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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal 
offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning 
eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/
EF(1), særlig artikkel 7 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av 
internasjonale regnskapsstandarder(2) skal selskaper som 
er underlagt en medlemsstats lovgivning, dersom deres 
verdipapirer er opptatt til notering på et regulert marked 
i en medlemsstat, for hvert regnskapsår som starter 
1. januar 2005 eller senere utarbeide sitt konsernregnskap i 
samsvar med vedtatte internasjonale regnskapsstandarder, 
nå vanligvis omtalt som internasjonale standarder for 
finansiell rapportering (IFRS-er).

2) I henhold til forordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april 
2004 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i 
prospekter og deres format, innlemming av opplysninger 
ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter 
samt annonsering(3) skal historisk finansiell informasjon 
som framlegges av utstedere fra tredjestater i prospekter 
for en innbydelse til offentlig tegning av verdipapirer eller 
opptak av verdipapirer til notering på et regulert marked, 
utarbeides i samsvar med IFRS-er vedtatt i henhold til 
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1606/2002 eller i samsvar 
med en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som 
tilsvarer disse standardene. Dersom historisk finansiell 
informasjon ikke er utarbeidet i samsvar med slike 
standarder, skal den framlegges i prospektet i form av 
omarbeidede regnskaper.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 5.12.2006, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2007 av 8. juni 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 7.

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64.
(2) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1, rettet ved EUT L 215 av 16.6.2004, s. 3.

3) Artikkel 35 i forordning (EF) nr. 809/2004 inneholder 
imidlertid overgangsbestemmelser som i visse begrensede 
tilfeller fritar utstedere fra tredjestater for plikten til å 
omarbeide historisk finansiell informasjon som ikke er 
utarbeidet i samsvar med IFRS-er eller en tredjestats 
nasjonale regnskapsstandarder som tilsvarer IFRS. I 
henhold til disse overgangsbestemmelsene får plikten 
til å omarbeide historisk finansiell informasjon ikke 
anvendelse på prospekter inngitt før 1. januar 2007 av 
utstedere fra tredjestater som enten har utarbeidet historisk 
finansiell informasjon i samsvar med internasjonalt 
aksepterte standarder eller i samsvar med en tredjestats 
nasjonale regnskapsstandarder, og som har verdipapirer 
opptatt til notering på et regulert marked før nevnte 
dato. I sistnevnte tilfelle skal den historiske finansielle 
informasjonen ledsages av nærmere og/eller ytterligere 
opplysninger dersom den ikke gir et riktig bilde av 
utsteders eiendeler og forpliktelser, finansielle stilling og 
resultat.

4) I henhold til forordning (EF) nr. 809/2004 i dens 
nåværende form får disse overgangsunntakene ikke 
lenger anvendelse på prospekter inngitt 1. januar 2007 
eller senere, og det vil være nødvendig å omarbeide 
historisk finansiell informasjon som ikke utarbeides i 
samsvar med IFRS eller tilsvarende regnskapsstandarder 
fra tredjestater.

5) Etter at forordning (EF) nr. 1606/2002 ble vedtatt, 
har mange land inntatt IFRS direkte i sine nasjonale 
regnskapsstandarder. Dette viser tydelig at et av målene 
ved denne forordning, nemlig å fremme økt tilnærming 
mellom regnskapsstandardene slik at IFRS aksepteres 
internasjonalt og virkelig blir globale standarder, er i ferd 
med å bli nådd. Det er derfor hensiktsmessig at utstedere 
fra tredjestater fritas for plikten til å omarbeide historisk 
finansiell informasjon utarbeidet i samsvar med nasjonale 
regnskapsstandarder eller til å framlegge en forklarende 
beskrivelse av forskjellene som nevnt i artikkel 1 nr. 2 
punkt 5a i denne forordning, dersom de i samsvar med 
IAS 1 – Presentasjon av finansregnskap, inneholder 
en uttrykkelig og uforbeholden erklæring om at de er i 
samsvar med IFRS.
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6) I sin uttalelse avgitt i juni 2005 ga Komiteen av 
europeiske verdipapirtilsyn (CESR), som ble nedsatt 
ved kommisjonsbeslutning nr. 2001/527/EF(1), uttrykk 
for at Canadas, Japans og De forente staters alminnelig 
anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP) hver for seg 
tilsvarer IFRS-er vedtatt i henhold til artikkel 3 i forordning 
(EF) nr. 1606/2002, med forbehold for at ytterligere tiltak 
kan kreves, for eksempel ytterligere opplysninger og i 
noen tilfeller supplerende finansregnskaper.

