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Neulaganje prigovora na delegirani akt: Ažuriranje iz 2020. taksonomije 
utvrđene u regulatornim tehničkim standardima za jedinstveni elektronički 
format za izvještavanje
Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije 
od 6. studenoga 2020. o izmjenama Delegirane uredbe (EU) 2019/815 u pogledu 
ažuriranja iz 2020. taksonomije utvrđene u regulatornim tehničkim standardima za 
jedinstveni elektronički format za izvještavanje (C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2020)7523),

– uzimajući u obzir pismo Komisije od 18. studenoga 2020. kojim od Parlamenta traži da 
izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

– uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja upućeno predsjedniku Konferencije 
predsjednika odbora od 4. prosinca 2020.,

– uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir Direktivu 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 
15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o 
izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o 
izmjeni Direktive 2001/34/EZ1, a posebno njezin članak 4. stavak 7.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. 
studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za 
vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan 
snage Odluke Komisije 2009/77/EZ2, a posebno njezin članak 13. stavak 2.,

– uzimajući u obzir nacrt regulatornih tehničkih standarda koji je 18. lipnja 2020. 
Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji, 

– uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

– uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za pravna pitanja,

1 SL L 390, 31.12.2004., str. 38.
2 – SL L 331, 15.12.2010., str. 84.



– uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u 
članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 15. prosinca 
2020.,

A. budući da se Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/815 utvrđuje jedinstveni 
elektronički format za izvještavanje iz članka 4. stavka 7. Direktive 2004/109/EZ u 
kojem izdavatelji trebaju sastavljati godišnje financijske izvještaje;

B. budući da se glavna taksonomija za jedinstveni elektronički format za izvještavanje 
temelji na taksonomiji Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i da 
je dopunjava; budući da zaklada za MSFI svake godine ažurira taksonomiju MSFI-ja 
kako bi u obzir uzela, među ostalim, objavljivanje novih ili izmjene postojećih MSFI-ja, 
analizu informacija koje se obično prenose u praksi i poboljšanja općeg sadržaja te 
taksonomije ili tehnologije koja se upotrebljava; 

C. budući da je Delegiranom uredbom Komisije od 6. studenoga 2020. predviđeno da će se 
ona primjenjivati na godišnje financijske izvještaje koji sadržavaju financijske izvještaje 
za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2021. ili nakon tog datuma; budući da će 
izdavatelji moći usvojiti taksonomiju navedenu u toj Uredbi za financijske godine koje 
počinju 1. siječnja 2020. ili nakon tog datuma;

D. budući da Parlament i Vijeće mogu u roku od tri mjeseca od priopćenja delegiranog 
akta uložiti prigovor na taj akt; 

E. budući da im je Komisija 6. studenoga 2020. proslijedila delegirani akt te će stoga rok 
od tri mjeseca za eventualne prigovore Parlamenta ili Vijeća isteći nakon 
1. siječnja 2021., predviđenog datuma stupanja na snagu delegiranog akta; 

F. budući da nema razloga za ulaganje prigovora na taj delegirani akt;

1. izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.


