
Prijedlog direktive o izmjeni
Direktive o korporativnom izvještavanju o 
održivosti



Pozadina
Potreba za novim pravilima

Problemi sastavljača/izvjestitelja
• Nisu sigurni što treba iskazati u 

izvještaju
• Zahtjevi za dodatne/drukčije informacije
• Ne mogu dobiti odgovarajuće 

informacije od dobavljača i kupaca

Nedostatne informacije za investitore, 
sudionike na financijskim tržištima

Ograničeni tokovi kapitala prema 
održivim poduzećima

Nedostatak odgovornosti

Problemi korisnika
• Neka poduzeća ne sastavljaju nikakve izvještaje
• Izvještaji ne sadrže relevantne informacije
• Usporedivost
• Pouzdanost
• Mogućnost pronalaženja i upotrebljivost 

(digitalno)

Vrlo dinamična situacija: 
nedjelovanje EU-a dovest će do 

porasta problema korisnika i 
troškova sastavljača/izvjestitelja

Troškovi i administrativno opterećenje



Sadržaj prijedloga
Glavne izmjene

Standardi EU-a RevizijaPodručje 
primjene

Lokacija 
iskazanih 

informacija 
(gdje se 
nalaze) 

Nadzor i 
sankcije

Digitalno 
označivanje

Teme i 
područja 

izvještavanja



Sadržaj prijedloga
Područje primjene: koja poduzeća?

Sva velika
društva

Sva društva 
uvrštena 
na burzu 
(osim mikro)

 Uključuje društva iz trećih zemalja uvrštena na uređena tržišta EU-a.

 MSP-ovi uvršteni na burzu: 3 godine nakon početka primjene na druga društva, i jednostavniji režim izvještavanja.

 Društva kćeri izuzeta ako matično društvo sastavlja izvještaje u skladu sa zahtjevima EU-a (ili u skladu s istovrijednim 
zahtjevima treće zemlje).



Sadržaj prijedloga 
Pokrivenost tema koje se odnose na održivost

Okolišni faktori
1. Ublažavanje klimatskih 

promjena
2. Prilagodba klimatskim 

promjenama
3. Vodeni i morski resursi
4. Iskorištavanje resursa i 

kružno gospodarstvo
5. Zagađenje
6. Bioraznolikost i ekosustavi

Preslikana taksonomija EU-a

Socijalni faktori
1. Jednake mogućnosti
2. Radni uvjeti
3. Ljudska prava

1. i 2. se naslanjaju na 
principe europskog stupa 
socijalnih prava 

Faktori upravljanja
1. Uloga i sastav odbora i 

uprave
2. Poslovna etika i 

korporativna kultura 
(uključujući pitanja  u vezi 
s podmićivanjem i borbu 
protiv korupcije)

3. Politički angažmani
4. Poslovni odnosi
5. Sustav kontrole i 

upravljanja rizicima



Sadržaj prijedloga 
Dvostruka materijalnost

DIREKTIVA (engl. CSRD) OBJAŠNJAVA DA TREBA IZVJEŠTAVATI O: 

Informacijama potrebnima za razumijevanje poslovnih rezultata, položaja 
i razvoja poduzeća

Informacijama potrebnima za razumijevanje utjecaja 
poduzeća

PODUZEĆE

Utjecaj ljudi i okoliša na 
poduzeće

LJUDI I OKOLIŠ

Poduzeće može imati 
značajan financijski utjecaj na 
ljude i okoliš

PODUZEĆE

Utjecaj poduzeća na 
ljude i okoliš

LJUDI I OKOLIŠ



Poslovni model i strategija …
 otpornost

 mogućnosti

 planovi za prelazak/tranziciju

 interesi interesnih strana

 utjecaji

 provedba strategije

Sadržaj prijedloga
Obavezna područja izvještavanja

 Članak 1., stavci 3. i 7.
 Uvodne izjave: 26. – 31.

I … 

 ciljevi i napredak

 uloga odbora i uprave

 politike

 postupak temeljite analize

 glavne štetne posljedice

poduzete mjere radi sprečavanja, 
ublažavanja ili saniranja štetnih posljedica

 glavni rizici i upravljanje tim rizicima

 pokazatelji/indikatori

 postupak utvrđivanja iskazanih informacija

 nematerijalna imovina



• Standardi za velika društva Obavezni

• Standardi za MPS-ove

Sadržaj prijedloga
Standardi

Obavezni – za MPS-ove u području 
primjene (čiji su vrijednosni papiri 
uvršteni na uređena tržišta EU-a)

Dobrovoljni – za sve druge MSP-ove



 ispunjavaju kriterije kvalitete (razumljivost, 
relevantnost, pouzdanost, provjerljivost, vjerno 
predstavljanje)

 detaljno pokrivaju teme koje se odnose na 
okolišne i socijalne faktore i faktore upravljanja

 uzimaju u obzir zakonodavstvo i inicijative 
EU-a (informacije o tome da sudionici na financijskom 
tržištu moraju ispuniti obaveze iz Uredbe o objavama 
povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (engl. 
SFDR), kriterije iz Uredbe o taksonomiji (engl. TR) …)

 uzimaju u obzir globalne inicijative za 
utvrđivanje standarda

Sadržaj prijedloga
Standardi

 Europska savjetodavna skupina 
za financijsko izvještavanje (engl. 
EFRAG) izrađuje nacrte 
standarda
 Komisija donosi standarde u 

vidu delegiranih akata nakon 
savjetovanja s mjerodavnim 
tijelima EU-a



Što?

