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Σύνοψη 

 

Η παρούσα μελέτη παρέχει μια ανάλυση των σημερινών στοιχείων για τα 

μακρύτερα και βαρύτερα οχήματα (LHV) και τις πιθανές επιπτώσεις σε περίπτωση 

που επιτραπεί η χρήση αυτών των φορτηγών οχημάτων μεγάλου μήκους σε όλη 

την Ευρώπη - όπως ισχύει στη Φινλανδία και τη Σουηδία, όπου επιτρέπονται ήδη 

τα LHV σε κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας. Βασίζεται στην ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας της σημαντικότερης έρευνας σε αυτό το πεδίο, καθώς επίσης σε 

μελέτες περιπτώσεων που διερευνούν την εμπειρία των LHV στα πέντε κράτη 

μέλη όπου επιτρέπονται ή δοκιμάστηκαν. Επιπροσθέτως, αναλύει διαθέσιμα 

στατιστικά δεδομένα και εξετάζει τις επιπτώσεις των φορτηγών οχημάτων 

μεγάλου μήκους σε σχέση με τους στόχους της ΕΕ για την ασφάλεια των δρόμων 

και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εξέδωσε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2012. Σκοπός της ήταν να παράσχει στα μέλη της 

Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ορθές και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις βασικές 

άμεσες επιπτώσεις των «μακρύτερων και βαρύτερων οχημάτων» (LHV ή επίσης 

αναφερόμενα ως «φορτηγά οχήματα μεγάλου μήκους»), δηλαδή τις επιπτώσεις τους στη 

ζήτηση μεταφορών, την οδική υποδομή, τη ροή και την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, με έμφαση στα δύο τελευταία. 

 

Κατά την εκπόνηση της μελέτης, ζητήθηκε η άποψη ενδιαφερόμενων μελών από όλη την ΕΕ, 

με ιδιαίτερη έμφαση στα πέντε κράτη μέλη όπου επιτρέπεται ήδη η κοινή χρήση των LHV ή 

βρίσκονται σε εξέλιξη δοκιμές για τη χρήση τους. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εκτενής 

συστηματική έρευνα της διαθέσιμης βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα, με αποτέλεσμα την 

επιλογή οχτώ από τις πλέον συναφείς και πρόσφατες μελέτες για την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, η οποία συνιστά το πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης. 

 

Η μελέτη αποσκοπούσε στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των LHV, καθώς 

επίσης στην ανάλυση μελετών που έχουν ήδη εκπονηθεί. Η μελέτη δεν επεδίωξε να συνάγει 

οριστικά συμπεράσματα ή να προτείνει συγκεκριμένες πολιτικές. Πράγματι, δεδομένων των 

ασυμφωνιών σχετικά με τις πιθανές συνέπειες του να επιτραπεί η χρήση των LHV στη 

διαθέσιμη βιβλιογραφία, τέτοιου είδους συμπεράσματα ή προτάσεις θα ήταν εκτός του 

πλαισίου της παρούσας μελέτης. Ωστόσο, η μελέτη αποσκοπούσε στην παροχή απόψεων 

σχετικά με το ποιον τρόπο θα επηρέαζε ενδεχομένως η χρήση των LHV τους στόχους της ΕΕ 

στο πεδίο της ασφάλειας και το πεδίο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.  

 

Όπως δείχνει η μελέτη, στη βιβλιογραφία εντοπίζονται τομείς ευρείας σύγκλισης απόψεων 

όσο και τομείς σημαντικής ασυμφωνίας και απόκλισης.  

 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η χρήση των LHV θα οδηγούσε σε μείωση του λειτουργικού 

κόστους για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά 

τονοχιλιόμετρο μεταφερόμενων εμπορευμάτων, εφόσον θα χρησιμοποιούνταν λιγότερα 

οχήματα για τη μεταφορά ίδιας ποσότητας εμπορευμάτων. Ωστόσο, το λειτουργικό κόστος 

ανά όχημα-χιλιόμετρο θα ήταν υψηλότερο, καθώς τα οχήματα είναι μεγαλύτερα και συνεπώς 

χρησιμοποιούν περισσότερα καύσιμα.  

