
 1 

Sustainability Report - ESG #7 – Aprilie 2022 

 

1. EFRAG – a lansat în dezbatere publică un draft în ceea ce privește 

standardele de raportare de sustenabilitate pentru companii (ESRS – 

The European Sustainability Reporting Standards).  

 

2. Accountancy Europe a publicat un document de poziție privind 

recomandări pentru Comitetele de Audit în perspectiva noii legislații a 

Uniunii Europene (Directiva CSRD) care extinde mandatul comitetelor 

de audit (CA) pentru a include chestiunile legate de mediu, factori sociali 

și guvernanță (ESG). 

 

3. Asigurarea privind raportările de sustenabilitate în perspectiva 

CSRD - Accountancy Europe a publicat o cercetare cu aspecte din 

experiența de peste 20 de ani din practică în privința raportărilor privind 

sustenabilitatea în perspectiva noilor cerințe derivate din propunerea de 

Directivă CSRD. 

 

* 

* * * 

 

1. EFRAG – a lansat în dezbatere publică un draft în ceea ce privește 

standardele de raportare de sustenabilitate pentru companii (ESRS).  

 

EFRAG – grupul de consultanță al Comisiei Europene în ceea ce privește 

raportările financiare a lansat în 29 aprilie 2022 o perioada de consultare publică 

de 100 de zile (până în  8 August 2022), prin care îi invită pe toți cei interesați 

să ofere comentarii asupra draftului privind standardele de raportare de 

sustenabilitate. Comunicatul prin care EFRAG a lansat inițiativa este disponibil 

AICI. 

 

Standardele vor fi folosite de companiile care vor avea obligații de raportare în 

baza noii Directive privind raportările de sustenabilitate (CSRD), pentru o oferi 

informații critice către toți cei interesanți în privința riscurilor de sustenabilitate 

și impactul acestor riscuri asupra portofoliului. 

ESRS (standardele de raportare de sustenabilitate pentru companii) ar trebui 

transmise sub formă de schiță (draft), Comisiei Europene, până în Noiembrie 

2022, după expirarea consultării inițiale. Acesta este motivul pentru care 

Consiliul privind raportarea Sustenabilității din cadrul EFRAG a lansat 

accelerat această expunere inițială. Un alt motiv este ca propunerea de standarde 

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/PRESS+RELEASE+220429+FINALv.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/PRESS+RELEASE+220429+FINALv.pdf
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să beneficize de ,,cea mai lungă perioadă posibilă pentru consultare publică’’ 

(apropiată de Noiembrie 2022). 

 

Expunerea inițială corespunde cu primul set de standarde ce este necesar în 

urma propunerii de directivă privind raportările de sustenabilitate (CSRD). 

 

,,Ne așteptăm ca să apară întrebări semnificative în ceea ce privește aplicarea 

și interpretarea pentru un set subsecvent de indicatori PAI (Principal Adverse 

Impact) și anumite întrebări specifice au fost incluse în procesul de consultare 

pentru a putea obține reacții în ceea ce privește ,,dacă este nevoie ca 

interpretări suplimentare să fie necesare în ceea ce privește aplicarea cu bună 

credință a indicatorilor SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) în 

urma aplicării propunerilor de standard de raportare’’ – susține EFRAG în 

comunicatul de presă. 

 

,,Inițiativele Uniunii Europene aflate în derulare au fost avute în vedere în 

schițarea standardelor de raportare, în special propunerea de Directivă a 

Comisiei în ceea ce privește Due Dilligence-ul Sustenabilității – CSDDD)’’ mai 

arătă EFRAG. 

 

Directiva CSRD va înlocui directiva prezentă (Directiva privind raportările non-

financiare - NFRD) și se află în proces de finalizare prin negocieri tripartite 

între Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Europei.  

 

Principalele diferențe față de directiva NFRD pot fi grupate în 4 factori: 

 

 CSRD NFRD 

Tip standarde Standarde complete pentru mediu, 

social, guvernanță 

Doar standarde climatice 

Materialitate Dublă materialitate Doar materialitate financiară 

Obligativitate Obligatoriu pentru companiile aflate 

sub Directivă 

Raportare în urma unor 

inițiative voluntare 

Cui se adresează  Informații rezonabile pentru toți cei 

interesați (investitori, propriilor 

companii, companii partenere, mediu 

academic, decidenți, societate civilă) 

Informații doar pentru 

investitorii de pe piața de 

capital 

 

https://www.ipe.com/news/dutch-pension-body-flags-investor-inclusion-in-ec-due-diligence-proposal/10058267.article
https://www.ipe.com/news/dutch-pension-body-flags-investor-inclusion-in-ec-due-diligence-proposal/10058267.article
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În Martie 2022, Parlamentul a publicat o propunere de amânare a conformării 

cu CSRD până în 2024, precum și de a exclude IMM-urile din sfera de aplicare 

inițială a Directivei. 

