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ESG Report #14 – Noiembrie 2022 

A. Consiliul Uniunii Europene A ADOPTAT Directiva CSRD care a 

devenit LEGE. 

B. 11 lucruri pe care trebuie să le știm despre Directiva CSRD. 

C. EFRAG a transmis Comisiei Europene primul set privind schițele de 

standarde ESRS. 

* 

* * * 

A. Consiliul Uniunii Europene A ADOPTAT Directiva CSRD. Propunerea 

de Directivă a devenit LEGE. 

În 28 Noiembrie 2022, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Directiva CSRD 

(detalii AICI). Directiva CSRD, care are impact asupra a de 50.000 de companii 

(față de 12.000 de companii aflate sub obligații impuse de directiva NFRD) și a 

fost propusă în Aprilie 2021. Comisia Europeană estimează costuri recurente de 

3,6 miliarde de Euro legate de Directiva CSRD (în plus față de costurile acoperite 

de companii pentru a oferi informații legate de taxonomie – respectiv ce activități 

ale unei companii pot fi considerate ,,verzi’’). 

Scopul noii Directive este de ,,a crește responsabilitatea companiilor, a preveni 

raportări și standarde de sustenabilitate divergente și de ușura tranziția către o 

economie sustenabilă’’. 

Directiva adoptată este disponibilă, în limba română, AICI. 

Prin urmare, companiile care intră sub sfera de aplicare a Directivei (Detalii în 

punctul B – 11 lucruri pe care trebuie să le știm despre Directiva CSRD) vor 

trebui să publice și să auditeze rapoarte de sustenabilitate. 

În termeni simpli, companiile vor trebui să prezinte CUM modelul lor de afaceri 

afectează propria lor sustenabilitate și cum factorii externi de sustenabilitate 

(precum schimbările climatice, guvernanța, drepturile omului) influențează 

activitatea lor. Scopul este de a ,,îi echipa’’ pe investitori (și alte părți interesate) 

pentru a lua decizii informate în privința investițiilor ,,sustenabile’’. 

Față de Directiva NFRD (pe care o înlocuiește), Directiva CSRD extinde la mai 

multe companii obligațiile de raportare de sustenabilitate; solicită au audit 

(asigurare) a informațiilor raportate; introduce mai multe cerințe de raportare, 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/council-gives-final-green-light-to-corporate-sustainability-reporting-directive/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-35-2022-INIT/ro/pdf
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raportări care trebuie făcute în baza standardelor obligatorii de raportare de 

sustenabilitate; modifică formatul de raportare a informațiilor. 

Prin Directivă: 

• Guvernele și Reglementatorii solicită transparență reală în ceea ce privește 

riscurile și oportunitățile companiilor în termeni de mediu (E), social (S), 

Guvernanță (G); 

• CSRD nu reprezintă doar un exercițiu prin care se bifează niște cerințe. 

Companiile vor trebui să facă raportări detaliate, după standarde bine 

definite; 

• Stabilirea criteriului dacă o companie sau o subsidiară intră sub incidența 

Directivei va avea impact atât asupra companiilor înregistrate în Uniunea 

Europeană cât și a celor non-UE; 

• Cerințele de raportare sunt complexe – rapoarte detaliate asupra modului 

de operare, interacțiunea cu părțile interesate și colectarea datelor pe lanțl 

de aprovizionare (furnizori, clienți, etc) și evaluarea dublei materialități. 

Pașii următori:  

Directiva este în acest moment adoptată. După ce va fi semnată de Președintele 

Parlamentului European și de Președintele Consiliului, Directiva va fi publicată 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare în 20 de zile de la 

publicare. 

Noile reguli trebuie implementate de statele membre în următoarele 18 luni. 

Anterior votului Consiliului din 28 Noiembrie 2022, în 10 Noiembrie 2022, 

Parlamentul European a adoptat la rândul lui Directiva CSRD. 

Pascal Durand – Raportor pentru Directivă: ,,Cred că Europa e pe cale să arate 

lumii întregi că poate într-adevăr face astfel încât finanțele, în sensul strict al 

cuvântului, să nu guverneze toată economia globală’’. 

Dezbaterea finală din Parlamentul European (VIDEO, cu traducere în limba 

română) este disponibilă AICI: 
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* 

* * * 

2. Unsprezece lucruri pe care trebuie să le știm despre Directiva CSRD 

Adoptarea Directivei CSRD aduce, pentru prima dată, raportările de 

sustenabilitate la același nivel cu raportările financiare. Auditorii trebuie să fie 

pregătiți pentru această modificare, caracterizată drept crucială pentru a sprijini 

raportările de sustenabilitate și aspectele de asigurare ale acestora. 

