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Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: dokonana w 2020 r. 
aktualizacja taksonomii określonej w regulacyjnych standardach 
technicznych na potrzeby jednolitego elektronicznego formatu 
raportowania  
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec 
rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie delegowane (UE) 2019/815 w odniesieniu do dokonanej w 2020 r. 
aktualizacji taksonomii określonej w regulacyjnych standardach technicznych na 
potrzeby jednolitego elektronicznego formatu raportowania (C(2020)7523 – 
2020/2865(DEA))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2020)7523),

– uwzględniając pismo Komisji z dnia 18 listopada 2020 r., w którym Komisja zwraca się 
do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia 
delegowanego,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 4 grudnia 2020 r. skierowane do 
przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

– uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 
grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości 
informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na 
rynku regulowanym, oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE1, w szczególności jej art. 
4 ust. 7,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) no 1095/2010 z 
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji 
nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE2, w szczególności jego art. 
13 ust. 2,

1 Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.
2 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.



– uwzględniając projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji 
przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w dniu 18 czerwca 
2020 r., 

– uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie w sprawie decyzji Komisji Prawnej,

– uwzględniając fakt, że w terminie określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte 
Regulaminu, który upłynął 15 grudnia 2020 r., nie zgłoszono żadnego sprzeciwu,

A. mając na uwadze, że w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/815 
określono europejski jednolity format elektroniczny, o którym mowa w art. 4 ust. 7 
dyrektywy 2004/109/WE, który ma być stosowany przez emitentów przy sporządzaniu 
rocznych sprawozdań finansowych;

B. mając na uwadze, że podstawowa taksonomia stosowana w europejskim jednolitym 
formacie elektronicznym opiera się na taksonomii międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości finansowej (MSSF) i ją rozszerza; Fundacja MSSF co roku 
aktualizuje taksonomię MSSF w celu uwzględnienia, między innymi, publikacji 
nowych MSSF lub zmian w istniejących MSSF, analizy informacji, które są zazwyczaj 
przekazywane w praktyce, oraz udoskonalenia ogólnej treści tej taksonomii lub 
zastosowanej technologii; 

C. mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 6 listopada 2020 r. 
przewiduje, że będzie ono miało zastosowanie do rocznych sprawozdań finansowych 
zawierających sprawozdania finansowe za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 
2021 r. lub później; mając na uwadze, że emitenci będą mogli przyjąć taksonomię 
określoną w tym rozporządzeniu w odniesieniu do lat obrotowych rozpoczynających się 
1 stycznia 2020 r. lub później;

D. mając na uwadze, że Parlament Europejski i Rada mają prawo wyrażenia sprzeciwu 
wobec aktu delegowanego w terminie trzech miesięcy od daty zawiadomienia o tym 
akcie; 

E. mając na uwadze, że akt delegowany został notyfikowany przez Komisję w dniu 6 
listopada 2020 r., a zatem trzymiesięczny termin na ewentualny sprzeciw ze strony 
Parlamentu lub Rady upływa po dniu 1 stycznia 2021 r., czyli po dniu wejścia w życie 
tego aktu delegowanego; 

F. mając na uwadze, że nie ma podstaw do sprzeciwu wobec wspomnianego aktu 
delegowanego;

1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i 
Komisji.


