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PRIPOROČILO KOMISIJE
z dne 5. junija 2008
o omejevanju civilne odgovornosti zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij
(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2274)
(Besedilo velja za EGP)

(2008/473/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

omejevanje ne sme posegati v pravico oškodovane
stranke do pravične odškodnine.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti druge alinee člena 211 Pogodbe,
(5)

Zaradi precejšnjih razlik med sistemi civilne odgovornosti
v državah članicah bi bilo na tej stopnji primerno, da bi
vsaka država članica lahko sama izbrala metodo
omejitve, ki po njenem mnenju najbolj ustreza njenemu
sistemu civilne odgovornosti.

(6)

Države članice bi morale biti v skladu s tem zmožne na
podlagi nacionalne zakonodaje določiti zgornjo mejo
odgovornosti revizorjev. Po drugi strani morajo države
članice imeti možnost, da na podlagi nacionalne zakonodaje oblikujejo sistem sorazmerne odgovornosti, v skladu
s katerim bi bili zakoniti revizorji in revizorska podjetja
odgovorni samo za škodo, ki so jo zakrivili sami, in ne bi
bili solidarno odgovorni z drugimi strankami. V državah
članicah, v katerih lahko morebitne terjatve do zakonitih
revizorjev vložijo samo podjetja, v katerih je bila opravljena revizija, in ne posamezni delničarji ali katere koli
druge tretje stranke, morajo imeti države članice tudi
možnost, da podjetjem, njihovim delničarjem in revizorju
omogočijo, da določijo omejitev odgovornosti, če veljajo
ustrezni zaščitni ukrepi za vlagatelje v podjetja, v katerih
je bila opravljena revizija –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

(4)

Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in
konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv
Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (1) določa najmanjšo uskladitev
zahtev za obvezne revizije. Na podlagi člena 31 navedene
direktive mora Komisija poročati o vplivu nacionalnih
pravil o odgovornosti na izvajanje obveznih revizij na
evropskih kapitalskih trgih in o zavarovalnih pogojih za
zakonite revizorje in revizijska podjetja ter predložiti
priporočila, če oceni, da je to primerno.

Za nemoteno delovanje kapitalskih trgov sta potrebna
trajna zmogljivost izvajanja revizij in konkurenčni trg
revizijskih storitev, na katerem je velika izbira revizijskih
podjetij, ki so zmožna in pripravljena izvajati obvezne
revizije podjetij, katerih vrednostni papirji so sprejeti v
trgovanje na reguliranem trgu države članice. Vendar pa
čedalje večja nestanovitnost na področju tržne kapitalizacije podjetij povzroča veliko višja tveganja v zvezi z
odgovornostjo, medtem ko postaja zavarovalniško kritje
za tveganja, ki so povezana s takšnimi revizijami, čedalje
bolj omejeno.

Ker lahko neomejena solidarna odgovornost revizijska
podjetja in mreže odvrne od vstopa na mednarodni revizijski trg javnih delniških družb Skupnosti, obstaja malo
možnosti za oblikovanje novih revizijskih mrež, ki bi
lahko v takšnih družbah izvajale obvezne revizije.

Zaradi tega je treba omejiti odgovornost revizorjev in
revizijskih podjetij, vključno z revizorji skupine, ki
obvezne revizije izvajajo v javnih delniških družbah.
Vendar pa omejevanje odgovornosti ni upravičeno,
kadar revizor naklepno krši svoje poklicne dolžnosti,
zato v takšnih primerih ne sme veljati. Prav tako takšno

(1) UL L 157, 9.6.2006, str. 87. Direktiva, kakor je bila spremenjena z
Direktivo 2008/30/ES (UL L 81, 20.3.2008, str. 53).

PRIPOROČA:

Predmet
1.
To priporočilo se nanaša na civilno odgovornost revizorjev in revizijskih podjetij, ki izvajajo obvezne revizije konsolidiranih ali letnih računovodskih izkazov podjetja, ki je registrirano v državi članici in katerega vrednostni papirji so sprejeti v
trgovanje na reguliranem trgu države članice.

Omejevanje odgovornosti
2.
Civilno odgovornost zakonitih revizorjev in revizijskih
podjetij, ki izhaja iz kršitve njihovih poklicnih dolžnosti, je
treba omejiti, razen v primerih naklepne kršitve dolžnosti s
strani zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.
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3.
Omejevanje odgovornosti je treba uporabiti, kadar je
podjetje, v katerem je bila opravljena revizija, in katera koli
tretja stranka na podlagi nacionalne zakonodaje upravičena do
odškodninskega zahtevka.
4.
Z omejevanjem civilne odgovornosti se oškodovanim
strankam ne sme preprečiti, da bi prejele pravično odškodnino.
Metode omejevanja odgovornosti
5.
Države članice morajo sprejeti ukrepe za omejevanje
odgovornosti. Za ta namen se priporoča uporaba ene ali več
izmed naslednjih metod:
(a) določitev najvišjega denarnega zneska ali enačbe za izračun
takšnega zneska;
(b) oblikovanje niza načel, na podlagi katerih so zakoniti revizorji ali revizijska podjetja odgovorni samo za dejanski
lasten prispevek k izgubi, ki jo je utrpel upravičenec, zato
v skladu s tem niso solidarno odgovorni z drugimi kršilci;
(c) opredelitev določbe, na podlagi katere se revizija lahko
opravi v vsakem podjetju in na podlagi katere lahko zakoniti revizorji ali revizijska podjetja omejitev odgovornosti
določijo v sporazumu.
6.
Kadar se odgovornost omeji s sporazumom iz točke 5(c),
morajo države članice zagotoviti, da so izpolnjeni naslednji
pogoji:
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(b) v zvezi s podjetjem, v katerem je treba opraviti revizijo, se o
omejitvi odločijo skupaj člani upravnih, vodstvenih in
nadzornih organov iz člena 50(b) Direktive Sveta
78/660/EGS (1), ali v primeru revizije skupine podjetjih, iz
člena 36(a) Direktive Sveta 83/349/EGS (2), takšno odločitev
pa odobrijo delničarji podjetja, v katerem je treba opraviti
revizijo;
(c) omejitev in vse spremembe omejitve se objavijo v pojasnilih
k računovodskim izkazom podjetja, v katerem je bila opravljena revizija.
7.
Pred sprejemom ukrepov, ki izvajajo katero koli izmed
metod iz točke 5(a), (b) ali (c), ali katero koli drugo metodo
omejevanja odgovornosti, ki je skladna s točkami 2, 3 in 4,
morajo države članice upoštevati vpliv obvezne revizije javnih
delniških družb na finančne trge in vlagatelje ter na pogoje
dostopa na trg, kakor tudi vpliv na kakovost revizije, možnost
zavarovanja tveganj in podjetja, v katerih je treba opraviti revizijo.
Nadaljnje spremljanje
8.
Komisija poziva države članice, naj jo obvestijo o ukrepih,
sprejetih glede na to priporočilo, do 5. junija 2010.
Naslovniki
9.

To priporočilo je naslovljeno na države članice.

V Bruslju, 5. junija 2008
Za Komisijo
Charlie McCREEVY

(a) sporazum je predmet sodnega preskusa;

Član Komisije

(1) UL L 222, 14.8.1978, str. 11. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 2006/46/ES Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L 224, 16.8.2006, str. 1).
(2) UL L 193, 18.7.1983, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/99/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 137).

