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 TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR   2013/EES/4/28 

frá 5. júní 2008 

um takmörkun á einkaréttarábyrgð löggiltra endurskoðenda og endurskoðunarfyrirtækja (*) 

(tilkynnt með númeri C(2008) 2274) 

(2008/473/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
öðrum undirlið 211. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB frá 
17. maí 2006 um lögboðna endurskoðun ársreikninga og 
samstæðureikninga, um breytingu á tilskipunum ráðsins 
78/660/EBE og 83/349/EBE (1) og um niðurfellingu á 
tilskipun ráðsins 84/253/EBE var komið á lágmarks-
samhæfingu á kröfum um lögboðna endurskoðun. Skv. 
31. gr. þeirrar tilskipunar skal framkvæmdastjórnin gera 
grein fyrir áhrifum landsbundinna reglna aðildarríkja um 
einkaréttarábyrgð á framkvæmd lögboðinnar endurskoð-
unar á evrópskum fjármagnsmarkaði og á tryggingarskil-
mála fyrir löggilta endurskoðendur og endurskoðunar-
fyrirtæki ásamt því að leggja fram tillögur eftir því sem 
hún telur eiga við. 

2) Snurðulaus starfsemi fjármagnsmarkaða krefst sjálf-
bærrar endurskoðunar og samkeppnismarkaðar fyrir 
endurskoðunarþjónustu þar sem nægilegt framboð er á 
endurskoðunarfyrirtækjum sem hafa getu og vilja til að 
framkvæma lögboðna endurskoðun fyrirtækja sem hafa 
fengið hlutabréf sín skráð á skipulegum markaði í 
aðildarríki. Meiri sveiflur í markaðsverðmæti fyrirtækja 
hafa þó leitt til mun meiri áhættu að því er varðar 
bótaábyrgð, samhliða því að aðgangur að tryggingum 
gegn áhættu, sem stafar af þess háttar endurskoðun, 
hefur takmarkast í síauknum mæli. 

3) Þar eð ótakmörkuð, óskipt bótaábyrgð kann að aftra 
endurskoðunarfyrirtækjum og netum þeirra frá að fara 
inn á alþjóðlegan endurskoðunarmarkað fyrir skráð félög 
í Bandalaginu eru litlar líkur á því að fram komi ný net 
endurskoðunarfyrirtækja sem eru í aðstöðu til að fram-
kvæma lögboðna endurskoðun slíkra fyrirtækja. 

4) Af þeim sökum skal bótaábyrgð endurskoðenda og 
endurskoðunarfyrirtækja, þ.m.t. endurskoðendur 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 162, 21.6.2008, bls. 39. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 39/2009 frá 17. mars 
2009 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn,  
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 28, 28.5.2009, 
bls. 33. 

(1) Stjtíð. EB L 157, 9.6.2008, bls. 87. Tilskipuninni var breytt með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2008/30/EB (Stjtíð. ESB L 81, 20.3.2008, 
bls. 53.) 

samstæðu sem framkvæma lögboðna endurskoðun 
skráðra félaga, vera takmörkuð. Takmörkun á bóta-
ábyrgð er þó ekki réttlætanleg þegar um er að ræða 
ásetningsbrot endurskoðanda á starfsbundnum skyldum 
hans og á takmörkunin ekki við í þeim tilvikum. Þess 
háttar takmörkun skal ekki heldur hafa áhrif á rétt 
tjónþola til sanngjarnra bóta. 

5) Með tilliti til þess að umtalsverður munur er á 
einkaréttarábyrgðarkerfum í aðildarríkjunum er rétt, á 
þessu stigi, að hvert aðildarríki geti valið þá aðferð til 
takmörkunar sem það telur hentugasta fyrir einka-
réttarábyrgðarkerfi sitt. 

6) Í samræmi við það skulu aðildarríkin geta, samkvæmt 
landslögum sínum, ákvarðað þak að því er varðar 
bótaábyrgð endurskoðenda. Á hinn bóginn skulu 
aðildarríki geta, samkvæmt landslögum sínum, komið á 
kerfi með hlutfallslegri ábyrgð þar sem ábyrgð löggiltra 
endurskoðenda og endurskoðunarfyrirtækja fer einungis 
eftir hlut þeirra í því tjóni sem varð en ekki er borin 
óskipt ábyrgð með öðrum aðilum. Í aðildarríkjum, þar 
sem aðeins félögin, sem eru endurskoðuð, geta gert 
bótakröfur á löggilta endurskoðendur en ekki einstakir 
hluthafar eða einhver annar þriðji aðili, skulu aðildarríkin 
einnig geta heimilað félaginu, hluthöfum þess og 
endurskoðandanum að ákvarða takmörkun á bótaábyrgð 
endurskoðandans, að teknu tilliti til viðeigandi verndar-
ráðstafana vegna fjárfesta í félaginu sem er endurskoðað,  

