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Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko 
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/ES 
o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (COM(2017) 653 final).

Komise je potěšena, že Senát souhlasí s odůvodněním a cíli revize stávající směrnice, a 
sdílí názor, že veřejný sektor by měl jít při zavádění čisté mobility příkladem. 
V Evropském parlamentu a v Radě nyní započaly konstruktivní debaty o rozsahu 

působnosti a ambicích tohoto návrhu.

Komise nebere na lehkou váhu obavy vyjádřené Senátem, pokud jde o různé aspekty 
daného návrhu, a ráda by touto cestou poskytla některá vysvětlení.

Zejména by chtěla zdůraznit, že návrh nestanoví závazné cíle pro nákup čistých vozidel 
jednotlivými veřejnými zadavateli: návrh uvádí pouze vnitrostátní minimální cíle pro 
zadávání veřejných zakázek v daném členském státě, přičemž rozhodnutí o tom, jak mají 
jednotliví veřejní zadavatelé těchto cílů dosáhnout, ponechává na vnitrostátních 
orgánech. Minimální vnitrostátní cíle je nutné ve směrnici stanovit, aby se zajistil 
jednotný přístup, aby se investorům poskytly jasné tržní signály a jistota a aby se 
urychlilo zavádění vozidel s nízkými a nulovými emisemi.

Dále Komise připomíná, že definice čistého lehkého vozidla v tomto návrhu vychází 
z technologicky neutrálního přístupu založeného na mezních hodnotách výfukových 
emisí.

Komise má za to, že rozšíření oblasti působnosti směrnice tak, aby zahrnovala veřejné 
zakázky na dopravní služby, je nezbytné pro zajištění dostatečného dopadu na trh.
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Pokud jde o vozidla zvláštního určení, Komise by ráda upozornila na skutečnost, že 
návrh se týká pouze silničních vozidel, která podléhají schválení typu, a že zachovává 
výjimky stanovené v článku 2 stávající směrnice. V rámci počátečních diskusí v Radě 
byla vznesena otázka potřebnosti možných dalších výjimek, jež bude posouzena 
v průběhu jednání.

Stanovisko Senátu bylo poskytnuto zástupcům Komise při jednáních s Evropským 
parlamentem a Radou a do těchto jednání se promítne.

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší 
se na další pokračování vzájemného politického dialogu.
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