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Sustainability Report - ESG #9 – Iunie 2022 

 

I. Acord politic provizoriu între Consiliul și Parlamentul European în 

ceea ce privește propunerea de Directiva CSRD (21 iunie 2022). Până 

la 27 iunie, textul propunerii de directivă care a făcut obiectul 

acordului politic provizoriu nu a fost făcut public. 

 

II. Poziția Accountancy Europe față de Acordul Provizoriu 

 

III. Poziția CAFR: Din punctul de vedere al Camerei Auditorilor 

Financiari din România, toți auditorii rapoartelor de sustenabilitate 

(inclusiv în cazul manifestării opțiunii de către România a altor 

auditori decât cei statutari ai companiilor în cauză) trebuie să 

respecte aceleași condiții impuse auditorilor financiari prin 

Directiva privind auditul, referitor la etică și calitate.  

 

* 

* * * 

 

I. Acord politic provizoriu pe Directiva CSRD – 21 iunie 2022. 

 

Ce reprezintă noile reguli: 
 

Directiva CSRD modifică directiva din 2014 NFRD (de raportare a 

informațiilor non-financiare). Introduce obligații de raportare mai detaliate și 

obligă companiile mari să transmită un raport privind chestiunile de 

sustenabilitate, cu alte cuvinte informații de impact asupra mediului, drepturilor 

omului, guvernanță. 

 

Acordul politic provizoriu a stabilit obligația unei asumări a informațiilor de 

sustenabilitate, informații ce vor fi publicate într-o secțiune dedicată a 

raportului de management. 

 

Standardele Europene de raportare de sustenabilitate vor fi definitivate de 

EFRAG (primele schițe de standarde sunt în dezbatere publică). 

 

EFRAG – grupul de consultare 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, iar standardele propuse de EFRAG și lansate în dezbatere 

publică sunt disponibile AICI. EFRAG urmărește ca până în Noiembrie 2022 să 

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
https://www.efrag.org/lab3#subtitle6
https://www.efrag.org/lab3#subtitle6
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transmită Comisiei Europene (după expirarea consultării) draftul privind 

standardele de sustenabilitate. 

 

Sintetic, arhitectura standardelor propuse de EFRAG este următoarea: 

 

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 

  

 

 

Declarații: 

 

Pascal Durand (Raportor pentru Directivă):  

 

 ,,Până în acest moment, informațiile raportate despre impactul asupra 

mediului, drepturilor omului și etica modului de lucru sunt neclare, nu se 

poate pune bază pe ele și sunt abuzate foarte ușor. Unele companii nu 

raportează iar alte companii raportează ce vor ele. Investitorii, 

consumatorii și acționarii pierd. De acum încolo, a avea un istoric 

,,curat’’ al respectării drepturilor omului va fi la fel de important cu a 

avea un bilanț ,,curat’’. 
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 ,,Piața europeană extra audit financiar va fi standardizată, mult mai 

riguroasă și transparentă.’’ 
 

Mairead McGuiness – Comisar European pentru Stabilitate Financiară, 

Servicii Financiare și Uniune a piețelor de capital: ,,regulile de sustenabilitate 

vor avea în vedere standardele globale, inclusiv cele care sunt dezvoltate în 

acest moment de ISSB’’. ISSB (Consiliul Standardelor Internaționale de 

Sustenabilitate – la nivelul IFRS) dezvoltă în acest moment un set separat de 

standarde de raportare de sustenabilitate față de setul de standarde dezvoltat 

de EFRAG. 

 

Daniel Buda (negociator din partea grupului EPP – grup care domină 

Parlamentul european), citat de Euractiv.com: Acordul prevede că rapoartele 

de sustenabilitate și financiare nu trebuie auditate separat: ,,am dorit acest lucru 

încă de la bun început. Un audit comun va conduce la multe economii pentru 

companiile europene, pe care nu trebuie să le împovărăm suplimentar’’. 

 

Conferința de Presă de după anunțarea Acordului Politic, susținută de 

Pascal Durand și Mairea McGuiness este disponibilă AICI: 

 

 
 

Cui se aplică Directiva: 

 

 Regulile privind transmiterea de informații ne-financiare de 

sustenabilitate se aplică tuturor companiilor mari și tuturor 

companiilor listate pe piețele reglementate. Aceste companii sunt 

obligate de asemenea să evalueze informațiile de sustenabilitate și la 

nivelul subsidiarelor. Companiile mari sunt definite în Directiva privind 

Contabilitatea ca având mai mult de 250 de angajați și cifră de afaceri 

mai mare de 40 de milioane de Euro, fie că sunt listate, fie că nu. 

