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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sektory finansowe oraz przedsiębiorstwa przechodzą coraz szybszą transformację cyfrową. 
Unia Europejska chce wspierać ten rozwój, ułatwiając dostęp do danych i dokumentów, 
których opracowanie stało się obowiązkowe w związku z wprowadzeniem nowych 
standardów sprawozdawczości. Elementem tych działań na rzecz przejrzystości musi być 
informowanie o zgodności działań przedsiębiorstw z zasadami zrównoważonego rozwoju, by 
nie tylko inwestorzy, ale również konsumenci mogli bardziej świadomie podejmować decyzje 
o inwestycjach czy zakupach. Ten cel można skutecznie osiągnąć, tworząc europejski 
pojedynczy punkt dostępu (ESAP), który powinien ułatwiać dostęp do informacji 
finansowych i informacji o zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz w miarę 
możliwości przetwarzać te dane maszynowo.  

Sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI proponuje zmienić rozporządzenie o ESAP oraz 
dyrektywy i rozporządzenia zbiorcze, skupiając się przede wszystkim na kwestiach formatu i 
przekazywania danych o zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza tam, 
gdzie dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego 
rozwoju wprowadza nowe obowiązki sprawozdawcze. 

Aby zapewnić sprawne przetwarzanie informacji otrzymywanych lub zestawianych przez 
właściwe organy i udostępnianych w ESAP, w rozporządzeniu ustanowiono pewne wymogi 
określające format tych informacji, a także pierwszy wykaz wymaganych metadanych.

Niektóre informacje o zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, np. plany 
transformacji klimatycznej lub niektóre informacje o ładzie korporacyjnym, powinny być 
dostępne nie tylko w internecie, w cyfrowych sprawozdaniach z działalności, ale także w 
wyszukiwarce ESAP (jako metadane). Podobnie poziom usług atestacyjnych dotyczących 
audytu w zakresie zrównoważonego rozwoju – dający ograniczoną lub wystarczającą 
pewność – jest istotny dla oceny wiarygodności danych przekazywanych przez 
przedsiębiorstwa oraz postępów w osiąganiu poziomu sprawozdawczości w zakresie 
zrównoważonego rozwoju równie wysokiego jak poziom sprawozdawczości finansowej. 
Informacje te należy zatem włączyć do wyszukiwarki za pomocą konkretnych metadanych.

Aby ułatwić terminowe pobieranie i ekstrahowanie danych, trzeba zaprojektować funkcje 
interfejsu programowania oraz opracować wykaz identyfikatorów cyfrowych i metadanych, 
które należy wdrożyć oprócz wymagań już zapisanych w proponowanym rozporządzeniu. W 
tym celu Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (ESMA, EUNB i EIOPA) będzie 
opracowywał projekty standardów technicznych. Ze względu na centralną rolę Europejskiej 
Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) w opracowywaniu standardów 
sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju powinna ona uczestniczyć w 
wyborze i rozwijaniu tych nowych funkcji, zwłaszcza w określaniu wymogów dotyczących 
formatów dostępności informacji o zrównoważonym rozwoju oraz wyboru identyfikatorów 
nadających się do odczytu maszynowego w sprawozdaniach z działalności.

Ponadto Komisja Europejska rozważa wprowadzenie opłat za korzystanie z infrastruktury 
powyżej pewnej ilości i częstotliwości korzystania z danych w ESAP. Sprawozdawca 
proponuje, by takie opłaty pobierano również wtedy, gdy dostępne dane są (ponownie) 
wykorzystywane do celów komercyjnych. W pozostałych przypadkach dostęp do informacji 
powinien być bezpłatny. ESMA powinien podać do wiadomości publicznej progi ilości 
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danych i częstotliwości ich pobierania, powyżej których pobiera się opłaty. Powinien również 
być w stanie wskazywać użytkowników wykorzystujących dużą ilość informacji lub 
informacje często aktualizowane, lub zamierzających ponownie wykorzystywać dane do 
celów komercyjnych. Odpowiednią metodą wiarygodnej identyfikacji tych użytkowników 
może być indywidualna deklaracja cyfrowa. 

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W planie działania na rzecz 
tworzenia unii rynków kapitałowych15 
Komisja zaproponowała poprawę 
publicznego dostępu do informacji 
finansowych i niefinansowych podmiotów 
poprzez utworzenie pojedynczego punktu 
dostępu (ESAP). W strategii Komisji 
w zakresie finansów cyfrowych16 
określono ogólne wskazówki, w jaki 
sposób Europa może w nadchodzących 
latach wspierać transformację cyfrową 
finansów, a w szczególności promować 
finanse oparte na danych. W strategii 
dotyczącej finansowania transformacji 
w stronę gospodarki zrównoważonej17, 
uznała zrównoważone finansowanie za 
najważniejszy element systemu 
finansowego będący kluczowym środkiem 
umożliwiającym wdrożenie zielonej 
transformacji gospodarki UE w ramach 
Zielonego Ładu18.

