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Sustainability Report - ESG #10 – Iulie 2022 

 

I. Sinteza prevederilor din acordul politic provizoriu dintre Consiliul 

European și Parlamentul European privind directiva CSRD. 

 

II. A expirat pe data de 8 August 2022 termenul de consultare în ceea ce 

privește propunerile de standarde elaborate de EFRAG 

 

III. Poziția Accountancy Europe în ceea ce privește consultările pe draftul 

standardelor de sustenabilitate (ESRS), elaborate de EFRAG 

 

* 

* * * 

 

I. Legislativul european a ajuns la un acord politic provizoriu în data de 

21 iunie 2022 privind Directiva CSRD. O scurtă sinteză: 

 

Obligații: Textul introduce obligații pentru companii să facă publice informațiile 

privind impactul asupra sustenabilității, riscurilor și oportunităților în raportul de 

management, în baza unor standarde de raportare obligatorii în ceea ce privește 

sustenabilitatea. 

 

Cui se aplică: Directiva CSRD extinde obligațiile de raportare la toate 

companiile mari și listate cu mai mult de 250 de angajați dar și pentru companiile 

neînregistrate în Uniunea Europeană, dar care au activități substanțiale în Uniune 

(peste 150 de milioane de Euro cifră de faceri). IMM-urile listate vor avea 

obligații de raportare proporționate pentru a reduce eforturile necesare în ceea ce 

privește raportările de sustenabilitate, însă trebuie să furnizeze informații 

credibile privind sustenabilitatea. 

 

Așadar, companiile care au peste 250 de angajați, cifră de afaceri anuală mai mare 

de 40 de milioane de Euro sau active totale mai mari de 20 de milioane de Euro, 

vor întocmi raportări de sustenabilitate. 

 

Directiva se aplică companiilor listate pe o piață reglementată din Uniunea 

Europeană indiferent dacă emitentul este încorporat în UE sau în afara Uniunii. 

Criteriul include IMM-urile listate, cu anumite excepții pentru microîntreprinderi. 

 

Standardele de raportare de sustenabilitate: Standardele specifice sunt într-un 

proces de dezvoltare, în scopul oferirii către utilizatori de informații comparabile, 

relevante, credibile. Textul Directivei CSRD solicită standarde de raportare 

proporționate și o abordare a graduală a raportării . 
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Termenele de raportare potrivit standardelor de sustenabilitate: Abordarea 

graduală începe cu companiile care se află deja sub obligații de raportare non-

financiare (directiva NFRD) și este previzionat ca aceste companii să prezinte 

informații de sustenabilitate începând cu 1 ianuarie 2024. Alte companii listate 

și ne-listate care intră sub obligațiile directivei CSRD ar urma să prezinte 

raportări un an mai târziu. 

 

Graficul de raportare: 

 

• Primele rapoarte de sustenabilitate sunt previzionate pentru anul 2025 (în 

ceea ce privește anul financiar 2024). Ele vor fi transmise de companiile 

care și în prezent intră sub directiva NFRD; 

• Alte companii mari și companii nelistate vor întocmi primele rapoarte în 

anul 2026 (pentru anul financiar 2025); 

• IMM-urile listate vor întocmi rapoarte de sustenabilitate începând cu 2027 

(pentru anul financiar 2026), dar pot opta pentru o perioadă de grație de 2 

ani.; 

• Auditorul statutar sau alt auditor poate oferi o asigurare a raportului de 

sustenabilitate; 

• Acționarii, care dețin cel puțin 5% din drepturile de vot pot solicita ca un 

terț auditor (care nu aparține aceleiași firme de audit sau rețele ca auditorul 

statutar) să verifice anumite elemente ale raportărilor de sustenabilitate; 

 

Raportările: Companiile care fac obiectul Directivei (aproximativ 50.000 față 

de 11.000 de companii care făceau obiectul raportărilor conform Directivei 

NFRD) trebuie să includă raportările non-financiare în raportul consolidat de 

management și raportările financiare. 

 

Auditul: Directiva CSRD introduce o obligație la nivelul întregii Uniunii pentru 

o asigurare ,,limitată’’. 

 

Directiva solicită tuturor companiilor care intră sub sfera ei de aplicare să 

realizeze un audit independent și să auditeze informațiile non-financiare 

publicate, așa cum sunt în prezent și cerințele pentru raportările financiare. 

Raportările non financiare pot fi auditate de auditorul statutar sau de o firmă de 

audit, care trebuie să ofere asigurări în linie cu standardele care vor fi adoptate de 

către Uniunea Europeană. Acreditarea auditorilor va fi organizată de fiecare stat 

membru, inclusiv stabilirea cerințelor pentru asigurarea de calitate oferită astfel 

încât să asigure un rezultat consistent al raportărilor. 

