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Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: Aktualizace 
taxonomie pro rok 2020 stanovené v regulačních technických normách pro 
jednotný elektronický formát pro podávání zpráv
Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v 
přenesené pravomoci ze dne 6. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené 
pravomoci (EU) 2019/815, pokud jde o aktualizaci taxonomie (pro rok 2020) stanovené v 
regulačních technických normách pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv 
(C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))

Evropský parlament,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2020)7523),

– s ohledem na dopis Komise ze dne 18. listopadu 2020, kterým Komise žádá Evropský 
parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

– s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti předsedovi Konference předsedů 
výborů ze dne 4. prosince 2020,

– s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 
2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, 
jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně 
směrnice 2001/34/ES1, a zejména na čl. 4 odst. 7 této směrnice,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 
24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 
2009/77/ES2, a zejména na čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení,

– s ohledem na návrh regulačních technických norem, který dne 18. června 2020 Komisi 
předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, 

– s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

1 Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.
2 Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.



– s ohledem na doporučení pro rozhodnutí Výboru pro právní záležitosti,

– s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího 
řádu, která uplynula dne 15. prosince 2020, nebyla vyslovena žádná námitka,

A. vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 
specifikuje jednotný elektronický formát pro podávání zpráv v souladu s čl. 4 odst. 7 
směrnice 2004/109/ES, který emitenti použijí při sestavování výročních finančních 
zpráv;

B. vzhledem k tomu, že základní taxonomie, která se použije pro jednotný elektronický 
formát, se zakládá na taxonomii mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) 
a představuje jejich rozšíření; vzhledem k tomu, že Nadace IFRS každoročně 
aktualizuje taxonomii IFRS s cílem zohlednit (kromě dalšího vývoje) zveřejnění nových 
standardů IFRS nebo změnu standardů stávajících, analýzu informací, které jsou 
obvykle předkládány v praxi, a zlepšení obecného obsahu této taxonomie nebo 
využívané technologie;

C. vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 6. listopadu 2020 
stanoví, že se použije pro výroční finanční zprávy obsahující účetní závěrky za účetní 
období počínající 1. lednem 2021 nebo později; vzhledem k tomu, že emitenti budou 
mít právo použít taxonomii uvedenou ve zmíněném nařízení již pro účetní období 
počínající 1. lednem 2020 nebo později;

D. vzhledem k tomu, že Parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 
vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne jeho oznámení; 

E. vzhledem k tomu, že Komise oznámila tento akt v přenesené pravomoci dne 
6. listopadu 2020, a že tedy tříměsíční lhůta pro případné námitky Parlamentu nebo 
Rady vyprší až po 1. lednu 2021, což je datum, které sám akt v přenesené pravomoci 
stanoví pro svůj vstup v platnost; 

F. vzhledem k tomu, že neexistuje žádný konkrétní důvod, který by ospravedlňoval 
vyslovení námitky proti tomuto aktu v přenesené pravomoci;

1. prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.