(1) W planie działania na rzecz 
tworzenia unii rynków kapitałowych15 
Komisja zaproponowała poprawę 
publicznego dostępu do informacji 
finansowych i niefinansowych 
podmiotów, zgodnie z wymogami 
obowiązujących przepisów, poprzez 
utworzenie pojedynczego punktu dostępu 
(ESAP). W strategii Komisji w zakresie 
finansów cyfrowych16 określono ogólne 
wskazówki, w jaki sposób Europa może 
w nadchodzących latach wspierać 
transformację cyfrową finansów, 
a w szczególności promować finanse 
oparte na danych. W strategii dotyczącej 
finansowania transformacji w stronę 
gospodarki zrównoważonej17, uznała 
zrównoważone finansowanie za 
najważniejszy element systemu 
finansowego będący kluczowym środkiem 
umożliwiającym wdrożenie zielonej 
transformacji gospodarki UE w ramach 
Zielonego Ładu18.

_________________ _________________
15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, Unia rynków 

15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, Unia rynków 
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kapitałowych dla obywateli 
i przedsiębiorstw – nowy plan działania, 
24.09.2020, COM(2020) 590 final.

kapitałowych dla obywateli 
i przedsiębiorstw – nowy plan działania, 
24.09.2020, COM(2020) 590 final.

16 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów w sprawie strategii 
dla UE w zakresie finansów cyfrowych, 
24.09.2020, COM(2020) 591 final.

16 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów w sprawie strategii 
dla UE w zakresie finansów cyfrowych, 
24.09.2020, COM(2020) 591 final.

17 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, Strategia dotycząca 
finansowania transformacji w stronę 
gospodarki zrównoważonej, 06.07.2021, 
COM(2021) 390 final.

17 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, Strategia dotycząca 
finansowania transformacji w stronę 
gospodarki zrównoważonej, 06.07.2021, 
COM(2021) 390 final.

18 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów, 
Europejski Zielony Ład, 11.12.2019, 
COM(2019) 640 final.

18 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów, 
Europejski Zielony Ład, 11.12.2019, 
COM(2019) 640 final.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) ESAP ma zostać ustanowiony 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XXX/XXX 
[rozporządzeniem w sprawie ESAP]19, aby 
umożliwić decydentom w sprawach 
dotyczących gospodarki i społeczeństwa 
łatwy dostęp do danych, tak aby mogli oni 
podejmować trafne decyzje służące 
sprawnemu funkcjonowaniu rynku. 
Wprowadzenie wspólnych europejskich 
przestrzeni danych w kluczowych 
sektorach, w tym w sektorze finansowym, 
służyłoby temu celowi. Oczekuje się, że 
w najbliższych latach świat finansów 
przejdzie transformację cyfrową i Unia 
powinna ją wspierać, w szczególności 

(2) ESAP ma zostać ustanowiony 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XXX/XXX 
[rozporządzeniem w sprawie ESAP]19, aby 
umożliwić decydentom w sprawach 
dotyczących gospodarki i społeczeństwa 
łatwy dostęp do danych, tak aby mogli oni 
podejmować trafne decyzje służące 
sprawnemu funkcjonowaniu rynku. 
Wprowadzenie wspólnych europejskich 
przestrzeni danych w kluczowych 
sektorach, w szczególności w sektorze 
finansowym, służyłoby temu celowi. 
Oczekuje się, że w najbliższych latach 
świat finansów przejdzie transformację 
cyfrową i Unia powinna ją wspierać, 
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poprzez promowanie finansów opartych na 
danych. Ponadto uznanie zrównoważonego 
finansowania za jeden z najważniejszych 
elementów systemu finansowego jest 
kluczowym środkiem umożliwiającym 
wdrożenie zielonej transformacji 
gospodarki Unii. Aby zielona 
transformacja mogła przebiec pomyślnie 
dzięki zrównoważonemu finansowaniu, 
konieczne jest, aby informacje dotyczące 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 
były łatwo dostępne dla inwestorów, tak 
aby byli oni lepiej poinformowani przy 
podejmowaniu decyzji o inwestycjach. 
W tym celu należy poprawić publiczny 
dostęp do informacji finansowych 
i niefinansowych dotyczących osób 
fizycznych lub prawnych zobowiązanych 
do podawania informacji do wiadomości 
publicznej lub dobrowolnie 
przekazujących informacje finansowe 
i informacje dotyczące zrównoważonego 
charakteru ich działalności gospodarczej 
organowi gromadzącemu dane 
(„podmioty”). Skutecznym środkiem 
służącym osiągnięciu tego celu na szczeblu 
Unii jest ustanowienie scentralizowanej 
platformy – ESAP – zapewniającej 
elektroniczny dostęp do wszystkich 
istotnych informacji.