 

Următoarea rundă de negocieri tripartite ar urma să se desfășoare în 30 

Mai 2022. Astfel, finalizarea Directivei CSRD durează mai mult decât s-a 

planificat inițial. Negocierea ar trebui să conducă la un acord politic în privința 

unor elemente sensibile precum: 

 

• Cui se aplică? (IMM-urile listate, subsidiarelor companiilor care fac 

obiectul directivei, sectoarele privite ca având risc înalt din perspectiva 

ESG); 

• Asigurarea oferită asupra rapoartelor de sustenabilitate. 

 

Standardele de raportare propuse de EFRAG sunt organizate în 3 categorii: 

 

a) Standarde ,,cross-cutting’’ (privire simultană) – cu intenția de a trata 

toate subiectele legate de sustenabilitate, incluzând principii generale, 

strategie, guvernanță, evaluare a impactului, riscuri și oportunități; 

 

b) Standarde ,,topical’’ (pe fiecare domeniu) – obligații de raportare în 

privința impactului asupra sustenabilității, riscurilor și oportunităților cu 

impact material, indiferent de sectorul în care companiile operează 

(,,sector agnostic’’): 

 

o Standarde de mediu: schimbările climatice, poluarea, folosirea 

resurselor de apă și marine, biodiversitatea, reutilizarea resurselor 

și economia circulară; 

o Standarde sociale: proprii angajați, rolul angajaților în lanțul 

valoric, comunitățile afectate, consumatorii, utilizatorii finali; 

o Standarde privind guvernanța: guvernanța, managementul riscului, 

controlul intern, conduita de afaceri. 

 

c) Standarde Specifice sectoriale: arhitectura ESRS anticipează pregătirea 

unor standarde aplicate pe sector, chiar dacă acestea nu sunt incluse în 

consultare, dar sunt pre-anunțate. 
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Arhitectura propusă de EFRAG: 

 

Cross cutting standards Mediu (Environment) Social (Social) Guvernanță 

(Governance) 

ESRS 1 – Principii 

Generale 

ESRS E1  

Schimbări Climatice 

ESRS S1 

Proprii angajați 

ESRS G1 

Guvernanță, 

management al 

riscului și 

control intern 

ESRS 2 – General, 

Strategie, Guvernanță 

și evaluare a 

materialității, obligații 

de raportare 

ESRS E2 

Poluare 

ESRS S2 

Angajații în lanțul 

valoric 

ESRS G2 

Conduită de 

afaceri 

 ESRS E3 

Resurse de apă și 

marine 

ESRS S3 

Comunități afectate 

 

 ESRS E4 

Biodiversitate și 

Ecosistem 

ESRS S4 

Consumatori și 

utilizatori finali 

 

 ESRS E5 

Utilizarea Resurselor 

și economia circulară 

  

 

,,Unirea materialității impactului și a materialității financiare’’. Definirea 

conceptului de dublă materialitate se regăsește în obligațiile de raportare pe care 

le propun ESRS 1 și ESRS 2. 

 

Materialitatea de impact Materialitatea financiară 

,,O chestiune de sustenabilitate este 

materială din perspectiva impactului 

dacă are legătură cu un impact existent 

sau potențial asupra oamenilor sau 

mediului pe termen scurt, mediu sau 

lung’’. 

,,O chestiune de sustenabilitate este materială din 

perspectiva financiară dacă declanșează sau poate 

declanșa efecte financiare semnificative, cu alte cuvinte 

generează sau poate genera riscuri semnificative sau 

oportunități care influențează sau ar putea să 

influențeze viitoare fluxuri de încasări și valoarea 

întreprinderii pe termen scurt, mediu sau lung. 
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EFRAG indică faptul că inițiativele internaționale privind raportările de 

sustenabilitate au fost de asemenea avute în vedere, inclusiv cele mai recente 

propuneri ale Security and Exchange Comission din SUA (SEC) privind 

publicarea de informații legate de mediu. EFRAG indică și elaborarea unor 

standarde specifice sectoriale (în viitor) dar și a unor standarde simplificate 

pentru IMM-uri. 

 

Expunerea inițială a draftului privind standardele EFRAG este disponibilă AICI. 

 

Chestionarul de consultare publică lansat de EFRAG este disponibil AICI. 

 

În Martie 2022 și Consiliul Privind standardele Internaționale de Sustenabilitate 

(ISSB), care urmărește să dezvolte o ,,bază globală’’ pentru standardele de 

raportare de sustenabilitate a publicat de asemenea, draftul privind primele două 

standarde de raportare, spre consultare publică. 

 

Referitor la standardele ISSB, ele se află în consultare publică până la 29 iulie 

2022, ținta fiind de a finaliza cele două standarde până la 31 decembrie 2022. 

 

De altfel, data efectivă de aplicare a standardelor (cu alte cuvinte, momentul din 

care companiile vor raporta potrivit lor) este una dintre întrebările lansate în 

consultare publică și la care ISSB așteaptă propuneri și argumente, până în 29 

iulie 2022. 

 

* 

* * * 

 

2. Accountancy Europe a publicat un document de poziție privind 

recomandări pentru Comitetele de Audit în perspectiva noii legislații a 

Uniunii Europene (Directiva CSRD) care extinde mandatul comitetelor 

de audit (CA) pentru a include chestiunile legate de mediu, factori sociali 

și guvernanță (ESG). 

