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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιουλίου 2002
για την εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων
σµούς (5), η οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 8ης
∆εκεµβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιηµένους
λογαριασµούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (6) και η οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1991, για τους ετήσιους και
τους ενοποιηµένους λογαριασµούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (7), αφορούν επίσης τις κοινοτικές εταιρείες οι
οποίες είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Οι υποχρεώσεις
πληροφόρησης που προβλέπουν οι οδηγίες αυτές δεν µπορούν να εξασφαλίσουν το υψηλό επίπεδο διαφάνειας και
συγκρισιµότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
όλων των εισηγµένων στο χρηµατιστήριο κοινοτικών εταιρειών έτσι ώστε να καταστεί αναγκαία προϋπόθεση για την
οικοδόµηση µιας ολοκληρωµένης κεφαλαιαγοράς, η οποία
να λειτουργεί αποτελεσµατικά, οµαλά και αποδοτικά. Θα
πρέπει, συνεπώς, να συµπληρωθεί το νοµικό πλαίσιο που
ισχύει για τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας που πραγµατοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 τόνισε την ανάγκη
να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ζήτησε να τεθεί σε εφαρµογή
το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες µέχρι το 2005 και κάλεσε την Επιτροπή να λάβει
µέτρα για τη βελτίωση της συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών που είναι εισηγµένες σε
χρηµατιστήριο.
Προκειµένου να συµβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς, πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό για τις
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες να εφαρµόζουν µία
ενιαία και υψηλής ποιότητας δέσµη διεθνών λογιστικών
προτύπων για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεών τους. Είναι επίσης σηµαντικό τα πρότυπα
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόζουν οι κοινοτικές εταιρείες οι οποίες συµµετέχουν στις χρηµατοπιστωτικές αγορές να είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο και να
αποτελούν πράγµατι παγκόσµια πρότυπα. Τούτο προϋποθέτει µεγαλύτερη σύγκλιση των λογιστικών προτύπων που
χρησιµοποιούνται σήµερα διεθνώς µε απώτερο στόχο την
επίτευξη µιας ενιαίας δέσµης παγκόσµιων λογιστικών προτύπων.

(4)

Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι να συµβάλει στην
αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Η προστασία των επενδυτών και η διατήρηση κλίµατος εµπιστοσύνης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές συνιστούν
άλλη µια σηµαντική πτυχή της ολοκλήρωσης της εσωτερικής
αγοράς στον τοµέα αυτόν. Ο παρών κανονισµός ενισχύει την
ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων στην εσωτερική αγορά
και βοηθά τις κοινοτικές εταιρείες να ανταγωνίζονται σε ισότιµη βάση για την εξεύρεση διαθέσιµων χρηµατοοικονοµικών
πόρων τόσο στις κοινοτικές όσο και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

(5)

Για την ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών κεφαλαιαγορών,
είναι σηµαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση των προτύπων που
χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων µε διάφορα διεθνή λογιστικά πρότυπα,
που µπορούν να χρησιµοποιούνται παγκοσµίως για τις διασυνοριακές συναλλαγές ή την εισαγωγή σε χρηµατιστήριο,
οπουδήποτε στον κόσµο.

(6)

Στις 13 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή δηµοσίευσε την ανακοίνωσή της «Στρατηγική χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
της ΕΕ: η µελλοντική πορεία», µε την οποία προτάθηκε να
καθιερωθεί, το αργότερο µέχρι το 2005, η κατάρτιση
των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων όλων των

Η οδηγία 78/660/EOK του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου
1978, περί των ετησίων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων
µορφών (4), η οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
13ης Ιουνίου 1983, για τους ενοποιηµένους λογαρια-

(1) ΕΕ C 154 E της 29.5.2001, σ. 285.
(2) ΕΕ C 260 της 17.9.2001, σ. 86.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2002 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 2002.
(4) EE L 222 της 14.8.1978, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).
5
( ) EE L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.

(6) EE L 372 της 31.12.1986, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.
(7) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 7.
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τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ο µηχανισµός έγκρισης θα
πρέπει να αποτελεί µέσο για την ανάπτυξη κοινής αντίληψης
όσον αφορά τα εγκεκριµένα διεθνή λογιστικά πρότυπα στην
Κοινότητα.

