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Sommarju 

Dan l-istudju jipprovdi analiżi tal-evidenza attwali dwar Vetturi Twal u Tqal 

(LHVs) u dwar l-impatt potenzjali li l-użu ta' dawn il-Megatrakkijiet jista' jkollu 

fl-UE - kif inhu l-każ fil-Finlandja u l-Isvezja fejn diġà jippermettu LHVs fit-

traffiku normali. Dan hu bbażat fuq reċensjoni tal-letteratura ta' riċerka 

prominenti f'dan il-qasam, kif ukoll fuq studji ta' każijiet li jagħtu ħarsa lejn l-

esperjenzi ta' LHVs fil-ħames Stati Membri fejn dawn huma permessi jew 

ittestjati. Barra minn hekk, janalizza l-istatistika disponibbli u jqis l-impatt tal-

'Megatrakkijiet' fir-rigward tal-għanijiet tal-UE dwar is-sikurezza fit-toroq u l-

emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra. 
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 

 

Dan l-istudju twettaq skont l-ispeċifikazzjonijiet li nħarġu mill-Parlament Ewropew 

f'Ottubru 2012. Kien maħsub biex jipprovdi lill-Membri tal-Kumitat għat-Trasport u t-

Turiżmu b'informazzjoni xierqa u sħiħa dwar l-impatt dirett ewlieni ta' 'Vetturi Twal u Tqal 

(LHVs - magħrufin ukoll bħala 'Megatrakkijiet'), jiġifieri l-impatt tagħhom fuq id-domanda 

għat-trasport; l-infrastruttura tat-toroq, iċ-ċirkolazzjoni u s-sikurezza tat-traffiku; u l-

emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, b'enfasi fuq l-aħħar tnejn imsemmija. 

 

Matul dan l-istudju, intalbu l-opinjonijet tal-partijiet interessati mill-UE, b'enfasi speċjali fuq 

dawk il-ħames Stati Membri fejn l-LHVs huma diġà permessi fl-użu normali, jew fejn hemm 

xi provi għaddejjin. Barra minn hekk, saret tiftixa estensiva tal-letteratura disponibbli dwar 

dan is-suġġett, u ġew magħżula tmienja mill-aktar studji reċenti u pertinenti għar-

reċensjoni tal-letteratura li tifforma l-ewwel parti ta' dan ix-xogħol. 

 

Dan l-istudju għandu l-għan li jipprovdi informazzjoni rigward l-użu tal-LHVs, kif ukoll 

analiżi ta' studji eżistenti. Ma jfittix li joħroġ b'konlużjonijiet sodi jew li jirrakkomanda 

politiki speċifiċi. Fil-fatt, minħabba n-nuqqas ta' kunsens fil-letteratura disponibbli dwar 

x'jistgħu jkunu l-effetti tal-introduzzjoni tal-LHVs, konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

bħal dawn kienu jkunu lil hinn mill-ambitu ta' din il-biċċa xogħol. Madankollu, l-istudju kien 

maħsub biex jipprovdi opinjonijiet dwar kif l-introduzzjoni tal-LHVs tista' tinteraġixxi mal-

objettivi tal-UE fl-oqsma tas-sikurezza u tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra.  

 

L-istudju juri li, għalkemm naraw li f'ċerti oqsma hemm ftehim wiesa' fil-letteratura, 

f'oqsma oħrajn naraw nuqqas ta' qbil u divergenzi sinifikanti.  

 

Jidher li hemm qbil wiesa' dwar il-fatt li l-LVHs jistgħu jnaqqsu l-ispejjeż operazzjonali għat-

trasport tal-merkanzija fit-toroq u l-emissjonijiet ta' gassijiet serra għal kull tunnellata-

kilometru ta' merkanzija li tkun trasportata għaliex ikun hemm bżonn inqas vetturi biex 

tinġarr l-istess ammont ta' merkanzija. Madankollu, l-ispejjeż operazzjonali għal kull 

vettura-kilometru jkunu għola, għaliex il-vetturi nfushom huma ikbar u għalhekk jużaw 

aktar fjuwil.  

 

Barra minn hekk, ħafna mir-riċerka tgħid li l-introduzzjoni tal-LVHs tista' twassal għal xi 

grad ta' bidla modali minn trasport tal-merkanzija bil-ferrovija jew fuq l-ilma għat-trasport 

tal-merkanzija fit-toroq, minħabba li jonqsu l-ispejjeż operazzjonali għal kull tunnellata-

kilometru. Madankollu, hemm diverġenza sinifikanti ta' opinjonijiet dwar il-firxa ta' din il-

bidla modali. 

 

Kif juri dan l-istudju, dawn il-konklużjonijiet differenti dwar il-bidla modali huma ċentrali 

għall-konklużjonijiet diverġenti ħafna li l-istudji laħqu dwar l-impatt tal-LHVs fuq l-

infrastruttura, iċ-ċirkolazzjoni tat-traffiku fit-toroq, is-sikurezza fit-toroq, u l-emissjonijiet 

ta' gassijiet b'effett ta' serra: il-benefiċċji li jakkumulaw mill-użu ta' inqas vetturi biex 

jittrasportaw l-istess ammont ta' merkanzija jistgħu jiġu kkompensati jew ukoll maqluba 

skont il-kobor tal-bidla modali. 
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Dan l-istudju juri l-assunzjonijiet fundamentali li jinstabu fil-qalba ta' analiżi differenti, li 

jiffukaw fuq għażla ta' 'elastiċitajiet' li huma preżunti. L-elastiċitajiet jirrappreżentaw sa 

liema punt il-bidla fl-ispejjeż tat-trasport tal-merkanzija fit-toroq tista' taffettwa d-domanda 

għat-trasport tal-merkanzija fit-toroq, bil-ferrovija, fuq l-ilma u oħrajn. L-evidenza empirika 

li teżisti dwar l-elastiċitajiet li għandhom jintużaw f'kull analiżi hi limitata, u, barra minn 

hekk, hemm nuqqas ta' qbil dwar dik il-ftit evidenza li hemm.  

 

Madankollu, meta wieħed iqis kif l-introduzzjoni tal-LHVs ser tinteraġixxi mal-għanijiet tal-

UE dwar is-sikurezza fit-toroq, l-istudju sab li jekk l-introduzzjoni sseħħ hu probabbli li din 

ma taħdimx kontra l-għan tal-UE li l-imwiet fit-toroq jonqsu b'50 % mill-livelli tal-2010 sal-

2020.  

 

Dan l-istudju sab ukoll li l-LHVs jistgħu jgħinu biex jintlaħaq l-għan tal-UE li jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra b'20 % mill-livelli tal-1990 sal-2020, iżda sab 

ukoll li hemm varjazzjoni sinifikanti fl-impatt imbassar, u li jekk il-bidla modali lejn trasport 

tal-merkanzija fit-toroq tkun sinifikanti, l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effet ta' serra jistgħu 

fil-fatt jiżdiedu. 

 

Minħabba n-nuqqas ta' qbil u d-diverġenzi dwar il-bidla modali u l-impatt tal-

megatrakkijiet, l-istudju jikkonkludi billi jirrakkomanda li ssir valutazzjoni ta' impatt sabiex 

jiġu kkunsidrati l-implikazzjonijiet varji li kull pass lejn l-introduzzjoni tal-LVHs fl-Ewropa 

jista' jkollu, u li r-riżultati tal-provi li jsiru jkunu mmonitorati b'attenzjoni sabiex jitfgħu 

aktar dawl fuq dawk l-oqsma li hemm nuqqas ta' qbil dwarhom fil-letteratura. 

 

 