 

Documentul integral de recomandări este disponibil AICI. 

 

Potrivit documentului, responsabilitatea principală pentru tranziția companiilor 

către respectarea ESG (în scopul tranziției către o economie sustenabilă) este a 

managementului și a consiliilor de administrație ale companiilor. 

 

https://efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FESRS_CN.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/ED_ESRS_Survey_all.docx
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-delivers-proposals-that-create-comprehensive-global-baseline-of-sustainability-disclosures/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-delivers-proposals-that-create-comprehensive-global-baseline-of-sustainability-disclosures/
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/220412-ESG-governance-recommendations-for-audit-committees.pdf
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Din perspectiva raportărilor financiare și a identificării riscurilor, Comitetele de 

Audit vor juca un rol ,,de pivot’’ în sprijinirea acestui proces, consideră 

documentul de poziție, în special în ceea ce privește raportările pe chestiuni 

legate de ESG. Spre exemplu, conform propunerii de directivă CSRD, 

Comitetele de Audit vor trebui: 

 

• Să monitorizeze raportările de sustenabilitate ale companiilor și 

procesele care au legătură cu acestea pentru a identifica dacă informațiile 

raportate respectă standardele relevante privind sustenabilitatea; 

• Să transmită recomandări pentru integritatea informațiilor de 

sustenabilitate; 

• Să explice cum au contribuit la integritatea raportărilor de sustenabilitate 

și rolul avut în acest proces; 

• Să monitorizeze eficiența controlului intern al companiilor și a 

sistemelor de management al riscurilor, precum și a funcției de audit 

intern, în special în ceea ce privește posibila fraudă și a riscului de 

dezinformare – ca instrument de marketing prin pretenția că o companie 

este responsabilă față de mediu dar în realitate nu face niciun efort în 

acest sens (conceptul de greenwashing - ,,înverzire’’); 

• să informeze conducerea companiilor despre rezultatul raportărilor de 

sustenabilitate 

• să monitorizeze independența auditorilor statutari și a companiilor de 

audit. 

 

Potrivit documentului de poziție, pentru a asigura integritatea raportărilor ESG, 

Comitetele de Audit ar trebui să aibă în vedere răspunsuri la întrebări precum: 

 

• Ce politici și metodologii sunt folosite pentru a evalua corectitudinea, 

consistența și veridicitatea informațiilor ESG? 

• Are managementul companiilor expertiza necesară pentru a determina ce 

fel de evaluări sunt cele mai potrivite pentru un anumit sector de 

activitate al companiei, circumstanțele și riscurile? Indicatorii cheie de 

performanță stabiliți de management sunt cei potriviți? 

• Cum pot avea Comitele de Audit siguranța că răspunsurile oferite de 

management la aceste întrebări sunt fundamentate? Este nevoie de o 

asigurare internă și/sau externă? 

• Cum evaluează Comitetele de Audit interconectivitatea ESG, riscurilor 

financiare și non-financiare? 

• Există un potențial risc de fraudă în ceea ce privește legarea remunerației 

variabile a managementului de îndeplinierea obiectivelor de 

sustenabilitate? 
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Întregul document de poziție este disponibil AICI. 

 

* 

* * * 

 

3. Asigurarea privind raportările de sustenabilitate în perspectiva 

CSRD - Accountancy Europe a publicat o cercetare cu aspecte din 

experiența din practică în privința raportărilor privind sustenabilitatea 

(profesioniștii oferă servicii de asigurare asupra raportărilor de 

sustenabilitate de peste 20 de ani), din perspectiva noilor cerințe derivate 

din propunerea de Directivă CSRD 

 

Documentul este disponibil AICI. 

 

Prin acest document de sinteză, Accountancy Europe urmărește să facă mai 

clare aspecte referitoare la: 

 

• Definirea corectă a informațiilor care fac obiectul asigurării privind 

raportările de sustenabilitate; 

• Încurajarea unei înțelegeri comune, unitare în ceea ce privește asigurarea, 

de către toți cei interesați din Uniunea Europeană; 

• Identificarea unei căi pentru o tranziție, pe termen mediu, dinspre o 

asigurare limitată spre una rezonabilă; 

• Cum să tratezi informațiile anticipative; 

• Crearea unei baze unitare de înțelegere pentru toți cei care realizează 

asigurarea; 

• Necesitatea consensului asupra precondițiilor care trebuie îndeplinite 

pentru asigurare; 

• Faptul că standardele de asigurare sunt potrivite pentru scopul lor; 

• Informarea tuturor părților interesate care vor trebui să raporteze conform 

Directivei CSRD; 

 

Pe fiecare dintre domeniile precizate mai sus, Accountancy Europe include 

observații, aspecte observate în practică și întrebări care trebuie adresate 

factorilor interesați. 

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/220412-ESG-governance-recommendations-for-audit-committees.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/220401-Sustainability-assurance-under-the-CSRD-1.pdf

