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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1605 

av 12. juni 2015 

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 — 

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 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 regnskaps-

standarder 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 

opplysningene som kreves i henhold til direktiv 2004/109/EF, og de opplysningene som kreves i henhold til direktiv 

2003/71/EF, bør de samme kriteriene for å fastsette likeverdighet anvendes for begge disse direktivene. 

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007(3) fastsettes derfor vilkår for godkjenning av en tredjestats regnskaps-

standarder i et begrenset tidsrom som slutter 31. desember 2014. 

3) Kommisjonen har vurdert likeverdighetsordningens nytte og virkemåte i en begrenset periode og har konkludert med at 

den bør forlenges til 31. desember 2016. Ettersom fristen for de vilkårene som Kommisjonen har 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 de internasjonale standardene for finansiell rapportering (IFRS-ene). Bestemmelsen om 

tilbakevirkende kraft letter derfor en eventuell ekstra byrde for de berørte utstederne. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1569/2007 gjøres følgende endringer: 

a)  I artikkel 4 nr. 1 erstattes datoen «31. desember 2014» med datoen «31. mars 2016». 

b)  I artikkel 4 nr. 1 bokstav a) erstattes datoen «31. desember 2014» med datoen «31. mars 2016». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 249 av 25.9.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 16 av 15.3.2018,  

s. 31. 

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64. 

(2) EUT L 390 av 31.10.2004, s. 38. 

(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). 
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c)  I artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i) erstattes datoen «31. desember 2014» med datoen «31. mars 2016». 

d)  I artikkel 4 nr. 1 bokstav b) erstattes datoen «31. desember 2014» med datoen «31. mars 2016». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dag 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 

 __________  