7) I januar 2005 kunngjorde det japanske ASBJ (Accounting 
Standards Board of Japan) og IASB (International 
Accounting Standards Board) at de var enige om å 
iverksette et felles prosjekt for å minske forskjellene 
mellom IFRS og Japans GAAP, og de iverksatte i mars 
2005 et felles arbeidsprogram for å oppnå en tilnærming 
mellom Japans GAAP og IFRS. I januar 2006 erklærte 
Accounting Standards Board of Canada offentlig sitt 
mål om å arbeide for å innføre ett sett med globalt 
anerkjente standarder av høy kvalitet for børsnoterte 
selskaper, og fastslo at dette målet best kan nås ved at de 
kanadiske regnskapsstandardene samordnes med IFRS 
innen fem år. I februar 2006 offentliggjorde IASB og De 
forente staters Financial Accounting Standards Board en 
programerklæring som trekker opp retningslinjene for 
et arbeidsprogram som skal sikre tilnærming mellom 
IFRS og De forente staters GAAP, for å oppfylle et av 
De forente staters finansinspeksjons (Securities and 
Exchange Commission, SEC) vilkår som må være oppfylt 
før den senest i 2009 avskaffer avstemmingskravet 
for utenlandske utstedere som anvender IFRS og er 
registrerte hos SEC.

8) Det er imidlertid viktig at kvaliteten bevares på 
regnskapene som framlegges i samsvar med IFRS, 
som er et prinsippbasert regelverk, at IFRS-standardene 
anvendes på en ensartet måte, at tilstrekkelig rettssikkerhet 
skapes for foretak og investorer, og at EU-foretak sikres 
likebehandling av sine regnskap i hele verden. Den 
framtidige vurderingen av likeverdighet bør bygge på 
en detaljert teknisk og objektiv analyse av forskjellene 
mellom IFRS og tredjestaters regnskapsstandarder, og på 
en sammenligning av den konkrete anvendelsen av disse 
GAAP og IFRS. Utviklingen i tilnærmingsprosessen 
bør undersøkes nøye før det treffes en beslutning om 
likeverdighet.

9) På bakgrunn av innsatsen som gjøres av organene 
for fastsettelse av regnskapsstandarder i Canada, 
Japan og De forente stater for å oppnå tilnærming til 
IFRS, er det hensiktsmessig å tillate anvendelse av 
overgangsbestemmelsene i artikkel 35 i forordning (EF) 
nr. 809/2004 om å frita utstedere fra tredjestater for en 
plikt til å omarbeide historisk finansiell informasjon 
som er utarbeidet i samsvar med regnskapsstandardene 
i Canada, Japan eller De forente stater, eller (alt etter 
omstendighetene) til å gi en forklarende beskrivelse 
av forskjellene, i et tidsrom på ytterligere høyst to år 

(4) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 43.

mens organene for fastsettelse av regnskapsstandarder 
og reguleringsmyndighetene viderefører en aktiv dialog, 
tilnærmingsprosessen fortsetter og tilstandsrapporten 
ferdigstilles.

10) Mange land har inntatt IFRS direkte i sine nasjonale 
GAAP, mens andre land tilnærmer nasjonale GAAP 
til IFRS over et visst tidsrom. På bakgrunn av dette 
er det hensiktsmessig, i en overgangsperiode på høyst 
to år, også å frita slike utstedere fra tredjestater for å 
omarbeide historisk finansiell informasjon eller (alt etter 
omstendighetene) for å gi en forklarende beskrivelse 
av forskjellene, forutsatt at den ansvarlige nasjonale 
myndighet har erklært offentlig at den skal gjennomføre 
dette, og har opprettet et arbeidsprogram. For å sikre 
at unntak gis bare i tilfeller der disse vilkårene er 
oppfylt, bør det kreves at utstederen fra en tredjestat på 
tilfredsstillende måte godtgjør overfor vedkommende 
myndighet at den nasjonale myndighet har kommet med 
en offentlig erklæring og opprettet et arbeidsprogram. For 
å sikre en ensartet anvendelse i Fellesskapet bør CESR 
samordne de vedkommende myndigheters vurdering av 
om disse vilkårene er oppfylt med hensyn til de nasjonale 
GAAP i de enkelte tredjestater.