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες η χρήση των LHV θα επέφερε σε κάποιον 

βαθμό μετατόπιση όσον αφορά τον τρόπο μεταφοράς εμπορευμάτων από τις σιδηροδρομικές 

και πλωτές μεταφορές φορτίου προς τις οδικές, εξαιτίας του μειωμένου λειτουργικού 

κόστους ανά τονοχιλιόμετρο. Ωστόσο, υπάρχει σημαντική απόκλιση απόψεων σχετικά με την 

έκταση αυτής της μετατόπισης. 

 

Όπως δείχνει η παρούσα μελέτη, αυτά τα διαφορετικά συμπεράσματα σχετικά με τη 

μετατόπιση στον τρόπο μεταφοράς εμπορευμάτων αποτελούν τη βασική αιτία για τις μεγάλες 

αποκλίσεις των μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις των LHV στην υποδομή, τη ροή οδικής 

κυκλοφορίας, την οδική ασφάλεια και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου· τα οφέλη που 

προκύπτουν από τη χρήση λιγότερων οχημάτων για τη μεταφορά της ίδιας ποσότητας 

εμπορευμάτων θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν ή ακόμη να ανατραπούν ανάλογα με το 

μέγεθος της μετατόπισης στον τρόπο μεταφοράς. 
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Η μελέτη καταδεικνύει τις θεμελιώδεις παραδοχές που αποτελούν τον κορμό των διαφόρων 

αναλύσεων, οι οποίες διαμορφώνονται με βάση την επιλογή της «ελαστικότητας» που τίθεται 

ως παραδοχή. Η ελαστικότητα αφορά τον βαθμό στον οποίο η μεταβολή του κόστους των 

οδικών εμπορευματικών μεταφορών επηρεάζει τη ζήτηση για τις οδικές, τις σιδηροδρομικές 

και τις πλωτές εμπορευματικές μεταφορές και άλλους τρόπους εμπορευματικών μεταφορών. 

Υπάρχουν περιορισμένα εμπειρικά στοιχεία σχετικά με το ποιες τιμές ελαστικότητας πρέπει να 

χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις, ενώ υπάρχει επίσης μεγάλη ασυμφωνία όσον αφορά και τα 

ελάχιστα αυτά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Παρόλα αυτά, κατά την εξέταση του τρόπου με τον οποίο η καθιέρωση των LHV μπορεί να 

επηρεάσει τους στόχους της ΕΕ για την οδική ασφάλεια, η μελέτη διαπίστωσε ότι η 

καθιέρωση αυτή δεν είναι πιθανό να λειτουργήσει ενάντια στον στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι 

νεκροί των τροχαίων ατυχημάτων κατά 50% από τα επίπεδα του 2010 έως το 2020.  

 

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η χρήση των LHV μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του 

στόχου της ΕΕ να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% από τα επίπεδα 

του 1990 έως το 2020· ωστόσο, υπάρχει σημαντική απόκλιση όσον αφορά τις 

προβλεπόμενες επιπτώσεις, και σε περίπτωση που η μετατόπιση στον τρόπο μεταφοράς προς 

την οδική μεταφορά φορτίου είναι σημαντική, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα 

μπορέσουν στην πραγματικότητα να αυξηθούν. 

 

Δεδομένων των ασυμφωνιών και των αποκλίσεων όσον αφορά τη μετατόπιση στον τρόπο 

μεταφοράς φορτίου και τις επιπτώσεις των φορτηγών οχημάτων μεγάλου μήκους, η μελέτη 

καταλήγει προτείνοντας, αφενός, να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων προκειμένου να 

εξετασθούν οι πολλαπλές συνέπειες από την πιθανή καθιέρωση των LHV σε όλη την Ευρώπη 

και, αφετέρου, να ελέγχονται με μεγάλη προσοχή τα αποτελέσματα των δοκιμών 

προκειμένου να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για τους διάφορους τομείς ασυμφωνίας στη 

βιβλιογραφία. 

 


