
St.prp. nr. 64

(2002–2003) 

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens
beslutning nr. 37/2003 av 14. mars 2003 om

innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments
og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 om

anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder 

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 15. mai 2003,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Bakgrunn 

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 37/2003 av 14. 
mars 2003 ble vedlegg XXII (selskapsrett) i EØS
avtalen endret for å innlemme europaparlaments
og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 om anven
delse av internasjonale regnskapsstandarder. 

Målet med forordningen er å bidra til en best 
mulig og kostnadseffektiv virkemåte for kapital
markedet. Beslutningen i EØS-komiteen ble fattet 
med forbehold om Stortingets samtykke, da gjen
nomføringen i norsk rett nødvendiggjør lovend
ring, jf. Grunnloven § 26 annet ledd og EØS-avta-
lens artikkel 103. Stortinget inviteres gjennom 
denne proposisjonen til å gi sitt samtykke til god
kjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 37/ 
2003. 

EØS-komiteens beslutning og europaparla
ments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 om 
anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder 
følger som trykte vedlegg til proposisjonen. 

1 IAS – International accounting standards – er betegnelsen 
som brukes på eldre internasjonale regnskapsstandarder. 
IFRS – International Financial Reporting Standards – er beteg
nelsen som brukes på nyere internasjonale regnskapsstandar
der. 

2	 Nærmere om europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 

Forordningen om anvendelsen av internasjonale 
regnskapsstandarder ble fastsatt 19. juli 2002 og 
trådte i kraft 14. september 2002. Etter forordnin
gen skal børsnoterte foretak i EU anvende de inter
nasjonale regnskapsstandardene IAS/IFRS1 i kon
sernregnskapet fra og med regnskapsåret som 
starter i 2005. Etter forordningen omfatter børsno
terte foretak selskaper stiftet i medhold av lovgiv
ningen i en medlemsstat dersom selskapet på ba
lansedagen har utstedt finansielle instrumenter 
som er tatt opp til notering på en børs eller regulert 
marked i en medlemsstat (slik dette er definert i 
rådsdirektiv 93/22/EØF – investeringstjenestedi
rektivet). Etter forordningen kan medlemsstatene 
tillate eller kreve at også andre enn børsnoterte 
foretak anvender internasjonale regnskapsstandar
der fra 2005 i konsernregnskapet, samt at de inter
nasjonale regnskapsstandardene anvendes i sel
skapsregnskapet. 

IAS/IFRS fastsettes og utgis av den private or
ganisasjonen International Accounting Standards 
Board (IASB). De enkelte IAS/IFRS-standardene 
skal innlemmes i EF-retten gjennom særskilte 
Kommisjonsforordninger etter en gjennomførings
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prosedyre som er nærmere angitt i forordningen. 
Disse kommisjonsforordningene vil senere bli tatt 
inn i EØS-avtalen ved egne beslutninger i EØS
komiteen. 

IAS/IFRS-standardene omfatter et komplett 
sett regnskapsstandarder for utarbeidelse av års
regnskap. Standardene inneholder prinsipper for 
regnskapsføring og måling/verdivurdering, samt 
opplysningskrav (resultatregnskap, balanse, kon
tantstrømoppstilling og noter). 

3 EØS-komiteens beslutning 

EØS-komiteen vedtok 14. mars 2003 beslutning nr. 
37/2003 om at vedlegg XXII (selskapsrett) i EØS
avtalen skal endres ved at europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse 
av internasjonale regnskapsstandarder inkluderes 
i EØS-avtalen. 

Artikkel 1 i EØS-komiteens beslutning slår fast 
at EØS-avtalens vedlegg XXII skal endres som føl
ge av forordning (EF) nr. 1606/2002 ved at det 
settes inn et nytt punkt 10b i vedlegget. 

Artikkel 2 slår fast at forordning (EF) nr. 1606/ 
2002 skal foreligge i både islandsk og norsk ver
sjon, og skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 
Europeiske Unions Tidende og skal være autentisk. 

Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 
15. mars 2003, forutsatt at EØS-komiteen har mot
tatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 
nr. 1. 

Artikkel 4 slår fast at beslutningen skal kunn
gjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
Europeiske Unions Tidende. 

Etter artikkel 103 nr. 1 skal EFTA-statene in
nen seks måneder fra det tidspunkt da beslutnin
gen ble vedtatt, meddele overfor de andre EØS
statene at de forfatningsrettslige krav er oppfylt, 
det vil for Norge sin del si at Stortingets samtykke 
til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er 
innhentet. 

4	 Forholdet til norsk rett 

I EU har forordninger direkte virkning for perso
ner og foretak i medlemsstatene som forordningen 
retter seg mot. Forordningen om anvendelsen av 
internasjonale regnskapsstandarder har direkte 
virkning for børsnoterte foretak stiftet i medhold 
av lovgivningen i en av EUs medlemsstater. I Nor
ge er det nødvendig med gjennomføring av EØS
reglene, som svarer til forordningen, i nasjonal 
rett. Etter EØS-avtalen artikkel 7 skal en rettsakt 

som tilsvarer en forordning «som sådan» gjøres til 
del av den interne rettsorden, dvs. gjennomføres 
ord for ord i lov eller forskrift. 

Plikten etter forordningen for børsnoterte fore
tak til å utarbeide konsernregnskap i samsvar med 
IAS/IFRS innebærer omfattende krav om å utar
beide regnskapsinformasjon. Standardene omfat
ter krav om å gi opplysninger i noter til årsregnska
pet. Reglene i forordningen skal, så langt de rek
ker, gå foran reglene i regnskapsloven. 

De enkelte internasjonale regnskapsstandarde
ne skal etter forordningen vedtas av Europakom
misjonen med bistand fra medlemsstatene etter en 
såkalt komitologi-prosedyre. Standardene skal på 
denne måten fastsettes som egne kommisjonsfor
ordninger. Disse kommisjonsforordningene vil 
være EØS-relevante, og må gjennomføres i EØS
avtalen på vanlig måte gjennom vedtak i EØS-ko-
miteen. Det kan i dette tilfellet være hensiktsmes
sig å fastsette egne lovbestemmelser ved forskrift 
som gir hjemmel for gjennomføring av EØS-regler 
som svarer til disse kommisjonsforordningene. 

Regjeringen har nedsatt et utvalg for evalue
ring av regnskapsloven. Utvalget skal blant annet 
foreslå regler til gjennomføring av EØS-reglene 
som svarer til forordningen om anvendelse av in
ternasjonale regnskapsstandarder og vurdere 
gjennomføring av systemet med fastsetting av de 
internasjonale regnskapsstandardene som kommi
sjonsforordninger. Utvalget skal også vurdere an
vendelsen i Norge av forordningens bestemmelse 
om å tillate eller kreve anvendelse av IAS/IFRS for 
andre enn børsnoterte foretak. Etter fortalen til 
forordningen forutsettes medlemsstatene å inn
føre et system for effektiv håndheving av korrekt 
anvendelse av IAS/IFRS i konsernregnskapene til 
børsnoterte foretak. Utvalget skal vurdere innret
ningen av et slikt system i Norge og foreslå  nød
vendige lovregler. Utvalget skal etter planen avgi 
sin endelige utredning innen 30. juni 2003. 

Finansdepartementet vil på grunnlag av utval
gets vurderinger fremme en odelstingsproposisjon 
med forslag til lovendringer for Stortinget. 

5	 Administrative og økonomiske 
konsekvenser 

Endringene i EØS-avtalen som er omtalt i proposi
sjonen her, antas ikke i seg selv å medføre økono
miske eller administrative konsekvenser av betyd
ning for det offentlige. 