1. Ce companii trebuie să aplice noua directivă: 

- Toate companiile listate într-o piață reglementată a Uniunii Europene 

(inclusiv IMM-urile listate, dar nu și microîntreprinderile); 

- Toate companiile mari care îndeplinesc cel puțin 2 din următoarele 3 

criterii:  

o Minimum 250 de angajați pe parcursul unui an financiar; 

o Active de peste 20 de milioane de Euro; 

o Cifră de afaceri de peste 40 de milioane de Euro; 

- Companiile care nu sunt înregistrate în Uniunea Europeană dar care 

generează o cifră de afaceri mai mare de 150 de milioane de Euro și au 

subsidiare în Uniunea Europeană care îndeplinesc criteriile aplicabile 

companiilor europene (descrise mai sus); 

2. Când se vor aplica noile reguli? 

https://youtu.be/YpKmfJnZVyw
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- De la 1 ianuarie 2024 (primele raportări în 2025) pentru companiile care 

deja trebuie să respecte reglementările directivei NFRD); 

- De la 1 ianuarie 2025 (primele raportări în 2026) pentru celelalte companii 

mari; 

- De la 1 ianuarie 2026 (primele raportări în 2027) pentru IMM-urile listate; 

- De la 1 ianuarie 2028 (primele raportări în 2029) pentru companiile non-

europene care au subsidiare în Uniunea Europeană 

3. Unde se vor regăsi noile raportări? 

Companiile trebuie să includă raportările de sustenabilitate în raportul de 

management, într-o secțiune dedicată. Aceasta înseamnă că raportările de 

sustenabilitate trebuie făcute publice înainte de publicarea în rapoartele anuale; 

4. Ce standarde de raportare vor folosi companiile? 

Companiile trebuie să facă raportările de sustenabilitate conform standardelor 

europene ce urmează să fie adoptate, prin consultanța oferită de EFRAG; 

5. Când vor fi finalizate standardele de raportare (ESRS)? 

Comisia Europeană trebuie să adopte standardele de raportare de sustenabilitate 

(ESRS) după cum urmează: 

- Până la 30 iunie 2023 – standarde ,,cross-cutting’’ și standarde pentru tot 

ceea ce presupune sustenabilitatea (mediu, drepturile omului și social, 

guvernanță). Standardele vor trebui să răspundă și nevoilor de cunoaștere 

al participanților din piața financiară, conform reglementărilor SFDR 

(Sustainable Finance Disclosure Regulation); 

- Până la 30 iunie 2024 – standarde specifice, standarde proporționate pentru 

IMM-uri, standarde pentru companiile non-europene care depășesc pragul 

cifrei de afaceri stabilită la nivelul UE 

6. Este obligatorie asigurarea independentă a raportărilor de 

sustenabilitate? 

Da, asigurarea independentă a raportărilor de sustenabilitate este obligatorie 

(începând cu 2025 pentru rapoartele anuale din 2024); 

7. Ce nivel de asigurare independentă este necesar? 
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Opinia independentă pentru raportările de sustenabilitate urmează să ia forma 

unui ,,angajament de asigurare limitată’’ 

Directiva CSRD prevede tranziția spre un ,,angajament de asigurare rezonabilă’’ 

după ce va evalua dacă asigurarea ,,rezonabilă’’ este fezabilă atât pentru auditorii 

statutari cât și pentru alți responsabili; 

8. Care este sfera de aplicare a angajamentului de asigurare? 

Asigurarea se oferă în ceea ce privește: 

- Respectarea regulilor de raportare CSRD, inclusiv în ceea ce privește 

standardele de raportare; 

- Procesele desfășurate de cei responsabili pentru identificarea informației 

raportate și respectarea standardelor de raportare; 

9. Ce standarde de asigurare ar urma să fie folosite? 

Statele membre pot aplica standarde de asigurare naționale, proceduri sau cerințe 

atâta timp cât Comisia Europeană nu adoptă un standard de asigurare care să 

acopere același subiect. 

Comisia Europeană poate adopta standarde de asigurare limitată până la 1 

Octombrie 2026. 

