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av 21. desember 2011
om endring av forordning (EF) nr. 1569/2007 om innføring av en ordning for fastsettelse av
likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av verdipapirutstedere fra tredjestater i
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 2004/109/EF(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

kriteriene for å fastsette likeverdighet anvendes for begge
disse direktivene.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
2)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007(3)
fastsettes derfor vilkår for godkjenning av en tredjestats
regnskapsstandarder i et begrenset tidsrom som slutter
31. desember 2011.

3)

Kommisjonen har vurdert likeverdighetsordningens
nytte og virkemåte og har konkludert med at den bør
forlenges med et tidsrom på tre år til 31. desember 2014.
Ettersom fristen for de vilkår som Kommisjonen har
innført for fastsettelse av likeverdighet for alminnelig
anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP) i tredjestater,
utløper 31. desember 2011, bør denne forordning få
anvendelse fra 1. januar 2012. Dette er nødvendig for å gi
rettssikkerhet til utstedere fra relevante tredjestater som er
børsnotert i Unionen, og for å unngå faren for at de skal
måtte avstemme sine finansregnskaper mot internasjonal
standard for finansiell rapportering (IFRS). Bestemmelsen
om tilbakevirkende kraft letter derfor en eventuell ekstra
byrde for de berørte utstederne.

4)

For å sikre at det fastsettes likeverdighet for tredjestaters
regnskapsstandarder i alle tilfeller som er relevante
for unionsmarkedene, bør Kommisjonen vurdere disse
standardenes likeverdighet, enten etter anmodning fra
vedkommende myndighet i en medlemsstat eller en
myndighet som er ansvarlig for regnskapsstandarder
eller markedstilsyn i en tredjestat, eller på eget initiativ.
Kommisjonen bør rådspørre Den europeiske verdipapirog markedstilsynsmyndighet (ESMA) når det gjelder
de tekniske sidene ved vurderingen av de berørte
regnskapsstandardenes likeverdighet. Utstedere fra
Unionen bør også tillates å bruke IFRS som er vedtatt i
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1606/2002(4) i den berørte tredjestat.

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 20 nr. 3 første ledd,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av
innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av
verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked,
og om endring av direktiv 2001/34/EF(2), særlig artikkel 23
nr. 4 fjerde ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til artikkel 23 nr. 4 i direktiv 2004/109/EF
skal Kommisjonen innføre en ordning for fastsettelse av
likeverdighet for opplysningene som kreves i henhold til
dette direktiv. Kommisjonen skal treffe tiltak for å innføre
allmenne likeverdighetskriterier for regnskapsstandarder
som er relevante for utstedere i mer enn én stat. I
henhold til artikkel 23 nr. 4 i direktiv 2004/109/EF skal
Kommisjonen også treffe beslutninger om likeverdighet
for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere fra
tredjestater, noe som gjør det mulig for Kommisjonen å
tillate at en tredjestats regnskapsstandarder kan anvendes
i en passende overgangsperiode. På grunn av den nære
sammenhengen mellom de opplysninger som kreves i
henhold til direktiv 2004/109/EF og de opplysninger som
kreves i henhold til direktiv 2003/71/EF, bør de samme
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b) den myndighet i tredjestaten som er ansvarlig for de
aktuelle nasjonale regnskapsstandardene, har offentlig
forpliktet seg til å vedta internasjonale standarder for
finansiell rapportering før 31. desember 2014, og det
treffes effektive tiltak i tredjestaten for å sikre at de
gjennomføres fullt ut innen denne dato.

Forordning (EF) nr. 1569/2007 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1569/2007 skal lyde:
«Artikkel 4

2. Enhver beslutning i henhold til nr. 1 om fortsatt å tillate
at finansregnskaper utarbeides i samsvar med en tredjestats
regnskapsstandarder, skal treffes etter framgangsmåten
nevnt i artikkel 24 i direktiv 2003/71/EF og artikkel 27 nr. 2
i direktiv 2004/109/EF.

Vilkår for godkjenning av en tredjestats regnskapsstandarder i et begrenset tidsrom
1. Utstedere fra tredjestater kan tillates å anvende
finansregnskaper som er utarbeidet i samsvar med en
tredjestats regnskapsstandarder, for å oppfylle sine plikter
i henhold til direktiv 2004/109/EF og, som et unntak fra
artikkel 35 nr. 5 i forordning (EF) nr. 809/2004, for å
framlegge historisk finansiell informasjon i henhold til
nevnte forordning for et tidsrom som begynner når som
helst etter 31. desember 2008 og slutter senest 31. desember
2014, i følgende tilfeller:

3. Dersom Kommisjonen i samsvar med nr. 1 fortsatt
tillater at finansregnskaper utarbeides i samsvar med
en tredjestats regnskapsstandarder, skal Kommisjonen
regelmessig undersøke om vilkårene angitt i henholdsvis
bokstav a) eller b) fortsatt er oppfylt, og underrette
Europaparlamentet om dette.
4. Dersom vilkårene i nr. 1 bokstav a) eller b) ikke
lenger er oppfylt, skal Kommisjonen treffe beslutning etter
framgangsmåten nevnt i artikkel 24 i direktiv 2003/71/
EF og artikkel 27 nr. 2 i direktiv 2004/109/EF for å endre
sin beslutning i henhold til nr. 1 med hensyn til disse
regnskapsstandardene.

a) den myndighet i tredjestaten som er ansvarlig for de
aktuelle nasjonale regnskapsstandardene, har offentlig
forpliktet seg til å tilnærme disse standardene til de
internasjonale standardene for finansiell rapportering
senest 31. desember 2014, og begge vilkår nedenfor er
oppfylt:

5. Ved anvendelse av denne artikkel skal Kommisjonen
først rådføre seg med ESMA om tilnærmingsprogrammet
eller om hvilke framskritt som er gjort med hensyn til
vedtakelse av IFRS.»

i) den myndighet i tredjestaten som er ansvarlig for
de aktuelle nasjonale regnskapsstandardene, har
innført et omfattende tilnærmingsprogram som kan
avsluttes innen 31. desember 2014,
ii) tilnærmingsprogrammet gjennomføres omgående
og på en effektiv måte, og de ressurser som er nødvendige for gjennomføringen, tildeles,

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. januar 2012.

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

Utferdiget i Brussel, 21. desember 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
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