенето на транспортни услуги; пътната инфраструктура, 
потока на движението и безопасността по пътищата, както и емисиите на парникови 
газове, с акцент върху последните два аспекта. 
 
В хода на проучването бяха търсени становищата на заинтересованите страни от целия 
ЕС, като специален акцент беше поставен върху петте държави членки, в които ДТПС 
или вече са разрешени, или са в процес на изпитване. В допълнение е проведено 
разширено проучване на достъпната литература по темата, като за нуждите на 
литературния преглед, включен като първа част на настоящия труд, са подбрани осем 
от най-подходящите и най-актуалните изследвания. 
 
Проучването има за цел да предостави информация относно използването на ДТПС, 
както и анализ на конкретни случаи. То не се стреми да прави твърди заключения, 
нито да дава препоръки за конкретни политики. Всъщност, предвид липсата на 
консенсус в наличната литература относно възможните ефекти от въвеждането на 
ДТПС, такива заключения или препоръки биха били извън обхвата на настоящия 
документ. Въпреки това изследването е предназначено да предостави становища 
относно това, как въвеждането на ДТПС може да взаимодейства с целите на ЕС в 
областта на безопасността и емисиите на парникови газове. 
 
Както показва проучването, в литературата съществуват области на значително 
единомислие, както и такива, които повдигат несъгласие и различия. 
 
Налице е широко съгласие, че ДТПС биха намалили оперативните разходи за 
автомобилния превоз на товари и емисиите на парникови газове на тон за километър 
превозени стоки, тъй като за транспортиране на същото количество стоки ще бъдат 
използвани по-малко превозни средства. Въпреки това оперативните разходи на 
превозно средство за километър биха били по-високи, тъй като самите превозни 
средства са по-големи и следователно използват повече гориво. 
 
Освен това в повечето изследвания се посочва, че въвеждането на ДТПС би довело в 
известна степен до преориентиране от железопътния и водния към автомобилния 
превоз на товари заради намаляването на оперативните разходи на тон за километър. 
Въпреки това налице е значително разминаване на становищата относно мащаба на 
това преориентиране. 
 
Както показва настоящото проучване, различните заключения относно 
преориентирането са в основата на разнопосочните заключения, до които достигат 
различните изследвания, във връзка с въздействието на ДТПС върху 
инфраструктурата, потока на движението по пътищата, пътната безопасност и 
емисиите на парникови газове: ползите, произтичащи от използването на по-малко 
превозни средства за транспортиране на същото количество стоки биха могли да се 
стопят и дори да обърнат знака си в зависимост от мащаба на преориентирането. 
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Проучването представя основните допускания, които лежат в основата на различните 
анализи и които се концентрират около избора на предполагаемата „еластичност“. 
Еластичността представлява степента, в която променящите се разходи на 
автомобилния превод на товари засягат търсенето на автомобилния превоз на товари, 
железопътния превоз на товари, превоза на товари по вода и други. Съществуват 
ограничени емпирични доказателства относно еластичността, които следва да бъдат 
използвани във всеки анализ, както и много разногласия по отношение на малкото 
налични доказателства. 
 
Независимо от това, относно оценката за начина, по който въвеждането на ДТПС ще 
взаимодейства с целите на ЕС в областта на безопасност по пътищата, проучването 
установи, че е малко вероятно въвеждането им да се отрази негативно на целта на ЕС 
до 2020 г. смъртните случаи по пътищата да се намалят с 50 % спрямо равнищата от 
2010 г. 
 
Проучването констатира също така, че ДТПС биха могли да подпомогнат целта на ЕС 
до 2020 г. емисиите на парникови газове да се намалят с 20 % в сравнение с 
равнищата от 1990 г., но е налице значително разминаване в прогнозите за 
въздействието, както и че в случай на значително преориентиране към автомобилния 
превоз на товари емисиите на парникови газове биха могли реално да се увеличат. 
 
Предвид разногласията и различията относно преориентирането и въздействието на 
„мегакамионите“ изследването завършва с препоръка за извършване на оценка на 
въздействието, която да разгледа многобройните ефекти на всяко решение за 
въвеждане на ДТПС в цяла Европа, и за внимателно наблюдение на резултатите от 
изпитванията, с цел да се хвърли повече светлина върху различните области на 
несъгласие в литературата. 

 