w szczególności poprzez promowanie 
finansów opartych na danych. Ponadto 
uznanie zrównoważonego finansowania za 
jeden z najważniejszych elementów 
systemu finansowego jest kluczowym 
środkiem umożliwiającym wdrożenie 
zielonej transformacji gospodarki Unii i 
zadbanie o to, aby żadna osoba ani żadne 
miejsce nie zostały bez pomocy. Aby 
zielona transformacja mogła przebiec 
pomyślnie dzięki zrównoważonemu 
finansowaniu, konieczne jest, aby 
informacje dotyczące zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstw były łatwo 
dostępne dla inwestorów, tak aby byli oni 
lepiej poinformowani przy podejmowaniu 
decyzji o inwestycjach. W tym celu należy 
poprawić publiczny dostęp do informacji 
finansowych i niefinansowych dotyczących 
osób fizycznych lub prawnych 
zobowiązanych do podawania informacji 
do wiadomości publicznej lub chcących 
dobrowolnie przekazywać informacje 
finansowe lub informacje dotyczące 
zrównoważonego charakteru ich 
działalności gospodarczej organowi 
gromadzącemu dane („podmioty”). 
Skutecznym środkiem służącym 
osiągnięciu tego celu na szczeblu Unii jest 
ustanowienie scentralizowanej platformy – 
ESAP – zapewniającej elektroniczny 
dostęp do wszystkich istotnych informacji 
udostępnianych zgodnie z prawem Unii.

_________________ _________________
19 [Urząd Publikacji: proszę wstawić 
odpowiedni przypis: pełny tytuł 
i odniesienie do Dz.U.].

19 [Urząd Publikacji: proszę wstawić 
odpowiedni przypis: pełny tytuł 
i odniesienie do Dz.U.].

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) .../... * 
[dyrektywa zawarta w dokumencie 
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2021/0104(COD)] w sprawie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
rozszerzono wymóg ujawniania informacji 
o wpływie na środowisko i sprawy 
społeczne oraz o zarządzaniu na wszystkie 
duże przedsiębiorstwa oraz do pewnego 
stopnia na wszystkie przedsiębiorstwa, 
których papiery wartościowe zostały 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym, z wyjątkiem 
mikroprzedsiębiorstw. Te same wymogi 
nałożono również na przedsiębiorstwa z 
państw trzecich prowadzące istotną 
działalność na terytorium Unii i mające 
jednostkę zależną lub oddział w Unii, by 
zapewnić rozliczalność przedsiębiorstw 
pod względem ich wpływu na ludzi i 
środowisko oraz równe warunki działania 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w Unii. W dyrektywie (UE) .../... 
[dyrektywa zawarta w dokumencie 
2021/0104(COD)] doprecyzowano 
kategorie wymaganych informacji, 
wprowadzono standardy 
sprawozdawczości, w tym wymóg, by 
informacje podawane przez 
przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii 
nadawały się do odczytu maszynowego; 
wymogi te należy teraz dostosować także 
do sprawozdań finansowych. Aby 
zapewnić spójność i równe warunki 
działania pod względem wymogów 
mających zastosowanie do przedsiębiorstw 
unijnych, podobnymi wymogami należy 
objąć przedsiębiorstwa z państw trzecich 
prowadzące istotną działalność na 
terytorium Unii.
_________________
* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady  .../... z dnia ... r. zmieniająca 
dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 
2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE 
oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w 
odniesieniu do sprawozdawczości 
przedsiębiorstw w zakresie 
zrównoważonego rozwoju (Dz.U. L [...] z 
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[...], s. [...]).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit -1 a (nowy)
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 29 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dodaje się art. 29d w brzmieniu:
„Artykuł 29d

Jednolity elektroniczny format 
sprawozdawczy

1. Jednostki podlegające wymogom 
art. 19a niniejszej dyrektywy sporządzają 
swoje sprawozdania finansowe i 
sprawozdanie z działalności 
w elektronicznym formacie raportowania, 
o którym mowa w art. 3 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2019/815*, 
oraz znakują swoją sprawozdawczość 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
w tym informacje podlegające ujawnieniu, 
o których mowa w art. 8 rozporządzenia 
(UE) 2020/852, zgodnie z elektronicznym 
formatem sprawozdawczym, o którym 
mowa w tym rozporządzeniu 
delegowanym.
2. Jednostki dominujące podlegające 
wymogom art. 29a sporządzają 
skonsolidowane sprawozdania finansowe i 
skonsolidowane sprawozdanie 
z działalności w jednolitym 
elektronicznym formacie 
sprawozdawczym, o którym mowa w art. 3 
rozporządzenia delegowanego (UE) 
2019/815, oraz znakują sprawozdawczość 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
w tym informacje podlegające ujawnieniu, 
o których mowa w art. 8 rozporządzenia 
(UE) 2020/852, zgodnie z elektronicznym 
formatem sprawozdawczym, o którym 
mowa w tym rozporządzeniu 
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delegowanym.

