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Īsumā 

Šajā pētījumā sniegta analīze par esošajiem pierādījumiem saistībā ar garākiem 

un smagākiem transportlīdzekļiem (GST) un iespējamo ietekmi, atļaujot 

izmantot šos lielos kravas automobiļus visā ES, kā tas jau ir Somijā un 

Zviedrijā, kuras jau ir atļāvušas šādiem transportlīdzekļiem piedalīties parastā 

satiksmē. Pētījuma pamatā ir publikācijas par ievērojamākajiem pētījumiem 

šajā jomā, kā arī gadījumu pētījumi, kuros aplūkota pieredze ar GST piecās 

dalībvalstīs, kurās tie ir vai nu atļauti, vai tiek izmēģināti. Turklāt tajā analizēti 

pieejamie statistikas dati un aplūkota lielo kravas automobiļu ietekme saistībā ar 

ES mērķiem par ceļu satiksmes drošību un siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
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KOPSAVILKUMS 

 

Šis pētījums tika veikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2012. gada oktobrī izdotajām 

specifikācijām. Tā nolūks bija sniegt Transporta un tūrisma komitejas locekļiem pienācīgu 

un visaptverošu informāciju par garāku un smagāku transportlīdzekļu (GST, sauktu arī par 

lielajiem kravas automobiļiem) nozīmīgāko tiešo ietekmi, t. i., to ietekmi uz transporta 

pakalpojumu pieprasījumu, ceļu infrastruktūru, satiksmes plūsmu un drošību un 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām, īpaši pievēršoties pēdējiem diviem minētajiem 

aspektiem. 

 

Pētījuma laikā tika vākti ieinteresēto personu viedokļi no visas ES, īpaši pievēršoties tām 

piecām dalībvalstīm, kurās GST ir vai nu jau atļauti normālā satiksmē, vai tiek izmēģināti. 

Turklāt tika veikta plaša pieejamo publikāciju izpēte attiecīgajā jomā, atlasot astoņus 

piemērotākos un jaunākos pētījumus publikāciju pārskatam, kas veido šī darba pirmo daļu. 

 

Pētījuma mērķis bija sniegt informāciju par GST izmantošanu, kā arī esošo pētījumu analīzi. 

Tā nolūks nebija izdarīt noteiktus secinājumus vai ieteikt konkrētu politiku. Ņemot vērā, ka 

pieejamajās publikācijās par GST ieviešanas iespējamo ietekmi nav vienprātības, šādu 

secinājumu izdarīšana vai ieteikumu sniegšana nebūtu šā darba kompetences jomā. Tomēr 

pētījuma nolūks bija sniegt atzinumus par to, kā GST ieviešana varētu mijiedarboties ar ES 

mērķiem drošības un SEG emisiju jomā.  

 

Pētījumā pierādīts, ka attiecīgajās publikācijās ir jomas, kurās pastāv vispārēja vienprātība, 

un jomas, kurās ir būtiskas domstarpības un viedokļu atšķirības.  

 

Pastāv vispārēja vienprātība par to, ka GST samazinātu kravu autopārvadājumu darbības 

izmaksas un SEG emisijas uz tonnkilometru pārvadāto kravu, jo tāda paša kravu apjoma 

pārvadāšanai tiktu izmantots mazāk transportlīdzekļu. Tomēr darbības izmaksas par 

transportlīdzekļa kilometru būtu augstākas, jo šie transportlīdzekļi ir lielāki, tāpēc tiem 

nepieciešams vairāk degvielas.  

 

Turklāt lielākajā daļā pētījumu konstatēts, ka, ieviešot GST, zināmā mērā notiktu pāreja no 

dzelzceļa un ūdensceļu kravas pārvadājumiem uz kravu autopārvadājumiem, jo to darbības 

izmaksas par tonnkilometru ir mazākas. Tomēr pastāv būtiskas viedokļu atšķirības par to, 

kādā mērā šī pāreja varētu notikt. 

 

Šajā pētījumā atspoguļots, ka dažādie secinājumi par pāreju uz citiem transporta veidiem ir 

pamatā ļoti atšķirīgajiem pētījumā izdarītajiem secinājumiem par GST ietekmi uz 

infrastruktūru, ceļu satiksmes plūsmu, ceļu satiksmes drošību un siltumnīcefekta gāzu 

emisijām — ieguvumi, ko nodrošina nepieciešamība izmantot mazāk transportlīdzekļu tāda 

paša kravu apjoma pārvadāšanai, varētu mazināties vai šādai pārejai varētu būt pat 

negatīva ietekme atkarībā no tā, kādā mērā notikusi pāreja. 

 

Pētījumā minēti pamatpieņēmumi, kas ir dažādu analīžu pamatā, kuras pievēršas pieņemtā 

elastīguma izvēlei. Ar elastīgumu saprot apmēru, kādā kravas autopārvadājumu mainīgās 

izmaksas ietekmē pieprasījumu pēc tiem, dzelzceļa un ūdensceļu kravas pārvadājumiem un 

citiem pārvadājumu veidiem. Ir gūts ierobežots skaits empīrisko pierādījumu par 

elastīgumu, kas būtu jāizmanto jebkurā analīzē, turklāt pastāv arī domstarpības par to, cik 

maz šajā jomā ir pierādījumu. 
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Tomēr, apsverot GST ieviešanu saistībā ar ES mērķiem ceļu satiksmes drošības jomā, 

pētījumā tika konstatēts, ka, tos ieviešot, netiktu radīti šķēršļi ES mērķim — līdz 

2020. gadam samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu par 50 % no 

2010. gada rādītājiem.  

 

Pētījumā arī konstatēts, ka GST palīdzētu sasniegt ES mērķi — līdz 2020. gadam samazināt 

siltumnīcefekta gāzu emisiju par 20 % no 1990. gada rādītājiem —, taču konstatēts arī tas, 

ka pastāv būtiskas atšķirības prognozēs par ietekmes apmēru, turklāt, ja pāreja uz kravu 

autopārvadājumiem būs ievērojama, siltumnīcefekta gāzu emisija varētu pat pieaugt. 

 

Ņemot vērā domstarpības un viedokļu atšķirības par pāreju uz citiem transporta veidiem un 

lielo kravas automobiļu ietekmi, pētījuma noslēgumā tiek ieteikts veikt ietekmes 

novērtējumu, ņemot vērā katras darbības, ar kuru Eiropā tiek ieviests GST, dažādo ietekmi, 

un ļoti rūpīgi pārraudzīt izmēģinājumu rezultātus, lai viestu vairāk skaidrības par 

domstarpībām dažādās jomās attiecīgajās publikācijās. 

 