Forordningen om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder forutsettes imidlertid fulgt 
opp med et effektivt system for håndheving av at 
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børsnoterte foretak følger standardene. Komiteen 
for europeiske verdipapirtilsyn (CESR) har etter 
anmodning fra Europakommisjonen utarbeidet 
prinsipper for håndheving av internasjonale regn
skapsstandarder, som blant annet forutsetter at an
svaret legges til et offentlig tilsynsorgan. Det kan 
bli aktuelt å  pålegge de børsnoterte foretakene å 
finansiere en håndhevingsordning. Håndheving av 
internasjonale regnskapsstandarder må ut fra det
te ventes å få økonomiske og administrative konse
kvenser for det offentlige og for børsnoterte fore
tak. Disse vil bli vurdert i forbindelse med det 
nevnte utvalgsarbeidet. 

Gjennomføring av endringen i vedlegg XXII i 
EØS-avtalen, vil videre medføre administrative 
konsekvenser for børsnoterte foretak knyttet til 
omlegging av regnskapssystemene til utarbeidelse 
av konsernregnskap i samsvar med IAS/IFRS. 
Konsekvensene begrenses av at gjeldende norske 
regnskapsregler og regnskapsstandarder i stor 
grad er i samsvar med IAS/IFRS. IAS/IFRS inne
holder imidlertid mer omfattende opplysningskrav 
enn det minimum som kreves etter norske regler 
og regnskapsstandarder. Standardene omfatter 
også enkelte mer administrativt krevende regler 
for regnskapsmessige verdivurderinger, blant an-
net om vurdering av visse eiendeler og gjeldspos
ter til virkelig verdi. Gjennomføringen må derfor 
antas å medføre økte utgifter til utarbeidelse av 
konsernregnskaper for flere børsnoterte foretak. 
For det enkelte foretak vil dette være avhengig av i 
hvilken grad foretaket allerede oppfyller kravene 
etter IAS/IFRS. 

Endringen i vedlegg XXII til EØS-avtalen kan 
indirekte få administrative og økonomiske konse
kvenser for berørte regnskapspliktige knyttet til 
om Norge beslutter å utnytte adgangen etter for
ordningen artikkel 5 til å kreve eller tillate anven
delse av IAS/IFRS for andre enn børsnoterte fore
tak eller for børsnoterte foretak i selskapsregnska
pet. En eventuell utnyttelse av adgangen etter ar
tikkel 9 til å fastsette utsatt plikt til å anvende 
IAS/IFRS for visse børsnoterte foretak til 20072 , vil 
kunne utsette de administrative og økonomiske 

konsekvensene for disse. Utvalget som evaluerer 
regnskapsloven skal vurdere anvendelsen av den-
ne muligheten i Norge, inkludert eventuelle øko
nomiske og administrative konsekvenser av dette. 

6 Konklusjon og tilråding 

Finansdepartementet legger vekt på at gjennom
føring av forordningen om anvendelse av interna
sjonale regnskapsstandarder vil bidra til å gi regn
skaper av høy kvalitet, som vil være sammenlign
bare og forståelige for investorer på tvers av lande
grensene. Sammen med forutsetningen om streng 
håndheving, anser Finansdepartementet at dette i 
sin tur vil bidra til bedre fungerende kapitalmar
keder og dermed til at de børsnoterte foretakenes 
kapitalkostnader ikke blir høyere enn nødvendig. 
Forordningen styrker muligheten for fri bevege
lighet for kapital i det indre marked og bidrar til at 
selskaper i EØS kan konkurrere på like vilkår om 
tilgjengelige finansielle midler i kapitalmarkeder 
innenfor og utenfor EØS. 

Finansdepartementet tilrår at Norge godkjen
ner beslutningen i EØS-komiteen om endring av 
EØS-avtalens vedlegg XXII (selskapsrett) om inn
lemmelse av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1606/2002 om anvendelse av internasjo
nale regnskapsstandarder. Utenriksdepartementet 
slutter seg til dette. 

Utenriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til godkjenning av EØS-komiteens be
slutning nr. 37/2003 av 14. mars 2003 om innlem
melse i EØS-avtalen av europaparlaments- og råds
forordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse av 
internasjonale regnskapsstandarder. 

