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No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein 
Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not
open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē 
atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx 
il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia 
o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - 
Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide 
perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
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2. DK

3A. Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø.  
Tlf. 35 46 60 00
e-mail: noti@ebst.dk

3B. Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K

4. 2011/0646/DK - S00E

5. Návrh zákona, ktorým sa menia zákony o zdaňovaní oxidov dusíka, 
energetickej dani za ropné produkty atď. a dani zo zemného plynu a svietiplynu 
(vyššia daň za znečisťovanie ovzdušia oxidmi NOx atď.) (L32)

6. Návrh by mal za následok výrazné zvýšenie daňového zaťaženia z oxidov 
dusíka, tiež označovaných ako oxidy NOx, a zníži znečistenie ovzdušia emisiami 
NOx zo spaľovania v stacionárnych zariadeniach. Súčasne mení a dopĺňa predpisy, 
podľa ktorých musia firmy merať množstvo emisií NOx, ako aj základný príspevok 
na výpočet dane z oxidov NOx.

7. - 

8. Návrh mení a dopĺňa zákon o zdaňovaní oxidov dusíka zavedením
- zvýšenia dane v podobe približne 5-násobného zvýšenia dane z oxidov 

dusíka, tiež označovaných ako oxidy NOx, zo spaľovania v stacionárnych 
zariadeniach, ktoré sa vzťahuje na namerané emisie alebo na energetické produkty
na spaľovanie,

- zvýšenia dane z oxidov NOx v prípade energetických produktov 
používaných na prepravu a vyrobených na zdaniteľnej technickej báze, 

- rozšírených požiadaviek na firemné merania tak, aby bolo viac 
spoločností povinných merať emisie, a

- zvýšených hodnôt základného príspevku na dane a špecifického 
základného príspevku za emisie pri výrobe sivého cementu.

Súčasne obsahuje zmeny a doplnenia legislatívy o energetickej dani z 
ropných produktov atď. a dani zo zemného plynu a svietiplynu zavedením zníženia 
energetickej dane z pohonných hmôt v doprave tak, aby bolo celkové zdanenie 
pohonných hmôt pre automobily atď. rovnaké ako bez zvýšenia dane za oxidy NOx.

9. Tento návrh je súčasťou politickej dohody o rozpočte. Návrh znižuje 
emisie NOx zo stacionárnych zariadení v Dánsku približne o jednu tretinu. Ďalšie
informácie sú uvedené pripomienkach k legislatívnemu návrhu.

10. Neexistuje žiaden základný text
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11. Nie

12. -

13. Nie

14. Áno

15. Áno

16. Aspekt technických prekážok obchodu

NIE - Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

NIE - Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Catherine Day
Generalsekretær
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

trana p


