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Rezumat 

 

În acest studiu sunt analizate datele actuale referitoare la vehiculele mai lungi și 

mai grele (VLG-uri) și impactul pe care l-ar avea autorizarea utilizării acestor 

„mega-camioane” pe teritoriul UE, astfel cum este cazul în Finlanda și Suedia, 

țări care permit VLG-urilor să circule în traficul normal. Acest studiu se bazează 

pe o recenzie a datelor din literatura de specialitate, provenite dintr-o muncă de 

cercetare remarcabilă în acest domeniu, precum și pe studii de caz în care sunt 

examinate experiențele cu VLG-uri, desfășurate în cele cinci state membre unde 

circulația acestora este permisă sau testată. În plus, studiul analizează datele 

statistice disponibile și studiază impactul „mega-camioanelor” în raport cu 

obiectivele UE privind siguranța rutieră și emisiile de gaze cu efect de seră. 
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SINTEZĂ 

 

Acest studiu a fost elaborat în conformitate cu specificațiile publicate de Parlamentul 

European în octombrie 2012. Scopul acestuia a fost de a furniza membrilor Comisiei pentru 

transport și turism informații corecte și detaliate cu privire la principalul impact direct al 

„vehiculelor mai lungi și mai grele” (VLG-uri sau „mega-camioane”), și anume, impactul 

acestora asupra cererii de transport, infrastructurii rutiere, securității și fluidității traficului, 

precum și asupra emisiilor de GES, cu accent pe ultimele două aspecte menționate. 

 

Pe parcursul studiului, au fost solicitate opiniile părților interesate de pe cuprinsul întregii 

UE, mai ales din cele cinci state membre în care circulația VLG-urilor este fie deja permisă 

în traficul normal, fie supusă la teste. De asemenea, literatura de specialitate disponibilă în 

acest domeniu a fost intens cercetată, iar opt dintre cele mai recente și pertinente studii au 

fost selectate pentru recenzia care constituie prima parte a acestei lucrări. 

 

Studiul avea ca obiective furnizarea unor informații privind utilizarea VLG-urilor și 

analizarea studiilor existente. Nu s-a încercat elaborarea unor concluzii ferme sau 

recomandarea unor politici specifice prin intermediul acestuia. Într-adevăr, dată fiind lipsa 

unui consens în literatura de specialitate referitor la posibilele efecte ale introducerii VLG-

urilor în circulație, astfel de concluzii sau recomandări ar depăși obiectivul acestei lucrări. 

Cu toate acestea, studiul a urmărit să furnizeze opinii privind felul în care introducerea 

VLG-urilor în circulație ar putea interacționa cu obiectivele UE referitoare la siguranța 

rutieră și emisiile de gaze cu efect de seră.  

 

Conform rezultatelor studiului, în cadrul literaturii de specialitate există atât un acord global 

asupra unor aspecte cât și divergențe și dezacorduri semnificative asupra altora.  

 

Există un consens general cu privire la faptul că VLG-urile ar reduce cheltuielile de 

funcționare ale transportului rutier de mărfuri și emisiile de gaze cu efect de seră pe tonă-

km de mărfuri transportate din moment ce s-ar folosi mai puține vehicule pentru a 

transporta aceeași cantitate de mărfuri. Totuși, cheltuielile de funcționare pe vehicul-km ar 

fi mai ridicate, deoarece chiar vehiculele sunt mai mari și prin urmare folosesc mai mult 

combustibil.  

 

Mai mult decât atât, în majoritatea lucrărilor de cercetare se afirmă că introducerea în 

circulație a VLG-urilor ar duce într-o anumită măsură la un transfer modal de la transportul 

de marfă feroviar și pe apă la cel rutier, datorită cheltuielilor de funcționare pe tonă-km 

reduse. Există însă o divergență de opinii importantă în ceea ce privește amploarea acestui 

transfer modal. 

 

După cum indică prezentul studiu, aceste concluzii diferite privind transferul modal sunt 

esențiale pentru concluziile foarte divergente la care ajung studiile despre impactul VLG-

urilor asupra infrastructurii, fluidității traficului rutier și siguranței rutiere, precum și asupra 

emisiilor de gaze cu efect de seră. Avantajele datorate faptului că se folosesc mai puține 

vehicule pentru a transporta aceeași cantitate de mărfuri ar putea fi diminuate sau chiar 

anulate în funcție de proporția transferului modal. 
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Studiul confirmă ipotezele fundamentale care stau la baza diverselor analize, concentrate 

asupra alegerii „elasticităților” care sunt asumate. Elasticitățile se referă la măsura în care 

schimbarea prețurilor corespunzătoare transportului rutier de mărfuri afectează cererea 

privind acest tip de transport, precum și cererea privind transportul feroviar, pe apă etc. 

Există dovezi empirice limitate cu privire la elasticitățile care ar trebui să fie utilizate în 

orice analiză și, de asemenea, un mare dezacord referitor la aceste puține dovezi existente. 

 

Cu toate acestea, pentru a evalua modul în care introducerea în circulație a VLG-urilor ar 

interacționa cu obiectivele UE privind siguranța rutieră, studiul a ajuns la concluzia că acest 

lucru nu ar avea un impact negativ asupra obiectivului UE de a reduce până în 2020 

numărul deceselor în accidente rutiere cu 50 % față de nivelul din 2010.  

 

De asemenea, prezentul studiu a arătat că VLG-urile ar avea o influență pozitivă asupra 

obiectivului UE de a reduce până în 2020 emisiile de gaze cu efect de seră cu 20 % față de 

nivelul din 1990, cu toate că previziunile privind impactul variază în mod considerabil, iar 

emisiile de gaze cu efect de seră ar putea de fapt să crească dacă transferul modal la 

transportul rutier de mărfuri va fi substanțial. 

 

Date fiind dezacordurile și divergențele referitoare la transferul modal și la impactul mega-

camioanelor, acest studiu se încheie cu recomandările de a se efectua o evaluare a 

impactului acestora pentru a pune în balanță numeroasele implicații pe care le-ar avea 

orice inițiativă de a introduce în circulație VLG-urile în toată Europa, precum și de a 

monitoriza foarte atent rezultatele testelor aflate în desfășurare pentru a clarifica în mai 

mare măsură diversele aspecte din cadrul literaturii de specialitate asupra cărora există 

divergențe. 