LAGT TIL EFTIRFARANDI: 

Viðfangsefni 

1. Tilmæli þessi varða einkaréttarábyrgð endurskoðenda og 
endurskoðunarfyrirtækja sem framkvæma lögboðna 
endurskoðun á samstæðureikningum eða ársreikningum félags, 
sem er skráð í aðildarríki, og hlutabréf þess eru skráð á 
skipulegan markað í aðildarríki.  

Takmörkun á bótaábyrgð 

2. Einkaréttarábyrgð endurskoðenda og endurskoðunarfyrir-
tækja vegna brota á starfsbundnum skyldum skal takmörkuð 
nema í þeim tilvikum þar sem um er að ræða ásetningsbrot á 
skyldum löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis.  
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3. Takmörkun bótaábyrgðar gildir um félagið, sem er 
endurskoðað, og hvern þann þriðja aðila sem á rétt, samkvæmt 
landslögum aðildarríkja, á að leggja fram kröfu um bætur. 

4. Takmörkun á einkaréttarábyrgð skal ekki hafa áhrif á rétt 
tjónþola til sanngjarnra bóta.  

Aðferðir til að takmarka bótaábyrgð 

5. Aðildarríkin skulu gera ráðstafanir til að takmarka 
bótaábyrgð. Mælt er með að í þeim tilgangi verði ein eða fleiri 
eftirfarandi aðferða notaðar: 

a) ákvörðuð verði hámarksfjárhæð eða reikniformúla til að 
reikna þá fjárhæð, 

b) settar verði meginreglur í þá veru að löggiltur 
endurskoðandi eða endurskoðunarfyrirtæki beri ekki 
ábyrgð umfram raunverulegan hlut í tapi sem kröfuhafi 
verður fyrir og beri samkvæmt því ekki óskipta ábyrgð með 
öðrum brotlegum aðilum, 

c) ákvæði sem heimila félagi, sem skal endurskoða, og 
löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki að 
ákvarða takmörk bótaábyrgðar með samningi. 

6. Ef bótaábyrgð er takmörkuð með samningi, eins og um 
getur í c-lið 5. liðar, skulu aðildarríkin sjá til þess að öll 
eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt: 

a) samningurinn sé með fyrirvara um endurskoðunarvald 
dómstóla, 

b) að því er varðar félagið sem skal endurskoða ákveða 
stjórnarmenn í stjórn, framkvæmdastjórn og eftirlitsstjórn, 
sem um getur í 50. gr. b í tilskipun ráðsins 78/660/EBE (1) 
eða, þegar um er að ræða endurskoðun samstæðu, í 
36. gr. a í tilskipun ráðsins 83/349/EBE (2), og skulu 
hluthafar félagsins, sem skal endurskoða, samþykkja slíka 
ákvörðun, 

c) takmörkunin og breytingar á henni eru birtar í skýringum 
með reikningum félagsins sem er endurskoðað. 

7. Áður en gerðar eru ráðstafanir til framkvæmdar einhverri af 
aðferðunum, sem um getur í a-, b- og c-lið 5. liðar, eða 
einhverjum öðrum aðferðum til takmörkunar á bótaábyrgð, sem 
eru í samræmi við 2., 3. og 4. lið, skal aðildarríki taka tillit til 
áhrifa á fjármálamarkað og fjárfesta og á skilyrði fyrir aðgangi 
að markaði lögboðinnar endurskoðunar fyrir skráð félög ásamt 
áhrifum á gæði endurskoðunar, tryggingarhæfi og félögin sem 
skal endurskoða.  

Eftirfylgni 

8. Aðildarríkin eru hvött til að tilkynna framkvæmda-
stjórninni um aðgerðir sem gerðar eru með hliðsjón af þessum 
tilmælum eigi síðar en 5. júní 2010.  

Viðtakendur 

9. Þessum tilmælum er beint til aðildarríkjanna.  

Gjört í Brussel, 5. júní 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Charlie McCREEVY 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) Stjtíð. EB L 222, 14.8.1978, bls. 11. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/46/EB (Stjtíð. ESB L 224, 
16.8.2006, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 193, 18.7.1983, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2006/99/EB (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 137). 


