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Treść 

Niniejsze studium zawiera analizę dostępnych obecnie danych dotyczących tzw. 

dłuższych i cięższych pojazdów (LHV) oraz potencjalnego wpływu zezwolenia na 

korzystanie z takich megaciężarówek na terytorium Unii Europejskiej na 

przykładzie Finlandii i Szwecji, gdzie pojazdy LHV dopuszczono już do 

normalnego ruchu. Opiera się ono na przeglądzie literatury poświęconej 

istotnym badaniom w tej dziedzinie, jak również na studiach przypadków 

odwołujących się do doświadczeń z pojazdami LHV pięciu państw członkowskich, 

w których pojazdy te są dozwolone lub testowane. Ponadto niniejszy dokument 

zawiera analizę dostępnych danych statystycznych i omówienie wpływu 

megaciężarówek w kontekście unijnych celów w zakresie bezpieczeństwa na 

drodze oraz emisji gazów cieplarnianych. 
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STRESZCZENIE 

 

Omawiane studium przeprowadzono zgodnie ze specyfikacją wydaną przez Parlament 

Europejski w październiku 2012 r. Miało ono służyć przekazaniu członkom Komisji 

Transportu i Turystyki właściwych i kompletnych informacji na temat głównych aspektów 

bezpośredniego oddziaływania dłuższych i cięższych pojazdów (pojazdów LHV, znanych 

również jako megaciężarówki), tj. ich wpływu na popyt na transport; infrastrukturę 

drogową, przepływ ruchu i bezpieczeństwo; a także emisję gazów cieplarnianych, ze 

szczególnym uwzględnieniem dwóch ostatnich. 

 

W trakcie przeprowadzania studium zapoznano się z opiniami zainteresowanych stron z 

całej Unii, kładąc szczególny nacisk na pięć państw członkowskich, w których pojazdy LHV 

są już dopuszczone do normalnego ruchu lub w których trwają próby ich użycia. Podjęto 

również zakrojony na szeroką skalę przegląd dostępnej literatury poświęconej temu 

zagadnieniu, co doprowadziło do wyboru ośmiu najbardziej adekwatnych i aktualnych 

badań, które uwzględniono w omówieniu literatury stanowiącym pierwszą część niniejszego 

opracowania. 

 

Celem studium było przekazanie informacji dotyczących wykorzystania pojazdów LHV, a 

także przedstawienie analizy istniejących badań. Zamiarem autorów nie było wyciąganie 

jednoznacznych wniosków ani zalecanie konkretnych strategii. Biorąc pod uwagę fakt, że w 

dostępnej literaturze nie przedstawiono jednoznacznego stanowiska w kwestii 

prawdopodobnych skutków wprowadzenia pojazdów LHV, takie wnioski lub zalecenia 

wykraczałyby poza zakres niniejszego opracowania. Niemniej jednak niniejsze studium 

miało na celu przedstawienie opinii na temat wprowadzenia pojazdów LHV w kontekście 

unijnych celów w zakresie bezpieczeństwa i emisji gazów cieplarnianych. 

 

Studium dowodzi, że co do pewnych zagadnień w literaturze panuje powszechne 

porozumienie, natomiast co do innych zagadnień porozumienia tego nie ma, a twierdzenia 

na ich temat są rozbieżne. 

 

Istnieje zgoda co do tego, że pojazdy LHV obniżyłyby koszty operacyjne w transporcie 

drogowym oraz emisję gazów cieplarnianych na tonokilometr transportowanych towarów, 

ponieważ taką samą ilość towarów przewoziłoby mniej pojazdów. Zwiększyłyby się jednak 

koszty operacyjne na pojazdokilometr, ponieważ pojazdy jako takie są większe, a zatem 

zużywają więcej paliwa. 

 

Ponadto z większości badań wynika, że ze względu na obniżenie kosztów operacyjnych na 

tonokilometr wprowadzenie pojazdów LHV doprowadziłoby do pewnego rodzaju zmiany 

transportu z kolejowego i wodnego na drogowy. Zdania na temat skali takiej zmiany są 

jednak bardzo podzielone. 

 

Jak pokazuje niniejsze studium, różne wnioski dotyczące zmiany transportu stanowią 

podstawę przedstawionych w badaniach zróżnicowanych konkluzji dotyczących wpływu 

pojazdów LHV na infrastrukturę, przepływ ruchu drogowego, bezpieczeństwo na drodze 

oraz emisję gazów cieplarnianych: korzyści wynikające z wykorzystywania mniejszej liczby 

pojazdów do transportowania jednakowej ilości towarów mogą zostać zrównoważone lub 

nawet przeważone w zależności od natężenia zmiany transportu. 
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Studium przedstawia fundamentalne założenia leżące u podstaw różnych analiz, które 

koncentrują się wokół wyboru przyjętej „elastyczności”. Elastyczność świadczy o tym, w 

jakim zakresie zmiana kosztów transportu drogowego wpływa na popyt na transport 

drogowy, transport kolejowy, transport wodny i inne rodzaje transportu. Dane empiryczne 

dotyczące „elastyczności”, które powinny być wykorzystane w każdej analizie, są 

ograniczone, a ponadto na temat tak niewielu istniejących danych istnieje wiele różnych 

zdań. 

 

Tym niemniej, w kwestii wprowadzenia pojazdów LHV w kontekście unijnych celów w 

zakresie bezpieczeństwa na drodze w studium wykazano, że mało prawdopodobne jest, aby 

ich wprowadzenie było sprzeczne z unijnym celem ograniczenia do 2020 r. liczby ofiar 

śmiertelnych wypadków drogowych o 50% względem poziomu z 2010 r. 

 

W studium wykazano również, że pojazdy LHV mogą pomóc w realizacji celu ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. o 20% względem poziomu z 1990 r., przy czym 

istnieją istotne różnice co do przewidywanego wpływu i w przypadku znacznej zmiany 

transportu w kierunku transportu drogowego, poziom emisji gazów cieplarnianych może 

wzrosnąć. 

 

Ze względu na różnice zdań w kwestii zmiany transportu oraz oddziaływania 

megaciężarówek podsumowanie studium zawiera zalecenie przeprowadzenia oceny 

oddziaływania w celu rozważenia licznych następstw działań służących wprowadzeniu 

pojazdów LHV w Europie oraz zalecenie uważnego monitorowania wyników prób w celu 

uzyskania jasności w sprawie różnych aspektów stanowiących przedmiot rozbieżnych opinii 

specjalistów. 

 