 

Implementarea unui proces similar pentru raportările non-financiare (ca și pentru 

cele financiare) semnalează companiilor și investitorilor că raportările de 

sustenabilitate au importanță similară cu raportările financiare și are ca scop 
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crearea unui proces de încredere și transparent, care va permite investitorilor să 

compare inclusiv companiile între ele. 

 

Pașii următori: 

 

Cerințele directivei CSRD sunt legate și vor avea impact și asupra discuțiilor din 

Comisia Europeană în ceea ce privește propunerea de Directivă diligența necesară 

în materie de durabilitatea a întreprinderilor (propunerea AICI), care, printre alte 

cerințe, va conduce la integrarea respectării drepturilor omului și a cerințelor de 

mediu în operațiunile, politicile și procedurile companiilor. 

 

 

II. A expirat pe data de 8 August 2022 termenul de consultare în ceea ce 

privește propunerile de standarde elaborate de EFRAG 

 

EFRAG (The European Financial Reporting Advisory Group) – un grup privat 

care oferă consultanță tehnică solicitată de Comisia Europeană a finalizat în luna 

Mai 2022 primele propuneri de standarde de raportare financiară. Schițele de 

standarde au fost în consultare publică până în data de 8 August 2022. 

 

Schițele propuse de EFRAG au o acoperire mult mai largă decât standardele de 

raportare propuse în SUA (unde raportările de sustenabilitate au ca scop principal 

protecția investitorilor). Spre exemplu, standardele propuse de EFRAG angajează 

principiul dublei materialități – adică au drept scop nu numai măsurarea 

impactului asupra valorii companiei dar și impactul companiei asupra mediului 

și societății. 

 

Este anticipat că primele standarde publicate de EFRAG vor fi gata în vara anului 

2023 iar standardele specifice sectoriale în 2024. 

 

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 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 
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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 

  

 

III. Poziția Accountancy Europe în ceea ce privește consultările pe draftul 

standardelor de sustenabilitate. 

 

În 29 iulie 2022, Accountancy Europe a transmis: 

 

• Către EFRAG, răspunsurile și comentariile rezultate în urma procesului de 

consultare publică. Comentariile pe fiecare propunere de standard sunt 

disponibile AICI. 

 

• O Scrisoare către Comisarul pentru Servicii Financiare în care prezintă 

poziția Accountancy Europe rezultată din procesul de consultare. 

Scrisoarea este disponibilă AICI. 

 

În privința scrisorii către Comisarul pentru Servicii Financiare, Accountancy 

Europe a inclus: 

 

• Comentarii la nivel înalt (inclusiv Camera Auditorilor Financiari din 

România a transmis propuneri de comentarii) în ceea ce privește schițele 

inițiale (ED – Exposure Drafts) ale standardelor europene de raportare de 

sustenabilitate (ESRS) propuse de către EFRAG; 

 

• A prezentat idei privind introducerea graduală a raportărilor de 

sustenabilitate; 
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• A încurajat alinierea internațională a standardelor Europene (ESRS) cu 

propunerile de standarde de sustenabilitate elaborate de ISSB și GRI. 

 

Se remarcă în scrisoare observațiile privind dubla materialitate: 

 

,,Sprijinim pe deplin abordarea dublei materialități și apreciem faptul că punctul 

de pornire trebuie să fie evaluarea materialității de impact. (...) Sugerăm cu tărie 

ca EFRAG să definească și să clarifice terminologia relevantă legată de dubla 

materialitate și să ofere mai multe explicații și exemple ilustrative pentru a ajuta 

la implementare. (...) în mod particular solicităm alinierea terminologiei și 

abordării în ceea ce privește aspectul ,,materialității financiare’’ al dublei 

materialități la abordarea materialității valorii întreprinderii, cum face ISSB’’ 

 

,,Sfătuim cu tărie EFRAG să reconsidere care companii și din care sectoare ar 

trebui să raporteze și ce informații să raporteze despre propria companie și/sau 

despre lanțurile de aprovizionare și când trebuie să raporteze aceste informații’’. 

 

Răspunsurile detaliate ale Accountancy Europe sunt disponibile după cum 

urmează: 

 

• Pentru secțiunile de consultare 1A-1C, 2, AICI, fiind încadrate 

comentariile Accountancy Europe; 

• Pentru secțiunile de consultare 3A-3D, AICI, fiind încadrate comentariile 

Accountancy Europe; 

 

 