11) I løpet av denne toårsperioden bør Kommisjonen ikke 
bare føre en aktiv dialog med berørte myndigheter 
i tredjestater, men også nøye overvåke utviklingen i 
tilnærmingen mellom IFRS og GAAP i Canada, Japan, 
De forente stater og andre tredjestater som har opprettet 
et tilnærmingsprogram, for å sikre at den er i stand 
til å treffe en beslutning om likeverdighet minst seks 
måneder før 1. januar 2009. Kommisjonen vil aktivt 
overvåke utviklingen i det arbeid berørte myndigheter 
i tredjestater gjør for å fjerne eventuelle krav til 
utstedere fra Fellesskapet som trer inn på tredjestaters 
finansmarkeder, om avstemming av finansregnskaper 
som er utarbeidet i samsvar med IFRS. Ved utgangen av 
den forlengede overgangsperioden skal Kommisjonen 
treffe en beslutning som innebærer at utstedere fra 
Fellesskapet og tredjestater behandles likt.

12) Kommisjonen bør holde Den europeiske verdipapirkomité 
og Europaparlamentet regelmessig underrettet om 
utviklingen i arbeidet med å fjerne avstemmingskravet 
og om tilnærmingsprosessen. Kommisjonen skal derfor 
før 1. april 2007 framlegge en rapport for Den europeiske 
verdipapirkomité og Europaparlamentet om tidsplanen 
for tilnærmingen som de nasjonale regnskapsmyndigheter 
i Canada, Japan og De forente stater har til hensikt å 
følge. Dessuten bør Kommisjonen før 1. april 2008 og 
etter samråd med CESR framlegge en rapport for Den 
europeiske verdipapirkomité og Europaparlamentet om 
vurderingen av tredjestaters GAAP som anvendes av 
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utstedere som ikke er pålagt å omarbeide historisk 
finansiell informasjon eller (alt etter omstendighetene) å 
gi en forklarende beskrivelse av forskjellene i et prospekt 
som inngis til en vedkommende myndighet før 1. januar 
2009. Endelig bør Kommisjonen før 1. januar 2008 
og etter egnet samråd med CESR sikre at det finnes 
en definisjon av likeverdighet som brukes for å fastslå 
likeverdighet for tredjestaters GAAP, på grunnlag av en 
likeverdighetsordning utarbeidet for dette formål.

13) Artikkel 35 i forordning (EF) nr. 809/2004 bør derfor 
endres slik at utstedere fra tredjestater i et tidsrom på 
høyst to år og for at dialogen skal kunne fortsette, ikke 
omfattes av krav om å omarbeide historisk finansiell 
informasjon eller (alt etter omstendighetene) gi en 
forklarende beskrivelse av forskjeller i de beskrevne 
tilfellene. I alle andre tilfeller bør utstedere fra tredjestater 
omfattes av plikten til å omarbeide sin historiske 
finansielle informasjon i samsvar med vedtatte IFRS-er, 
eller (alt etter omstendighetene) til å gi en forklarende 
beskrivelse av forskjeller, i alle prospekter som inngis til 
en vedkommende myndighet 1. januar 2007 eller senere.

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 35 i forordning (EF) nr. 809/2004 gjøres følgende 
endringer:

1. Nr. 5 skal lyde:

«5.  Med forbehold for nr. 5a skal utstedere fra 
tredjestater nevnt i nr. 3 og 4 fra 1. januar 2007 framlegge 
sin historiske finansielle informasjon i samsvar med 
internasjonale regnskapsstandarder vedtatt i henhold til 
forordning (EF) nr. 1606/2002 eller en tredjestats nasjonale 
regnskapsstandarder som tilsvarer disse standardene. 
Dersom den historiske finansielle informasjonen ikke er i 
samsvar med slike standarder, skal den framlegges i form 
av omarbeidede finansregnskaper.»

2. Nytt nr. 5a, 5b, 5c, 5d og 5e skal lyde:

«5A.  Utstedere fra tredjestater omfattes ikke av kravet, i 
henhold til vedlegg I nr. 20.1, vedlegg IV nr. 13.1, vedlegg 
VII nr. 8.2, vedlegg X nr. 20.1 eller vedlegg XI nr. 11.1, om 
å omarbeide historisk finansiell informasjon, eller kravet, i 
henhold til vedlegg VII nr. 8.2.a, vedlegg IX nr. 11.1 eller 
vedlegg X nr. 20.1.a, om å gi en forklarende beskrivelse 

