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2019/EØS/69/47

av 12. juni 2015
om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv
2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og annonsering(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

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 kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004(2) skal utstedere fra tredjestater utarbeide historisk finansiell
informasjon som framlegges i prospekter for en innbydelse til offentlig tegning av verdipapirer eller opptak av
verdipapirer til notering på et regulert marked, i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering
(IFRS) eller en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som tilsvarer disse standardene.

2)

For å vurdere om en tredjestats alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP) er likeverdige med vedtatte IFRS, er
det i kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007(3) fastsatt en definisjon av likeverdighet og innført en ordning for
fastsettelse av likeverdighet for en tredjestats alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper. I henhold til vilkårene for
likeverdighetsordningen kan utstedere fra tredjestater i en overgangsperiode som utløper 31. desember 2014, tillates å
anvende alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper fra tredjestater som har iverksatt tilnærming til eller har forpliktet
seg til å vedta IFRS. Det er viktig å vurdere innsatsen som gjøres i de statene som har truffet tiltak for å tilnærme sine
regnskapsstandarder til eller vedta IFRS. Forordning (EF) nr. 1569/2007 bør derfor endres for å utvide denne
overgangsperioden fram til 31. mars 2016. Kommisjonen har tatt hensyn til rapporten framlagt av Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) i oktober 2014 om India, som ble innrømmet en overgangsperiode
ved kommisjonsvedtak 2008/961/EF(4) og forordning (EF) nr. 809/2004 vedtatt i henhold til likeverdighetsordningen.

3)

Den indiske regjeringen og Indias Institute of Chartered Accountants forpliktet seg offentlig til å vedta IFRS innen
31. desember 2011 med det formål å sikre at Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper var helt i samsvar med
IFRS når programmet var gjennomført. Denne prosessen er blitt forsinket. I oktober 2014 framla ESMA for

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 249 av 25.9.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 254/2018 av
5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.
(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64.
(2) Kommisjonsforordning (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 (EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1).
(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007 av 21. desember 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 (EUT L 340 av 22.12.2007, s. 66).
(4) Kommisjonsvedtak 2008/961/EF av 12. desember 2008 om utstedere fra tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale
regnskapsstandarder og internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine konsernregnskaper (EUT L 340 av
19.12.2008, s. 112).
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Kommisjonen en rapport om Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsippers likeverdighet. I rapporten konstaterte
ESMA at det tilsynelatende er en rekke forskjeller mellom Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper og IFRS
som kan få betydning i praksis.
4)

I mars 2014 offentliggjorde Indias Institute of Chartered Accountants en ny kjøreplan for gjennomføring av tilnærming
mellom Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper og IFRS. Det indiske ministeriet for foretakssaker offentliggjorde
i januar 2015 en revidert kjøreplan for gjennomføring av nasjonale alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper som er
tilpasset IFRS. I henhold til denne kjøreplanen blir det obligatorisk for alle noterte selskaper å anvende Indias alminnelig
anerkjente regnskapsprinsipper, som da er tilpasset IFRS, på regnskapsperioder som begynner 1. april 2016 eller senere.
Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til tidsplanen for gjennomføring av et rapporteringssystem som er i samsvar
med IFRS, og til overholdelse av IFRS.

5)

Overgangsperioden bør derfor forlenges til senest 1. april 2016, slik at utstedere fra tredjestater kan utarbeide sine
årsregnskaper og halvårsregnskaper i Unionen i samsvar med Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper. Denne
forlengelsen bør være tilstrekkelig til at indiske myndigheter kan fullføre tilnærmingen mellom Indias alminnelig
anerkjente regnskapsprinsipper og IFRS.

6)

Ettersom fristen for de vilkårene som Kommisjonen hadde innført for fastsettelse av likeverdighet for alminnelig
anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP) i tredjestater, utløp 31. desember 2014, bør denne forordning få anvendelse fra
1. januar 2015 og tre i kraft umiddelbart. Dette er nødvendig for å gi rettssikkerhet til utstedere fra relevante tredjestater
som er notert i Unionen, og for å unngå faren for at de skal måtte avstemme sine finansregnskaper mot internasjonale
standarder for finansiell rapportering (IFRS). Bestemmelsen om tilbakevirkende kraft letter derfor en eventuell ekstra
byrde for de berørte utstederne.

7)

Forordning (EF) nr. 809/2004 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I artikkel 35 nr. 5a i forordning (EF) nr. 809/2004 skal alle henvisninger til «1. januar 2015» endres til «1. april 2016».
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 12. juni 2015.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
__________