εισηγµένων σε χρηµατιστήριο εταιρειών της Κοινότητας
βάσει µιας ενιαίας δέσµης λογιστικών προτύπων, δηλαδή των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ).
(7)

(8)

(9)

Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (∆ΛΠ) εκπονούνται από την
Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ε∆ΛΠ), σκοπός
της οποίας είναι η δηµιουργία µιας ενιαίας δέσµης παγκόσµιων λογιστικών προτύπων. Επ' ευκαιρία της αναδιάρθρωσης της Ε∆ΛΠ, το νέο διοικητικό συµβούλιο της επιτροπής αυτής, µε µία από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε
την 1η Απριλίου 2001, µετονόµασε την Ε∆ΛΠ σε Οργανισµό ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ο∆ΛΠ), και, στο
µέλλον, όσον αφορά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα ∆ΛΠ
µετονοµάζονται σε ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει, κατά
το δυνατόν και εφόσον εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο
διαφάνειας και συγκρισιµότητας των οικονοµικών εκθέσεων
στην Κοινότητα, να καταστούν υποχρεωτικά προς χρήση,
από όλες τις κοινοτικές εταιρείες οι οποίες είναι εισηγµένες
στο χρηµατιστήριο.
Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν βάσει της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1) και
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της
5ης Φεβρουαρίου 2002, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.
Για την έγκριση ενός διεθνούς λογιστικού προτύπου το
οποίο θα εφαρµόζεται στην Κοινότητα, το πρότυπο είναι
ανάγκη, καταρχήν, να ανταποκρίνεται στη βασική απαίτηση
που διέπει τις προαναφερόµενες οδηγίες του Συµβουλίου,
δηλαδή η εφαρµογή του να οδηγεί σε µια πραγµατική και
αµερόληπτη απεικόνιση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των επιδόσεων µιας επιχείρησης. Η αρχή αυτή
εξετάζεται υπό το φως των προαναφερθεισών οδηγιών του
Συµβουλίου χωρίς να επιβάλλει µια αυστηρή συµµόρφωση
προς καθεµιά από τις διατάξεις των οδηγιών αυτών. Εν συνεχεία, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της
17ης Ιουλίου 2002, το πρότυπο αυτό πρέπει να προάγει το
ευρωπαϊκό δηµόσιο συµφέρον και, τέλος, να ανταποκρίνεται
σε θεµελιώδη κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών που απαιτούνται για τις οικονοµικές καταστάσεις
ώστε να είναι εύχρηστες.

(10)

Μια τεχνική επιτροπή λογιστικών θεµάτων θα πρέπει να
παρέχει υποστήριξη και εµπειρογνωµοσύνη στην Επιτροπή
κατά την αξιολόγηση των διεθνών λογιστικών προτύπων.

(11)

Ο µηχανισµός έγκρισης θα πρέπει να κινείται γρήγορα όταν
προτείνονται διεθνή λογιστικά πρότυπα και ταυτόχρονα να
αποτελεί για τους κυρίως ενδιαφεροµένους, ιδίως για τους
εθνικούς φορείς καθορισµού λογιστικών προτύπων, τους
φορείς εποπτείας στον τοµέα των κινητών αξιών, των τραπεζών και των ασφαλειών, τις κεντρικές τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένης της ΕΚΤ, τον κλάδο των λογιστών και όσους
καταρτίζουν και χρησιµοποιούν λογαριασµούς, ένα µέσο
διαλόγου, µελέτης και ανταλλαγής πληροφοριών γύρω από

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(12)

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, τα µέτρα που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό τα οποία απαιτούν
από τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες να εφαρµόζουν µια ενιαία δέσµη διεθνών λογιστικών προτύπων, είναι
απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου της συµβολής στην
αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία των κοινοτικών
κεφαλαιαγορών και, κατ' επέκταση, στην ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς.

(13)

Σύµφωνα µε την ίδια αρχή, είναι απαραίτητο να δοθεί στα
κράτη µέλη η δυνατότητα να επιτρέπουν ή να επιβάλλουν,
στις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες, να καταρτίζουν
τους ετήσιους λογαριασµούς τους βάσει διεθνών λογιστικών
προτύπων που υιοθετούνται µε τη διαδικασία που θεσπίζει ο
παρών κανονισµός. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να αποφασίζουν κατά πόσον θα επεκτείνουν την υποχρεωτική ή
προαιρετική εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων και σε
άλλες εταιρείες όσον αφορά την κατάρτιση των ενοποιηµένων και/ή των ετήσιων λογαριασµών τους.

