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XXV

Wprowadzenie

Jak chronić środowisko? Co szkodzi przyrodzie? Jakie przepisy zapewnią przyszłym pokoleniom 
możliwość korzystania z natury? To trudne pytania i nie ma na nie jednej poprawnej odpowiedzi. 
Większość osób zgodzi się z tym, że ochrona środowiska jest ważna. Jednak nie wszyscy zgadzają 
się co do tego, jak dokładnie środowisko powinno być chronione, np. kto dokładnie powinien po-
nieść koszt dostosowania się do nowych regulacji.

Celem Taksonomii nie jest rozwiązanie wszystkich problemów związanych z ochroną środowiska. 
Jej podstawowym zadaniem jest odpowiedź na pytanie, kiedy dana działalność gospodarcza kwa-
lifikuje się jako zrównoważona środowiskowo. Do momentu przyjęcia Taksonomii brak było wią-
żących przepisów w tym zakresie, dlatego większość spółek twierdziła, że jest „eko”, nawet, jeżeli 
nie było ku temu żadnych powodów. Skoro „rynek chce eko”, to lepiej powiedzieć, że jest się „eko” 
niż „nie eko”. Taskonomia rozwiązuje ten problem poprzez wprowadzenie jednolitych przepisów 
w całej Unii Europejskiej.

Przyjęte przepisy wymagają spełnienia czterech warunków, aby wykazać zgodność z Taksonomią, 
tj. wniesienia istotnego wkładu w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych, 
niewyrządzania poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych, przestrzegania minimal-
nych gwarancji oraz spełnienia technicznych kryteriów kwalifikacji.

Dodatkowo Taksonomia nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorców, np. w ramach sprawozdaw-
czości niefinansowej czy przejrzystości rynku finansowego.

Poprawna interpretacja przepisów wymaga w szczególności dobrej znajomości teorii prawa Unii 
Europejskiej, prawa ochrony środowiska UE i prawa ochrony klimatu UE. Jednym z celów komen-
tarza było przedstawienie trudnej i złożonej tematyki możliwie prostym językiem. Z powyższego 
powodu w publikacji wytłumaczone zostały nie tylko przepisy rozporządzenia 2020/852, ale rów-
nież najważniejsze inne akty prawne UE, w szczególności dotyczące ochrony środowiska i klimatu. 
Pozwoli to Czytelnikowi poznać kontekst omawianych regulacji. Autorzy komentarza na co dzień 
doradzają w zakresie Taksonomii, dlatego w publikacji wskazano również praktyczne przykłady 
i skupiono się nie tylko na zagadnieniach akademickich, lecz także tych ważnych dla przedsiębior-
ców czy urzędników.

 Radosław Maruszkin
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