Până la 1 Octombrie 2028, Comisia Europeană va adopta standarde pentru o 

asigurare ,,rezonabilă’’ în urma unei evaluări privind fezabilitatea pentru auditori 

statutari și alți responsabili. Abia atunci Comisia Europeană va trebui să specifice 

când este necesară asigurarea ,,rezonabilă’’. 

10.  Pe cine mandatează directiva CSRD să ofere asigurarea raportărilor 

de sustenabilitate? 

Prin directiva CSRD se solicită auditorilor statutari să ofere o opinie în privința 

raportărilor de sustenabilitate, în principal pentru ,,a asigura conectivitatea și 

consistența informațiilor financiare și de sustenabilitate’’ 

Acționarii cu mai mult de 5% din drepturile de vot (sau cu mai mult de 5% din 

capitalul companiei) au dreptul să ceară implicarea unui terț pentru ,,a pregăti un 

raport pe anumite elemente ale raportărilor de sustenabilitate’’. Acest terț 

acreditat nu poate aparține aceleiași companii de audit sau rețelei din care face 

parte auditorul statutar. 
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Statele membre pot permite unui alt auditor statutar să ofere o opinie despre 

raportările de sustenabilitate. Oricine oferă asigurarea trebuie să urmeze 

standardele adoptate de Comisia Europeană 

11.  Există anumite cerințe de calificări necesare pentru a oferi serviciile 

de asigurare? 

Auditorii statutari trebuie să îndeplinească anumite cerințe specifice suplimentar 

față de competențele educaționale necesare și cerute prin Directiva privind 

Auditul (2006/43/EC) pentru a putea presta angajamente de asigurare în privința 

raportărilor de sustenabilitate. Examinarea competenței profesionale trebuie să 

garanteze nivelul necesar de cunoștințe teoretice și abilitatea de a aplica aceste 

cunoștințe în practică. Testul privind cunoștințele teoretice trebuie să cuprindă: 

- Cerințele legale și standardele de raportare care au legătură cu pregătirea 

raportărilor anuale și consolidate de sustenabilitate; 

- Analiză de sustenabilitate; 

- Procesul de due-diligence al sustenabilității; 

- Cerințe legale și standarde de asigurare pentru sustenabilitate. 

Auditorul statutar trebuie să urmeze cel puțin 8 luni de pregătire practică pentru 

asigurarea rapoartelor anuale și consolidate de sustenabilitate. Directiva CSRD 

include prevederi tranzitorii pentru auditorii statutari care s-au calificat înainte de 

1 ianuarie 2024. 

* 

* * * 

C. EFRAG a transmis în 23 Noiembrie 2022 Comisiei Europene PRIMUL 

SET privind schițele DE STANDARDE de raportare ESRS. 

Detalii în privința anunțului EFRAG, AICI. 

Setul de standarde a fost pregătit de EFRAG în perioada Iunie 2021 – Aprilie 

2022, a fost în dezbatere publică până în data de 30 August 2022, iar ca rezultat 

au fost transmise în 23 Noiembrie 2022 primele 12 schițe de standarde. 

Ce urmează: 

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/EFRAG+Press+release+First+Set+of+draft+ESRS.pdf
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Comisia Europeană se va consulta acum cu organismele europene și cu statele 

membre în privința acestor schițe, înainte ca acestea să fie adoptate până în 

Iunie 2023 (după care urmează o perioadă de testare). 

Cerințele de raportare vor fi graduale în timp, pentru diverse tipuri de companii. 

Primele companii care vor trebui să aplice standardele o vor face din 2024 (pentru 

rapoartele publicate în 2025). IMM-urile listate trebuie să folosească standardele 

din 2026, dar au posibilitatea unei amânări de 2 ani, până în 2028 și vor putea 

face aceste raportări în baza unor standarde proporționate, pe care EFRAG le va 

dezvolta și propune în 2023. 

 

Sintetic, cele 12 state propuse de EFRAG, ca schițe sunt următoarele: 

 

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

(Governance) 

ESRS 1 – Principii Generale ESRS E1  

Schimbări Climatice 

ESRS S1 

Proprii angajați 

ESRS G1 

Conduită de afaceri 

ESRS 2 – General, Strategie, 

Guvernanță și evaluare a 

materialității, obligații de 

raportare 

ESRS E2 

Poluare 

ESRS S2 

Angajații în lanțul 

valoric 

 

 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 

  

 

Schițele de standarde EFRAG pot fi găsite în integralitate, AICI. 

https://efrag.org/lab6