(14)

Προκειµένου να διευκολύνεται η ανταλλαγή απόψεων και να
παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη µέλη να συντονίζουν τις
θέσεις τους, η Επιτροπή θα πρέπει να ενηµερώνει κατά διαστήµατα την κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεµάτων σχετικά µε τα δροµολογούµενα σχέδια, τα έγγραφα εργασίας,
τις περιληπτικές εκθέσεις, για συγκεκριµένα θέµατα και τα
σχέδια εκθέσεων τα οποία εκδίδονται από τον Ο∆ΛΠ, καθώς
και για τις προκύπτουσες τεχνικές εργασίες της τεχνικής
επιτροπής λογιστικών θεµάτων. Είναι επίσης σηµαντικό να
ενηµερώνεται η κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεµάτων
εγκαίρως σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να µην
προτείνει την υιοθέτηση ενός διεθνούς λογιστικού προτύπου.

(15)

Κατά τις συζητήσεις και κατά την επεξεργασία των θέσεων
που θα πρέπει να λαµβάνονται για τα έγγραφα που εκδίδονται από τον Ο∆ΛΠ στη διαδικασία εκπόνησης διεθνών λογιστικών προτύπων (IFRS και SIC-IFRIC), η Επιτροπή θα
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη σηµασία που έχει η αποφυγή
ανταγωνιστικών µειονεκτηµάτων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες
που ασκούν δραστηριότητα στην παγκόσµια αγορά και, στο
µέγιστο δυνατό βαθµό, τις απόψεις που εκφράζονται από τις
αντιπροσωπείες στην κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεµάτων. Η Επιτροπή θα εκπροσωπείται στα καταστατικά όργανα
του Ο∆ΛΠ.

(16)

Ένα πρόσφορο και αυστηρό καθεστώς επιβολής είναι ουσιώδους σηµασίας για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. ∆υνάµει του άρθρου
10 της συνθήκης, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση προς τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η Επιτροπή προτίθεται να βρίσκεται σε επαφή µε τα κράτη µέλη, κυρίως µέσω
της Επιτροπής Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών
Αξιών (CESR), µε σκοπό την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης
επιβολής των προτύπων.
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(17)

(18)
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Επιπλέον, είναι σηµαντικό να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να
αναστέλλουν την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων µέχρι το
2007 όσον αφορά τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες, τόσο στην Κοινότητα όσο και σε οργανωµένη αγορά
τρίτης χώρας, οι οποίες εφαρµόζουν ήδη µια άλλη δέσµη
διεθνώς αποδεκτών προτύπων ως πρωτογενή βάση για τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς τους, καθώς επίσης και για
εταιρείες των οποίων µόνο οι χρεωστικοί τίτλοι είναι εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο. Είναι ωστόσο καίριας σηµασίας να
εφαρµοσθούν, το αργότερο µέχρι το 2007, τα ∆ΛΠ ως
ενιαία δέσµη διεθνών λογιστικών προτύπων παγκοσµίως για
όλες τις κοινοτικές εταιρείες που είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο σε οργανωµένη αγορά της Κοινότητας.
Προκειµένου να δοθεί στα κράτη µέλη και στις εταιρείες η
δυνατότητα να προβούν στις προσαρµογές που είναι αναγκαίες για να καταστήσουν δυνατή την εφαρµογή διεθνών
λογιστικών προτύπων, ορισµένες από τις διατάξεις είναι
ανάγκη να τεθούν σε εφαρµογή το 2005. Θα πρέπει να
θεσπισθούν κατάλληλες διατάξεις για την, για πρώτη φορά,
εφαρµογή των ∆ΛΠ από εταιρείες, ως συνέπεια της ενάρξεως
ισχύος του παρόντος κανονισµού. Οι εν λόγω διατάξεις θα
πρέπει να καταρτισθούν σε διεθνές επίπεδο προκειµένου να
εξασφαλισθεί η αναγνώριση των υιοθετούµενων λύσεων παγκοσµίως,
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2. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µπορούν να υιοθετούνται µόνον
εφόσον:
— δεν είναι αντίθετα προς την αρχή του άρθρου 2 παράγραφος 3
της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και του άρθρου 16 παράγραφος 3
της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, και προάγουν το ευρωπαϊκό δηµόσιο
συµφέρον, και
— πληρούν τα κριτήρια της κατανοησιµότητας, της συνάφειας, της
αξιοπιστίας και της συγκρισιµότητας που απαιτούνται για τη
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που είναι αναγκαία για τη
λήψη οικονοµικών αποφάσεων και την αξιολόγηση της επιστασίας της διαχείρισης.
3. Το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002, η Επιτροπή, βάσει
της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2,
λαµβάνει απόφαση ως προς τη δυνατότητα εφαρµογής στην Κοινότητα των εν χρήσει διεθνών λογιστικών προτύπων κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
4. Τα υιοθετούµενα διεθνή λογιστικά πρότυπα δηµοσιεύονται εξ
ολοκλήρου σε καθεµία από τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας,
υπό τύπον κανονισµού της Επιτροπής, στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 4
Ενοποιηµένοι λογαριασµοί εισηγµένων στο χρηµατιστήριο
εταιρειών