 

 Regulile se aplică și IMM-urilor listate, existând posibilitatea acestora de 

a opta pentru o perioadă de tranziție, respectiv pot fi exclus de la 

aplicarea directivei până în anul 2028 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-agrees-deal-on-company-disclosures-to-combat-greenwashing/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20220621-1000-SPECIAL-PRESSER_vd?start=20220622140042&end=20220622142537
https://ec.europa.eu/info/law/accounting-rules-directive-2013-34-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/accounting-rules-directive-2013-34-eu_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20220621-1000-SPECIAL-PRESSER_vd?start=20220622140042&end=20220622142537
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 Pentru companiile neînregistrare în Uniunea Europeană, obligația de a 

întocmi un raport de sustenabilitate se aplică tuturor companiilor care 

generează o cifră de afaceri anuală mai mare de 150 de milioane de Euro 

în Uniunea Europeană și care au cel puțin o subsidiară în Uniunea 

Europeană 

 

Astfel, aproximativ 50.000 de companii la nivelul Uniunii Europene (1% din 

total) vor face obiectul raportărilor de sustenabilitate (față de circa 12.000 sub 

Directiva NFRD). 

 

Audit obligatoriu de sustenabilitate. Cine verifică informațiile de 

sustenabilitate raportate 
 

Raportul trebuie verificat de un auditor independent acreditat. 

 

Rolul verificării este de asigurare a faptului că raportările respectă standardele. 

Auditorul independent trebuie să ofere asigurări că standardele de raportare a 

informațiilor de sustenabilitate sunt respectate. 

 

Raportările companiilor non-europene trebuie de asemenea verificate fie de un 

auditor european, fie de un auditor dintr-o țară terță. 

 

Datele de la care se aplică noile reguli: 
 

 1 Ianuarie 2024 (primele raportări în 2025) pentru companiile care 

deja raportează informații non-financiare, conform Directivei NFRD (o 

amânare cu un an față de propunerea inițială 1 ianuarie 2023) 

 1 Ianuarie 2025 (primul an de raportare 2026) pentru companiile care 

nu fac în prezent obiectul raportărilor NFRD. 

 1 Ianuarie 2026 (primul an de raportare 2027) pentru IMM-urile listate, 

instituțiile de credit mici și ne-complexe și subscriitorii de riscuri de 

asigurare captivi. 

 

Auditul raportului de sustenabilitate: 

 

Obligația auditării raportului de sustenabilitate apare pentru a verifica 

respectarea standardelor de raportare. 

 

În propunerea inițială, Comisia a propus ca asigurarea de sustenabilitate să fie 

făcută de auditorul statutar sau de o companie de audit, arătând că este nevoie 

de consistență între auditul informațiilor financiare și cel al informațiilor non-

financiare. 
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În urma declarațiilor privind acordul politic provizoriu, auditul informațiilor 

non-financiare va fi deschis și altor auditori decât cei statutari ai companiilor în 

acuză. Aceasta este o opțiune a statului membru. În cazul în care în România 

va exista o astfel e opțiune, din punctul de vedere al CAFR este absolut necesar 

ca acești ,,alți auditori’’ să respecte aceleași condiții impuse auditorilor 

financiari de Directiva privind auditul, referitor la etică și calitate. 

 

 

Procesul de acreditare al auditorilor de informații non-financiare va fi derulat la 

nivel național. 

 

Pașii următori după acordul politic: 
 

Acordul politic provizoriu în privința directivei CSRD urmează să fie aprobat 

de COREPER (Comitetul Reprezentanților Permanenți), înainte de urma pașii 

formali privind procesul de adoptare. Directiva va urma să intre în vigoare la 20 

de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

 

* 

* * * 

 

II. Poziția Accountancy Europe față de informațiile prezentate după 

ajungerea la un acord politic provizoriu. 

 

Poziția integrală este disponibilă AICI. 

 

 Despre asigurarea raportului de sustenabilitate: ,,Directiva CSRD 

introduce o cerință la nivelul întregii Uniuni Europene pentru o 

asigurare limitată a informațiilor de sustenabilitate, făcând pași spre o 

asigurare rezonabilă, ca obiectiv final. Auditorul statutar sau alt auditor 

(...)poate efectua o astfel de activitate de asigurare’’. 

  

 ,,Trebuie respectate cerințele din Directiva Auditului (2006/43/EU), cu 

alte cuvinte: 

 

o  Standarde profesionale de asigurare; 

o Cerințe etice care includ independența, calitatea modului de lucru 

și supraveghere publică’’ 

 

 ,,Este important ca toți cei interesați să se poată baza pe asigurări de 

calitate, indiferent cine le oferă. Profesia a oferit servicii de asigurare 

asupra raportărilor de sustenabilitate de mai mult de 20 de ani. Este 

https://www.accountancyeurope.eu/reporting-transparency/eu-reaches-agreement-on-the-csrd-a-historic-moment-for-corporate-reporting/?mc_cid=6103113941&mc_eid=80c457b9c8
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esențial să asigurăm conectivitatea dintre raportările financiare și cele 

de sustenabilitate. Auditorii statutari sunt bine poziționați pentru a 

realiza angajamente de asigurare a raportărilor de sustenabilitate. 

Implicarea lor în aspectele financiare și de sustenabilitate va sprijini 

conectivitatea informațiilor’’. 

 