____________

* Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. 
uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do regulacyjnych standardów 
technicznych dotyczących specyfikacji 
jednolitego elektronicznego formatu 
sprawozdawczego (Dz.U. L 143 z 
29.5.2019, s. 1).

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit 1
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 33 a – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od dnia 1 stycznia 2025 r. państwa 
członkowskie zapewniają, aby podając do 
wiadomości publicznej należycie 
zatwierdzone roczne sprawozdania 
finansowe, sprawozdanie z działalności, 
skonsolidowane sprawozdania finansowe, 
skonsolidowane sprawozdanie 
z działalności, sprawozdanie z badania 
oraz sprawozdanie dotyczące płatności na 
rzecz administracji rządowych zgodnie 
z art. 30 i art. 42 niniejszej dyrektywy, 
jednostki, o których mowa w art. 19a 
i art. 29a przekazywały te należycie 
zatwierdzone roczne sprawozdania 
finansowe, sprawozdanie z działalności, 
skonsolidowane sprawozdania finansowe, 
skonsolidowane sprawozdanie 
z działalności, sprawozdanie z badania 
oraz sprawozdanie dotyczące płatności na 
rzecz administracji rządowych organowi 
gromadzącemu dane, o którym mowa 
w ust. 3 niniejszego artykułu, aby 
umożliwić dostęp do tych informacji za 
pośrednictwem ESAP ustanowionego na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XX/XXXX* 

1. Od dnia 1 stycznia 2025 r. państwa 
członkowskie zapewniają, aby podając do 
wiadomości publicznej należycie 
zatwierdzone roczne sprawozdania 
finansowe, sprawozdanie z działalności 
oraz sprawozdania w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, 
skonsolidowane sprawozdania finansowe, 
skonsolidowane sprawozdanie 
z działalności, sprawozdanie z badania 
oraz sprawozdanie dotyczące płatności na 
rzecz administracji rządowych zgodnie 
z art. 30, art. 40a i art. 42 niniejszej 
dyrektywy, jednostki, o których mowa 
w art. 19a, art. 29a, a począwszy od 2028 r. 
w art. 40a przekazywały te należycie 
zatwierdzone roczne sprawozdania 
finansowe, sprawozdanie z działalności, 
skonsolidowane sprawozdania finansowe, 
skonsolidowane sprawozdanie 
z działalności, sprawozdanie z badania 
oraz sprawozdanie dotyczące płatności na 
rzecz administracji rządowych organowi 
gromadzącemu dane, o którym mowa 
w ust. 3 niniejszego artykułu, aby 
umożliwić dostęp do tych informacji za 
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[rozporządzenia w sprawie ESAP]. pośrednictwem ESAP ustanowionego na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XX/XXXX* 
[rozporządzenia w sprawie ESAP].

_____________________ ____________

* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XX/XXXX 
ustanawiające pojedynczy punkt dostępu 
(ESAP) zapewniający scentralizowany 
dostęp do publicznie dostępnych 
informacji w zakresie usług finansowych, 
rynków kapitałowych i zrównoważonego 
rozwoju (Dz.U. L […] z […], s [...]).

* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XX/XXXX 
ustanawiające pojedynczy punkt dostępu 
(ESAP) zapewniający scentralizowany 
dostęp do publicznie dostępnych 
informacji w zakresie usług finansowych, 
rynków kapitałowych i zrównoważonego 
rozwoju (Dz.U. L […] z […], s [...]).

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit 1
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 33 a – ustęp 1 – akapit 2 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wszystkie nazwy jednostki, której 
informacje dotyczą;

(i) wszystkie nazwy jednostki, której 
informacje dotyczą, w tym w stosownych 
przypadkach nazwy jednostek zależnych 
wskazanych zgodnie z art. 29a ust. 4;

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit 1
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 33 a – ustęp 1 – akapit 2 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) identyfikator podmiotu prawnego 
jednostki określony zgodnie z art. 7 ust. 4 
rozporządzenia (UE) XX/XXXX 
[rozporządzenia w sprawie ESAP];

(ii) identyfikator podmiotu prawnego 
jednostki, a w stosownych przypadkach 
jednostek dominujących, identyfikator 
podmiotu prawnego dotyczący jego 
jednostek zależnych, określony zgodnie 
z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
XX/XXXX [rozporządzenia w sprawie 
ESAP];
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