2 Adgangen til utsettelse omfatter foretak som bare har børsno
terte gjeldsinstrumenter og foretak børsnotert utenfor EØS og 
som derfor utarbeider regnskap etter andre internasjonalt an
erkjente regnskapsstandarder. 
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Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 
37/2003 av 14. mars 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1606/2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, i samsvar med et fremlagt forslag. 

Forslag 
til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 37/2003 av 14. mars 2003 om innlemmelse i 
EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1606/2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder 

I innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments-
Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komi- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 om anven
teens beslutning nr. 37/2003 av 14. mars 2003 om delse av internasjonale regnskapsstandarder. 
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Vedlegg 1 

EØS-komiteens beslutning nr. 37/2003 av 14. mars 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) 

EØS-KOMITEEN HAR – 
under henvisning til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde, endret ved proto
kollen om justering av avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «av
talen», særlig artikkel 98, og 

på følgende bakgrunn: 
1.	 Avtalens vedlegg XXII er endret ved EØS-komi-

teens beslutning nr. 93/2002 av 25. juni 20021. 
2.	 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av 
internasjonale regnskapsstandarder2 skal inn
lemmes i avtalen – 

BESLUTTET FØLGENDE: 

Artikkel 1 

I avtalens vedlegg XXII etter nr. 10a (rådsforord
ning (EF) nr. 2157/2001) skal nytt nr. 10b lyde: 
«10b. 32 002 R 1616: Europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 
19. juli 2002 om anvendelse av internasjo-
nale regnskapsstandarder (EFT L 243 av 
11.9.2002, s. 1).» 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EF) nr. 1606/2002 på is
landsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tilleg-
get til Den Europeiske Unions Tidende, skal gis 
gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 15. mars 2003, forut
satt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser 
etter avtalens artikkel 103 nr. 13. 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdeling-
en av og EØS-tillegget til Den Europeiske Unions 
Tidende. 

Utferdiget i Brussel, 14. mars 2003. 

For EØS-komiteen 
Formann 

P. Westerlund 
EØS-komiteens sekretærer 

P.K. Mannes M. Brinkmann 

1 EFT L 266 av 3.10.2002, s. 69, og EØS-tillegget til EFT nr. 49 av 
3.10.2002, s. 50. 

2 EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 
3 Forfatningsrettslige krav angitt. 
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Vedlegg 2 

Europaparlaments- og rådsforordning av 19. Juli 2002 om 
anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN plan, der det endelige målet er å opprette felles 
EUROPEISKE UNION HAR — regnskapsstandarder for hele verden. 

under henvisning til traktaten om opprettelse 3. Rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 om 
av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 95 årsregnskapene for visse selskapsformer4, 
nr. 1, rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 om 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen1 , konsoliderte regnskaper5, rådsdirektiv 86/ 
under henvisning til uttalelse fra Den økono- 635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og 

miske og sosiale komité2, andre finansinstitusjoners årsregnskaper og 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens ar- konsoliderte regnskaper6 og rådsdirektiv 91/ 

tikkel 2513, og 674/EØF av 19. desember 1991 om forsikrings
ut fra følgende betraktninger: foretaks årsregnskaper og konsoliderte regn

1.	 Det europeiske råd i Lisboa 23. og 24. mars 
2000 understreket behovet for å framskynde 
fullføringen av det indre marked for finansielle 
tjenester, fastsatte 2005 som frist for gjennom
føringen av Kommisjonens handlingsplan for 
finansielle tjenester og framholdt at det bør 
iverksettes tiltak for å gjøre det lettere å sam
menligne regnskaper som utarbeides av sel
skaper med offentlig omsatte verdipapirer. 

skaper7 er også rettet mot selskaper i Felles
skapet med offentlig omsatte verdipapirer. Rap
porteringskravene i disse direktivene kan ikke 
sikre den høye graden av innsyn og sammen
lignbarhet med hensyn til finansiell rapporte
ring for alle selskaper i Fellesskapet med of
fentlig omsatte verdipapirer som er en forutset
ning for å kunne opprette et samlet kapitalmar
ked som fungerer effektivt og smidig. Det er 