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στόχος
Ο παρών κανονισµός στοχεύει στην υιοθέτηση και τη χρήση διεθνών
λογιστικών προτύπων στην Κοινότητα προκειµένου να εναρµονισθούν οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρουσιάζονται
από τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 4, ούτως ώστε να
εξασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας και συγκρισιµότητας
των οικονοµικών καταστάσεων και, ως εκ τούτου, η αποτελεσµατική
λειτουργία των κεφαλαιαγορών της Κοινότητας και της εσωτερικής
αγοράς.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «διεθνή λογιστικά
πρότυπα» νοούνται τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και οι συναφείς ερµηνείες (ερµηνείες της SIC-∆ΠΧΠ), οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων και συναφών ερµηνειών καθώς και
τα µελλοντικά πρότυπα και συναφείς ερµηνείες που θα εκδώσει ή
θα δηµοσιεύσει στο µέλλον ο Οργανισµός ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (Ο∆ΛΠ).
Άρθρο 3
Υιοθέτηση και χρήση διεθνών λογιστικών προτύπων
1.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2, η απόφαση ως προς τη δυνατότητα εφαρµογής στην
Κοινότητα διεθνών λογιστικών προτύπων λαµβάνεται από την Επιτροπή.

Για κάθε οικονοµικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005
και εφεξής, οι εταιρείες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους
µέλους καταρτίζουν τους ενοποιηµένους λογαριασµούς τους
σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται βάσει
της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, εάν,
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού τους, οι τίτλοι
τους είναι δεκτοί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά
οιουδήποτε κράτους µέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 σηµείο
13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου
1993, σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών
αξιών (1).
Άρθρο 5
∆υνατότητες όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασµούς και
τις µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες
Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν ή να υποχρεώνουν:
α) τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 4 να καταρτίζουν τους
ετήσιους λογαριασµούς τους,
β) τις άλλες εταιρείες, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 4,
να καταρτίζουν τους ενοποιηµένους ή/και τους ετήσιους λογαριασµούς τους,
σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται βάσει
της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.
Άρθρο 6
∆ιαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεµάτων, αναφερόµενη στο εξής ως «επιτροπή».
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν
τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
(1) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 290 της 17.11.2000, σ. 27).
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Η προθεσµία η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 7
Ενηµέρωση και συντονισµός

1.
Η Επιτροπή διατηρεί τακτικές επαφές µε την επιτροπή σχετικά
µε την πρόοδο των δροµολογούµενων προγραµµάτων του Ο∆ΛΠ
και τα τυχόν σχετικά έγγραφα που εκδίδονται από τον Ο∆ΛΠ προκειµένου να συντονίζει τις θέσεις και να διευκολύνει τις συζητήσεις
σχετικά µε την υιοθέτηση προτύπων που ενδέχεται να προκύψουν
από τα εν λόγω προγράµµατα και έγγραφα.
2.
Η Επιτροπή ενηµερώνει δεόντως και εγκαίρως την επιτροπή
για την πρόθεσή της να µην προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριµένου
προτύπου.

11.9.2002

κάθε οικονοµικό έτος που αρχίζει την ή αµέσως µετά την 1η
Ιανουαρίου 2007, για τις εταιρείες:
α) των οποίων µόνον οι χρεωστικοί τίτλοι είναι εισηγµένοι σε οργανωµένη αγορά οιουδήποτε κράτους µέλους κατά την έννοια του
άρθρου 1 σηµείο 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, ή
β) των οποίων οι τίτλοι είναι δεκτοί για απ' ευθείας πώληση στο
κοινό σε κράτος µη µέλος, και οι οποίοι, προς το σκοπό αυτό,
χρησιµοποιούν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα από την αρχή ενός
οικονοµικού έτους που έχει αρχίσει πριν από τη δηµοσίευση του
παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 10
Ενηµέρωση και ανασκόπηση

Κοινοποίηση

Η Επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση της λειτουργίας του παρόντος κανονισµού και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο το αργότερο την 1η Ιουλίου 2007.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τα µέτρα που λαµβάνουν δυνάµει του άρθρου 5.

Άρθρο 11

Άρθρο 89

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, τα κράτη µέλη µπορούν να
ορίζουν ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 4 εφαρµόζονται µόνον για

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο
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