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Anotacija 

Atliekant šį tyrimą buvo nagrinėjama informacija apie sunkiasvores ir ilgas 

transporto priemones ir svarstoma, koks poveikis gali būti padarytas, jei šiuos 

megasunkvežimius bus leista naudoti visoje ES kaip, pvz., Suomijoje ir 

Švedijoje, kur jau galima naudoti sunkiasvores ir ilgas transporto priemones 

įprastomis transporto eismo sąlygomis. Remiamasi žinomų šios srities mokslinių 

tyrimų literatūros apžvalga, taip pat atvejų tyrimais, kuriuos atliekant nagrinėta, 

kaip sunkiasvorės ir ilgos transporto priemonės naudojamos penkiose ES 

valstybėse, kuriose leidžiama naudotis šiomis transporto priemonėmis arba 

kuriose su šiomis transporto priemonėmis atliekami bandymai. Be to, 

nagrinėjami turimi statistiniai duomenys ir vertinamas megasunkvežimių 

poveikis atsižvelgiant į ES tikslus, susijusius su kelių eismo sauga ir išmetamu 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu. 
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SANTRAUKA 

Šis tyrimas buvo atliktas pagal Europos Parlamento 2012 m. spalio mėn. pateiktus 

nurodymus. Juo buvo siekiama pateikti Transporto ir turizmo komiteto nariams tinkamą ir 

išsamią informaciją apie didelį sunkiasvorių ir ilgų transporto priemonių (taip pat vadinamų 

megasunkvežimių) tiesioginį poveikį, t. y. jų poveikį transporto paklausai, kelių 

infrastruktūrai, kelių eismo srautui ir saugai ir išmetamam ŠESD kiekiui, ypatingą dėmesį 

skiriant pastariesiems dviem aspektams. 

Atliekant tyrimą buvo siekiama, kad nuomonę išreikštų suinteresuotieji subjektai iš visos 

ES, ypatingą dėmesį skiriant penkioms valstybėms narėms, kuriose įprastomis transporto 

eismo sąlygomis jau leidžiama naudotis šiomis transporto priemonėmis arba kuriose 

atliekami bandymai. Be to, buvo atlikta plataus masto su šia tema susijusios literatūros 

paieška ir literatūros apžvalgai – pirmajai šio darbo daliai – buvo pasirinkti aštuoni 

aktualiausi ir naujausi tyrimai. 

Šio tyrimo tikslas – pateikti informaciją apie naudojimąsi sunkiasvorėmis ir ilgomis 

transporto priemonėmis, taip pat išnagrinėti jau atliktus tyrimus. Juo nesiekta padaryti 

aiškių išvadų ar rekomenduoti konkrečių politikos priemonių. Iš tiesų, kadangi esamoje 

literatūroje nėra sutarimo dėl poveikio, kurį galėtų turėti leidimas pradėti naudotis 

sunkiasvorėmis ir ilgomis transporto priemonėmis, tokios išvados arba rekomendacijos 

peržengtų šio darbo taikymo sritį. Tačiau šiuo tyrimu siekta pateikti nuomones apie tai, 

kokią įtaką naudojimasis sunkiasvorėmis ir ilgomis transporto priemonėmis gali turėti ES 

tikslams, susijusiems su kelių eismo sauga ir išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekiu.  

Kaip matyti iš tyrimo rezultatų, literatūroje esama sričių, kuriose iš esmės sutariama ir 

kuriose yra daug nesutarimų ir nuomonių skirtumų.  

Visuotinai sutariama, kad naudojantis sunkiasvorėmis ir ilgomis transporto priemonėmis 

būtų galima sumažinti krovinių vežimo keliais veiklos sąnaudas ir išmetamą šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekį vienam tonkilometriui krovinių, nes tokiam pačiam krovinių 

kiekiui pervežti būtų naudojama mažiau transporto priemonių. Tačiau veiklos sąnaudos 

transporto priemonės kilometrui būtų didesnės, nes pačios transporto priemonės yra 

didesnės, todėl sunaudoja daugiau kuro.  

Be to, daugelyje tyrimų teigiama, kad naudojantis sunkiasvorėmis ir ilgomis transporto 

priemonėmis dėl mažesnių tonkilometrio sąnaudų tam tikru mastu būtų pereinama nuo 

krovinių gabenimo geležinkeliais ir vandens transportu prie jų vežimo keliais. Tačiau 

nuomonės dėl tokio perėjimo masto labai skiriasi. 

Kaip matyti iš šio tyrimo rezultatų, šios skirtingos išvados dėl perėjimo prie krovinių vežimo 

keliais yra labai svarbios – jomis remiantis padarytos labai skirtingos tyrimų išvados dėl 

sunkiasvorių ir ilgų transporto priemonių poveikio infrastruktūrai, kelių eismo srautui ir 

saugai bei išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui: atsižvelgiant į perėjimo 

prie krovinių vežimo keliais mastą, gaunama nauda naudojant mažiau transporto priemonių 

tam pačiam kroviniui kiekiui gabenti gali būti atsveriama arba netgi pakreipiama priešinga 

linkme. 
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Šiuo tyrimu keliamos pagrindinės prielaidos, kuriomis grindžiamos skirtingos analizės, 

kurios pirmiausia yra susijusios su numatytomis lankstumo galimybėmis. Lankstumo 

galimybėmis parodoma, kokią įtaką kintančios krovinių vežimo keliais išlaidos gali turėti 

krovinių vežimo keliais, geležinkeliais, vandens transportu ir kitų rūšių transportu 

paklausai. Esama nedaug empirinių lankstumo įrodymų, kurie turėtų būti naudojami 

atliekant bet kokią analizę, be to, labai nesutariama dėl to, ar esama pakankamai įrodymų. 

Vis dėlto nagrinėjant, kokią įtaką leidimas pradėti naudotis sunkiasvorėmis ir ilgomis 

transporto priemonėmis turės ES tikslams, susijusiems su kelių eismo sauga, nustatyta, 

kad mažai tikėtina, jog jis neigiamai paveiks ES tikslą iki 2020 m. žūčių keliuose skaičių 

sumažinti 50 proc., palyginti su 2010 m. lygiu.  

Tyrime taip pat nustatyta, kad naudojantis sunkiasvorėmis ir ilgomis transporto 

priemonėmis būtų galima prisidėti prie ES tikslo iki 2020 m. sumažinti išmetamą šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekį 20 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, tačiau numatomas 

poveikis yra labai skirtingas, taip pat pažymima, kad jeigu perėjimo prie krovinių vežimo 

keliais mastas bus didelis, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis gali iš tiesų 

padidėti. 

Atsižvelgiant į nesutarimus ir nuomonių skirtumus, susijusius su perėjimu prie krovinių 

vežimo keliais ir megasunkvežimių poveikiu, tyrimo pabaigoje rekomenduojama atlikti 

poveikio vertinimą, kad būtų galima įvertinti skirtingą visų iniciatyvų, kuriomis skatinama 

visoje Europoje leisti naudotis sunkiasvorėmis ir ilgomis transporto priemonėmis, poveikį, ir 

labai atidžiai stebėti atliekamų bandymų rezultatus siekiant geriau išsiaiškinti įvairias sritis, 

dėl kurių esamoje literatūroje nesutariama. 

 