2.	 Med henblikk på å bedre det indre markeds 
virkemåte bør selskaper med offentlig omsatte 
verdipapirer forpliktes til å anvende felles inter
nasjonale regnskapsstandarder av høy kvalitet 
når de utarbeider sine konsoliderte regnska
per. Det er dessuten viktig at de standarder for 
finansiell rapportering som anvendes av selska
per i Fellesskapet som deltar på finansmarke
der, er godkjent på internasjonalt plan og virke
lig er felles for hele verden. Dette forutsetter en 
stadig større samordning av de regnskapsstan
darder som for tiden brukes på internasjonalt 

derfor nødvendig å utvide den rettslige ram-
men som gjelder for selskaper med offentlig 
omsatte verdipapirer. 

4.	 Denne forordning har som mål å bidra til en 
god og kostnadseffektiv virkemåte for kapital
markedet. Vern av investorer og opprettholdel
se av tilliten til finansmarkedene er også viktig 
for å fullføre det indre marked på dette om
rådet. Forordningen styrker den frie bevege
lighet for kapital i det indre marked og bidrar til 
at selskaper i Fellesskapet kan konkurrere på 
like vilkår om tilgjengelige finansielle midler i 
Fellesskapets kapitalmarkeder samt i de inter
nasjonale kapitalmarkedene. 

5. Det er viktig for konkurranseevnen til Felles
1 EFT C 154 E av 29.5.2001, s. 285. skapets kapitalmarkeder at standardene som
2 EFT C 260 av 17.9.2001, s. 86. 
3 Europaparlamentsuttalelse av 12. mars 2002 (ennå ikke offent

liggjort i EFT) og rådsbeslutning av 7. juni 2002. 
4 EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved euro

paparlaments- og rådsdirektiv 2001/65/EF (EFT L 283 v 
27.10.2001, s. 28). 

5 EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved europa
parlaments- og rådsdirektiv 2001/65/EF. 

brukes i Europa ved utarbeidingen av regnska
per, tilnærmes internasjonale regnskapsstan
darder som kan brukes over hele verden, for 
transaksjoner over landegrenser eller for bør
sintroduksjon over hele verden. 

6. 13. juni 2000 offentliggjorde Kommisjonen mel
6 EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1. Direktivet sist endret ved euro

paparlaments- og rådsdirektiv 2001/65/EF. dingen «Den europeiske unions strategi for fi
7 EFT L 374 av 31.12.1991, s. 7. nansiell rapportering: veien framover» der den 
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foreslo at alle selskaper i Fellesskapet med 
offentlig omsatte verdipapirer innen 2005 skal 
utarbeide sine konsoliderte regnskaper i hen-
hold til ett enkelt sett med regnskapsstandar
der, nemlig de internasjonale regnskapsstan
dardene IAS (International Accounting Stan
dards). 

7.	 De internasjonale regnskapsstandardene IAS 
utarbeides av International Accounting Stan
dards Committee (IASC), hvis mål er å utarbei
de ett enkelt sett med regnskapsstandarder for 
hele verden. I forbindelse med omorganiserin
gen av IASC vedtok det nye styret 1. april 2001, 
som et av sine første vedtak, å endre IASC til 
IASB (International Accounting Standards 
Board), og, når det gjelder framtidige interna
sjonale regnskapsstandarder, å endre IAS til 
IFRS (International Financial Reporting Stan-
dards).Dersom det er mulig og under forutset
ning av at det sikrer en høy grad av innsyn og 
sammenlignbarhet med hensyn til finansiell 
rapportering i Fellesskapet, bør disse standar
dene være obligatoriske for alle selskaper i Fel
lesskapet med offentlig omsatte verdipapirer. 

8.	 De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 
denne forordning, bør vedtas i samsvar med 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvel
sen av den gjennomføringsmyndighet som er 
tillagt Kommisjonen8 og med behørig hensyn 
til Kommisjonens erklæring i Europaparlamen
tet 5. februar 2002 om gjennomføringen av lov
givning om finansielle tjenester. 

9.	 For å kunne vedta at en internasjonal regn
skapsstandard skal anvendes i Fellesskapet, 
må den for det første oppfylle grunnkravene i 
ovennevnte rådsdirektiver, det vil si at dens 
anvendelse medfører en sann og rettferdig 
framstilling av et foretaks økonomiske stilling 
og resultat, idet dette prinsippet ses i lys av 
ovennevnte rådsdirektiver uten at det krever 
nøyaktig samsvar med alle bestemmelsene i de 
direktivene. For det andre, og i samsvar med 
Rådets konklusjoner av 17. juli 2000, bør regn
skapsstandarden være i den europeiske offent
lighetens interesse. Den bør dessuten oppfylle 
grunnleggende kriterier når det gjelder kvalite
ten på de opplysninger som kreves for at regn
skapene skal være til nytte for brukerne. 

10. En regnskapsfaglig komité vil bistå Kommisjo
nen med støtte og sakkunnskap ved vurderin
gen av internasjonale regnskapsstandarder. 

8 EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

11. Godkjenningsordningen 	for internasjonale 
regnskapsstandarder bør sikre rask behand
ling av forslag til internasjonale standarder og 
være et hjelpemiddel for de viktigste berørte 
partene til å drøfte, overveie og utveksle opp
lysninger om internasjonale regnskapsstandar
der, særlig for nasjonale organer for regn
skapsstandardisering, tilsynsmyndigheter in
nenfor områdene verdipapirer, bankvirksom
het og forsikring samt sentralbanker, herunder 
Den europeiske sentralbanken, regnskaps
bransjen samt de som bruker og utarbeider 
regnskaper. 

12. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
er de tiltak som fastsettes i denne forordning, 
og som forplikter selskaper med offentlig om
satte verdipapirer til å anvende ett enkelt sett 
med regnskapsstandarder, nødvendige for å nå 
målet om å bidra til en god og kostnadseffektiv 
virkemåte for Fellesskapets kapitalmarkeder 
og derigjennom til fullføringen av det indre 
marked. 

13. I samsvar med samme prinsipp og med hensyn 
til årsregnskaper er det nødvendig å la med
lemsstatene tillate eller pålegge selskaper med 
offentlig omsatte verdipapirer å utarbeide regn
skaper i samsvar med internasjonale regn
skapsstandarder som vedtas etter framgangs
måten fastsatt i denne forordning. Medlemssta
tene kan vedta å utvide denne tillatelsen eller 
forpliktelsen til også å omfatte andre selskaper 
med hensyn til deres utarbeiding av konsoli
derte regnskaper og/eller årsregnskaper. 

14. For 	å fremme utveksling av synspunkter og 
gjøre det mulig for medlemsstatene å samord
ne sine standpunkter bør Kommisjonen jevnlig 
underrette den regnskapsfaglige komiteen om 
igangsatte prosjekter, diskusjonsnotater, rap-
porter og høringsutkast som er utferdiget av 
IASB, og om det etterfølgende arbeidet til den 
regnskapsfaglige komiteen. Det er også viktig 
at komiteen for regnskapsregulering blir un
derrettet på et tidlig tidspunkt dersom Kommi
sjonen akter å foreslå at en internasjonal regn
skapsstandard ikke skal vedtas. 

15. I forbindelse med at Kommisjonen overveier 
og tar stilling til dokumenter og forslag som 
IASB har utferdiget i forbindelse med utarbeid
ingen av internasjonale regnskapsstandarder 
(IFRS og SIC/IFRIC), bør Kommisjonen ta 
hensyn til betydningen av å unngå konkurran
semessige ulemper for europeiske selskaper 
som driver virksomhet på verdensmarkedet, 
samt i størst mulig grad til synspunktene som 
delegasjonene i komiteen for regnskapsregule
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ring har framsatt. Kommisjonen vil være repre
sentert i IASBs organer. 

16. En korrekt og streng håndhevingsordning er 
avgjørende for å sikre investorenes tillit til fi
nansmarkedene. Medlemsstatene er i samsvar 
med traktatens artikkel 10 forpliktet til å vedta 
de tiltak som er nødvendige for å sikre at inter
nasjonale regnskapsstandarder overholdes. 
Kommisjonen akter å samarbeide med med
lemsstatene, særlig gjennom Den europeiske 
komiteen av verdipapirtilsyn (CESR), for å ut
arbeide en felles strategi for håndheving av 
standardene. 

17. Det er dessuten nødvendig å gi medlemsstate
ne tillatelse til å utsette til 2007 anvendelsen av 
visse bestemmelser på selskaper hvis verdipa
pirer omsettes offentlig både i Fellesskapet og 
på et regulert marked i en tredjestat, og som 
allerede anvender et annet sett med internasjo
nalt godkjente standarder som grunnlag for 
sine konsoliderte regnskaper samt på selska
per som bare har offentlig omsatte obligasjo
ner. Det er likevel svært viktig at ett enkelt sett 
med verdensomspennende internasjonale 
regnskapsstandarder, IAS, innen 2007 får an
vendelse på alle selskaper i Fellesskapet hvis 
verdipapirer blir offentlig omsatt på et regulert 
marked i Fellesskapet. 

18. For at medlemsstatene og selskapene skal kun-
ne gjennomføre de tilpasninger som er nødven
dige for å kunne anvende internasjonale regn
skapsstandarder, kan visse bestemmelser ikke 
anvendes før i 2005. Det bør utarbeides be
hørige bestemmelser om hvordan selskapene 
skal anvende IAS første gang etter denne for
ordnings ikrafttredelse. Bestemmelsene bør 
utformes på internasjonalt plan for å sikre at 
løsningene som vedtas, blir internasjonalt aner
kjent — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Mål 

Målet med denne forordning er å vedta og anven
de internasjonale regnskapsstandarder i Fellesska
pet for å harmonisere finansielle opplysninger som 
framlegges av selskapene omhandlet i artikkel 4 
med tanke på å sikre en høy grad av innsyn og 
sammenlignbarhet med hensyn til regnskaper og 
dermed sikre en god virkemåte for Fellesskapets 
kapitalmarkeder og det indre marked. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med «internasjonale 
regnskapsstandarder» IAS-standarder (Internatio
nal Accounting Standards) og IFRS-standarder (In
ternational Financial Reporting Standards) og tolk
ninger av dem (SIC/IFRIC-tolkninger), etterføl
gende endringer av standardene og tolkninger av 
dem, framtidige standarder og tolkninger av dem, 
som utferdiges eller vedtas av International Ac
counting Standards Board (IASB). 

Artikkel 3 

Vedtakelse og anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder 

1.	 Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 
skal Kommisjonen avgjøre hvordan de interna
sjonale regnskapsstandardene skal få anven
delse i Fellesskapet. 

2.	 De internasjonale regnskapsstandardene kan 
bare vedtas dersom 
–	 de ikke strider mot prinsippet fastsatt i ar

tikkel 2 nr. 3 i direktiv 78/660/EØF og ar
tikkel 16 nr. 3 i direktiv 83/349/EØF og 
dersom de er i den europeiske offentlighe
tens interesse, 

–	 de oppfyller kriteriene med hensyn til lett
fattelighet, relevans, pålitelighet og sam
menlignbarhet for de finansielle opplysnin
ger som er nødvendig for å treffe økonomis
ke beslutninger og vurdere selskapsledel
sens arbeid. 

3.	 Kommisjonen skal, etter framgangsmåten fast
satt i artikkel 6 nr. 2 og senest 31. desember 
2002 treffe en beslutning om anvendelsen i Fel
lesskapet av de internasjonale regnskapsstan
dardene som allerede foreligger ved ikrafttre
delsen av denne forordning. 

4.	 Vedtatte internasjonale regnskapsstandarder 
skal offentliggjøres i sin helhet på hvert av Fel
lesskapets offisielle språk som kommisjonsfor
ordninger i De Europeiske Fellesskaps Tidende. 

Artikkel 4 

Konsoliderte regnskaper for selskaper med 
offentlig omsatte verdipapirer 

For hvert regnskapsår som starter 1. januar 2005 
eller senere skal selskaper som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning, utarbeide sine konsoli
derte regnskaper i samsvar med de internasjonale 
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regnskapsstandardene som er vedtatt etter fram
gangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2, dersom de-
res verdipapirer på balansedagen er notert på et 
regulert marked i en medlemsstat i henhold til 
artikkel 1 nr. 13 i rådsdirektiv 93/22/EØF av 
10. mai 1993 om investeringstjenester i forbindelse 
med verdipapirer9. 

Artikkel 5 

Valgmuligheter med hensyn til 
årsregnskaper og selskaper hvis verdipapirer 
ikke omsettes offentlig 

Medlemsstatene kan tillate eller kreve at 
a.	 selskapene omhandlet i artikkel 4 utarbeider 

sine årsregnskaper, 
b.	 selskaper som ikke er omhandlet i artikkel 4, 

utarbeider sine konsoliderte regnskaper og/ 
eller årsregnskaper, 

i samsvar med de internasjonale regnskapsstan
dardene som er vedtatt etter framgangsmåten fast
satt i artikkel 6 nr. 2. 

Artikkel 6 

Framgangsmåte med komité 

1.	 Kommisjonen skal bistås av en komité for regn
skapsregulering, heretter kalt «komiteen». 

2.	 Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 
7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samti
dig som det tas hensyn til bestemmelsene i 
beslutningens artikkel 8. 

32Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslut
ning 1999/468/EF skal være tre måneder. 
3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden. 

Artikkel 7 

Rapportering og samordning 

1.	 Kommisjonen skal jevnlig være i kontakt med 
komiteen om spørsmål som angår igangsatte 
IASB-prosjekter og deres status samt ethvert 
tilknyttet dokument utferdiget av IASB for å 
samordne standpunkter og fremme drøftinger 
om vedtakelsen av de standarder som nevnte 
prosjekter og dokumenter kan gi opphav til. 

2.	 Kommisjonen skal underrette komiteen på be
hørig måte og i rett tid dersom Kommisjonen 
akter å foreslå at en standard ikke skal vedtas. 

Artikkel 8 

Underretning 

Dersom medlemsstater vedtar tiltak i henhold til 
artikkel 5, skal de umiddelbart underrette Kommi
sjonen og andre medlemsstater om dette. 

Artikkel 9 

Overgangsbestemmelser 

Som unntak fra artikkel 4 kan medlemsstatene 
fastsette at kravene i artikkel 4 får anvendelse bare 
på regnskapsår som starter januar 2007 eller sene-
re for de selskaper 
a.	 hvis obligasjoner bare kan omsettes på et regu

lert marked i en medlemsstat i henhold til artik
kel 1 nr. 13 i direktiv 93/22/EØF, eller 

b.	 hvis verdipapirer er børsnotert i en tredjestat 
og som for det formål har anvendt internasjo
nalt godkjente regnskapsstandarder fra og 
med et regnskapsår som startet før denne for
ordning ble offentliggjort i De Europeiske Fel
lesskaps Tidende. 

Artikkel 10 

Opplysninger og gjennomgang 

Kommisjonen skal gjennomgå denne forordning 
og innen framlegge en rapport om dens anven
delse for Europaparlamentet og Rådet innen 1. juli 
2007. 

Artikkel 11 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter 
at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps 
Tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 19. juli 2002. 

For Europaparlamentet For Rådet 
P. COX T. PEDERSEN 

President Formann 

9 EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27. Direktivet sist endret ved euro
paparlaments- og rådsdirektiv 2000/64/EF (EFT L 290 av 
17.11.2000, s. 27). 
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