 „Ograničena provjera/ograničeno 
uvjerenje”

 „Razumna provjera/razumno uvjerenje”
ako Komisija donese standarde 
provjere/davanja uvjerenja za razumnu 
provjeru/razumno uvjerenje

Uključujući objave iz članka 8. TR-a

Tko?

Ovlašteni revizor (izmjene Direktive o reviziji)

 Bilo koji drugi akreditirani neovisni pružatelj 
usluge provjere/davanja uvjerenja, pod 
uvjetom da se na njega primjenjuju zahtjevi koji 
su u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Direktivi 
o reviziji s obzirom na provjeru izvještaja o 
održivosti/davanje uvjerenja o dotičnom 
izvještaju

Sadržaj prijedloga 
Provjera/uvjerenje 



Društva koja nisu uvrštena na burzu

 Određene minimalne vrste sankcija 

Društva uvrštena na burzu

 Objašnjava se da su za nadzor 
odgovorna nadležna nacionalna 
tijela (engl. NCA)

 ESMA-ine smjernice za NCA-ove u 
svrhu promicanja konvergencije 
nadzora 

(Minimalne vrste sankcija već 
određene)

Sadržaj prijedloga 
Nadzor i sankcije



Sadržaj prijedloga
Glavne izmjene u odnosu na postojeće odredbe

Postojeće odredbe Direktive o nefinancijskom 
izvještavanju (engl. NFRD)

Predložene odredbe Direktive o korporativnom izvještavanju 
o održivosti (engl. CSRD)

Područje primjene Veliki subjekti od javnog interesa (engl. PIEs), s prosječnim 
brojem zaposlenika većim od 500

Sva velika društva i sva društva uvrštena na burzu (osim
mikrodruštava uvrštenih na burzu, uključujući društva iz trećih zemalja 
uvrštena na burzu)

Dvostruka 
materijalnost

Nije potpuno jasno Jasno: potrebno izvještavati i o jednom i o drugom aspektu

Teme Pitanja koja se odnose na okoliš, socijalne faktore i faktore koji se 
tiču zaposlenika, poštovanja ljudskih prava, borbe protiv korupcije 
i podmićivanja

Okolišne, socijalne i upravljačke informacije (u suštini, kao i u NFRD + 
upravljanje)

Područja izvještavanja Ograničeni popis Detaljniji i širi popis 

Standardi Društva objavljuju ako koriste standard Za velika društva obavezni standardi EU-a.
Za MSP-ove jednostavniji standardi (obavezni za MSP-ove uvrštene 
na burzu, dobrovoljni za sve druge MSP-ove).

Lokacija (gdje se 
nalaze informacije)

Izvještaj poslovodstva po automatizmu, ali država članica može 
dopustiti zasebni izvještaj

Izvještaj poslovodstva

Provjera/uvjerenje Samo provjera postojanja Ograničena provjera/ograničeno uvjerenje. Razumna provjera/razumno 
uvjerenje ako Komisija donese standarde provjere/davanja uvjerenja 
za razumnu provjeru/davanje razumnog uvjerenja.

Digitalno izvještavanje Nije obavezno Informacije o održivosti s opisnim oznakama

Nadzor i sankcije Društva uvrštena na burzu: nejasna uloga NCA-ova.
Društva koja nisu uvrštena na burzu: nema posebnih sankcija.

Društva uvrštena na burzu: Objašnjava se uloga NCA-ova, i ESMA-ine
smjernice za NCA-ove.
Društva koja nisu uvrštena na burzu: minimalne sankcije.



• 21. travnja/aprila 2021.: Komisija donijela prijedlog

• Drugi kvartal 2022.: suzakonodavci se trebaju suglasiti o zakonodavstvu 
prve razine

• Sredina 2022.: treba pripremiti prvi skup nacrta standarda 

• Predstoji postizanje dogovora o preostalom rasporedu aktivnosti

Razvoj standarda će započeti paralelno s pregovorima o zakonodavstvu prve 
razine.

Indikativni vremenski okvir



Hvala vam

© Europska unija 2022.

Osim ako nije drukčije naznačeno, ova se prezentacija može ponovno upotrijebiti u skladu s dozvolom CC BY 4.0 . Za upotrebu ili reprodukciju 
dijelova koji nisu u vlasništvu EU-a, dopuštenje treba zatražiti izravno od nositelja dotičnih autorskih prava. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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