av forskjellene mellom internasjonale regnskapsstandarder 
vedtatt i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 og 
de regnskapsprinsippene den aktuelle informasjonen er 
utarbeidet i samsvar med, i et prospekt inngitt til en 
vedkommende myndighet før 1. januar 2009, når ett av 
følgende vilkår er oppfylt:

a) notene til finansregnskapene som inngår i den historiske 
finansielle informasjonen, inneholder en uttrykkelig 
og uforbeholden erklæring om at de overholder 
internasjonale standarder for finansiell rapportering i 
samsvar med IAS 1 – Presentasjon av finansregnskap,

b) den historiske finansielle informasjonen er utarbeidet i 
samsvar med alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper 
i enten Canada, Japan eller De forente stater,

c) den historiske finansielle informasjonen er utarbeidet i 
samsvar med alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper 
i en annen tredjestat enn Canada, Japan eller De forente 
stater, og følgende vilkår er oppfylt:

i) den myndighet i tredjestaten som har ansvar for 
de berørte nasjonale regnskapsstandardene, før 
begynnelsen av det regnskapsår prospektet er inngitt, 
offentlig har forpliktet seg til å tilnærme disse 
standardene til internasjonale standarder for finansiell 
rapportering,

ii) nevnte myndighet har opprettet et arbeidsprogram 
som viser at den har til hensikt å oppnå tilnærming 
før 31. desember 2008, og

iii) utstederen på tilfredsstillende måte godtgjør 
overfor vedkommende myndighet at vilkårene i 
punkt i) og ii) er oppfylt.

5B.  Før 1. april 2007 skal Kommisjonen framlegge for 
Den europeiske verdipapirkomité og Europaparlamentet 
en første rapport om tidsplanen som myndighetene som 
har ansvar for nasjonale regnskapsstandarder i De forente 
stater, Japan og Canada har for tilnærmingen mellom IFRS 
og de alminnelig anerkjente regnskapsprinsippene i disse 
statene.

Kommisjonen skal nøye overvåke og regelmessig underrette 
Den europeiske verdipapirkomité og Europaparlamentet 
om framgangen i tilnærmingen mellom de internasjonale 
standardene for finansiell rapportering og de alminnelig 
anerkjente regnskapsprinsippene i Canada, Japan og 
De forente stater, samt om framgangen med hensyn 
til fjerning av avstemmingskravene i disse statene for 
utstedere fra Fellesskapet. Den skal umiddelbart underrette 
Den europeiske verdipapirkomité og Europaparlamentet 
dersom utviklingen ikke er tilfredsstillende.
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5C.  Kommisjonen skal også regelmessig underrette Den 
europeiske verdipapirkomité og Europaparlamentet om 
utviklingen i drøftelsene mellom reguleringsmyndigheter, 
om framskrittene i tilnærmingen mellom de internasjonale 
standardene for finansiell rapportering og de alminnelig 
anerkjente regnskapsprinsippene i tredjestatene nevnt 
i nr. 5a bokstav c), samt om utviklingen i arbeidet 
med å fjerne avstemmingskravene. Kommisjonen skal 
umiddelbart underrette Den europeiske verdipapirkomité 
og Europaparlamentet dersom utviklingen ikke er 
tilfredsstillende.

5D.  I tillegg til forpliktelsene i henhold til nr. 5b og 5c 
skal Kommisjonen delta i og opprettholde en regelmessig 
dialog med myndigheter i tredjestater, og før 1. april 
2008 skal Kommisjonen framlegge en rapport for Den 
europeiske verdipapirkomité og Europaparlamentet 
om framskrittene i tilnærmingen og i arbeidet med å 
fjerne eventuelle avstemmingskrav som får anvendelse 
på utstedere fra Fellesskapet i henhold til reglene i en 
tredjestat som omfattes av nr. 5a bokstav b) eller c). 

Kommisjonen kan anmode om eller kreve at en annen 
person utarbeider rapporten.

 5E.  Minst seks måneder før 1. januar 2009 skal 
Kommisjonen treffe beslutning om likeverdighet vedrørende 
tredjestaters alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper 
i henhold til en definisjon av likeverdighet og en 
likeverdighetsordning som den skal ha utarbeidet innen 
1. januar 2008 etter framgangsmåten nevnt i artikkel 24 
i direktiv 2003/71/EF. Ved anvendelse av dette nummer 
skal Kommisjonen først rådspørre Komiteen av europeiske 
verdipapirtilsyn om hvorvidt definisjonen av likeverdighet, 
likeverdighetsordningen og beslutningen om likeverdighet 
er hensiktsmessig.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 4. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen


