
  
 
Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 20 października 2021 r. 
 

 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
RODO: Ochrona danych osobowych (od 2018 r.) – Rozporządzenie (UE) 2016/679 — ochrona 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodny przepływ takich 
danych (GDPR) 
 

Rozporządzenie 2016/679 pozwala mieszkańcom Unii Europejskiej (UE) na lepszą kontrolę 
ich danych osobowych. Ponadto stanowi modernizację i ujednolicenie przepisów 
umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania 
klientów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) jest częścią pakietu UE 
dotyczącego reformy ochrony danych, razem z dyrektywą o ochronie danych w obszarze 
policji i wymiaru sprawiedliwości. 

Rozporządzenie GDPR wzmacnia prawa obywateli, uwzględnia nowe prawa i daje 
obywatelom większą kontrolę nad ich danymi osobowymi. Prawa te obejmują: 

 łatwiejszy dostęp do danych — w tym zapewnienie większej liczby informacji na temat 
sposobu przetwarzania danych i zapewnienie, aby informacje były dostępne w 
przejrzysty i zrozumiały sposób;  

 nowe prawo do przenoszenia danych — ułatwia przesyłanie danych osobowych 
pomiędzy dostawcami usług;  

 jaśniejsze prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) — gdy dana 
osoba nie chce, aby jej dane były dalej przetwarzane i nie są już one niezbędne, takie 
dane zostaną usunięte;  

 prawo do bycia poinformowanym w razie ataku hakerskiego na dane — firmy i 
organizacje będą zobowiązane niezwłocznie informować osoby o istotnych 
przypadkach naruszenia ochrony danych. Będą one także zobligowane zawiadomić 
odpowiednie organy nadzorcze ds. ochrony danych.  

Rozporządzenie GDPR ma na celu tworzenie możliwości dla firm i pobudzanie innowacyjności 
za pośrednictwem szeregu kroków, w tym: 

 jeden zbiór ogólnounijnych przepisów — jedno ogólnounijne prawo dotyczące ochrony 
danych ma przynieść oszczędności w wysokości 2,3 mld EUR rocznie;  

 inspektor ochrony danych, odpowiedzialny za ochronę danych, zostanie wyznaczony 
przez władze publiczne i firmy zajmujące się przetwarzaniem danych na dużą skalę;  

 kompleksowa współpraca — firmy kontaktują się z tylko jednym organem nadzorczym 
(w kraju UE, w którym prowadzą główną działalność);  

 przepisy UE dla firm spoza UE — firmy z siedzibą poza UE stosują te same przepisy 
przy oferowaniu towarów i usług lub przy monitorowaniu zachowania osób w UE;  

 przepisy sprzyjające innowacji — gwarancja, że zabezpieczenia chroniące dane są 
wbudowane w produkty i usługi od najwcześniejszego etapu rozwoju (ochrona danych 
w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych);  



 technologie sprzyjające prywatności, takie jak pseudonimizacja (gdy obszary 
identyfikacji w danym wpisie zastępowane są jednym lub wieloma sztucznymi 
identyfikatorami) oraz szyfrowanie (gdy dane są kodowane w sposób umożliwiający ich 
odczytanie tylko osobom upoważnionym);  

 usuwanie powiadomień — nowe przepisy dotyczące danych osobowych usuną 
większość obowiązków zawiadamiania i koszty z nimi związane. Jednym z celów 
rozporządzenia w sprawie ochrony danych jest usuwanie przeszkód utrudniających 
swobodny przepływ danych osobowych w UE. Ułatwi to rozwój przedsiębiorstw;  

 ocena skutków — firmy będą przeprowadzać oceny skutków, gdy przetwarzanie 
danych może skutkować dużym ryzykiem naruszenia praw i swobód osób;  

 rejestrowanie — MŚP nie są zobowiązane do rejestrowania czynności związanych z 
przetwarzaniem danych, chyba że takie przetwarzanie ma regularny charakter lub 
może skutkować ryzykiem naruszenia praw i swobód osób, których dane są 
przetwarzane. 

 
Więcej informacji: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Ostatnia faza konsultacje prawa UE: ubezpieczenia i reasekuracja – przegląd wymogów 

ostrożnościowych (dyrektywa Wypłacalność II) 
 
Ostatnia faza konsultacji publicznych dotyczących przepisów ubezpieczeniowych (w 
kontekście Dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej 2009/138/EC Solvency II Directive’) – III Etap legislacyjny – Przyjęcie przez 
Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 16 grudnia 2021 r. 
 

Dla zapewnienia ochrony ubezpieczających, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji w UE muszą 
zarezerwować wystarczającą ilość kapitału na pokrycie nieoczekiwanych strat w razie kryzysu, 
a także wdrożyć wewnętrzną ocenę ryzyka. 

Przepisy zawarte w dyrektywie w sprawie wypłacalności zostały poddane przeglądowi i w 
miarę możliwości uproszczone w odniesieniu do mniejszych przedsiębiorstw, zwłaszcza jeśli 
chodzi o: 

 środki w zakresie gwarancji długoterminowych, 

 kapitałowy wymóg wypłacalności, 

 minimalny wymóg kapitałowy, 

 nadzór nad firmami działającymi w różnych krajach / grupami przedsiębiorstw. 

Konsultacje publiczne dotyczą kwestii związanych z rolą ubezpieczycieli w długoterminowym 
finansowaniu gospodarki i dostaw produktów z długoterminowymi gwarancjami dla ich 
klientów, ich przejrzystości wobec obywateli, ochrony ubezpieczających i jednolitego rynku 
ubezpieczeń, a także kwestii związanych z pojawiającymi się zagrożeniami i możliwościami 
(ryzyko związane z klimatem i środowiskiem, cyfryzacja i ryzyko cybernetyczne). Zmiany 
prawa uwzględniają wszelkie wnioski wyciągnięte z wybuchu pandemii Covid-19 i jej 
negatywnych skutków dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i rynków finansowych w 
UE. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacje-prawa-ue-ubezpieczenia-i-
reasekuracja-przeglad-wymogow-ostroznosciowych-dyrektywa-wyplacalnosc-ii/ 
 
2. Rewizja Dyrektywy o Odnawialnych Źródłach Energii – REDII 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacje-prawa-ue-ubezpieczenia-i-reasekuracja-przeglad-wymogow-ostroznosciowych-dyrektywa-wyplacalnosc-ii/
https://pracodawcy.pl/ostatnia-faza-konsultacje-prawa-ue-ubezpieczenia-i-reasekuracja-przeglad-wymogow-ostroznosciowych-dyrektywa-wyplacalnosc-ii/


 
Konsultacje projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 
zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz 
uchylającego dyrektywę Rady (UE) 2015/652 – Etap legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie wskazało terminu na zgłaszanie uwag. 
 

Wspieranie odnawialnych form energii jest jednym z celów unijnej polityki energetycznej. 
Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych stanowi istotny element pakietu 
środków koniecznych do redukcji emisji gazów cieplarnianych i wypełnienia postanowień 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz ram polityki UE dotyczących klimatu i energii na 
lata 2020–2030. Działania wspierające źródła energii odnawialnej wskazała Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zwana również dyrektywą RED II lub 
dyrektywą biopaliwową. W dyrektywie tej określono cele zużycia odnawialnych źródeł energii 
w latach 2021-2030 i bardzo mocno promuje się produkcję biopaliw z odpadów, na przykład 
przez podwójne naliczanie masy paliwa wytworzonego z odpadów (na przykład opadów 
popiekarniczych) względem masy paliwa powstałego z surowców naturalnych (na przykład 
rzepaku, pszenicy, kukurydzy). Dyrektywa RED II mocno odnosi się również do produkcji 
pełnowartościowych produktów z odpadów z tworzyw. Tym samym przywiązuje dużą wagę 
do certyfikacji według standardów Blue Engel, EuCertPlast, ISCC+, które są oparte 
na gospodarce obiegu zamkniętego i bilansie masy. Na podstawie, których wykazuje się, 
że albo dany surowiec w dalszej produkcji gotowego wyrobu, albo gotowy wyrób, pochodzi 
z odpadów. 

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu ustanowiono cel, jakim jest osiągnięcie neutralności 
klimatycznej w 2050 r. w sposób, który przyczyni się do ożywienia europejskiej gospodarki, 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Aby osiągnąć ten cel, należy zredukować emisje gazów 
cieplarnianych o 55 % do 2030 r., co potwierdziła Rada Europejska w grudniu 2020 roku. To 
z kolei wymaga znacznego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w zintegrowanym 
systemie energetycznym. Obecnie obowiązujący unijny cel polegający na osiągnięciu co 
najmniej 32 % udziału energii odnawialnej do 2030 r., określony w dyrektywie w sprawie 
odnawialnych źródeł energii (REDII), jest niewystarczający i należy go podwyższyć do 38–
40 %, zgodnie z Planem w zakresie celów klimatycznych na 2030 r. Aby osiągnąć ten 
podwyższony cel, konieczne jest jednoczesne wprowadzenie nowych środków 
towarzyszących w różnych sektorach zgodnie ze strategią UE dotyczącą integracji systemu 
energetycznego, unijną strategią w zakresie wodoru, strategią na rzecz energii z morskich 
źródeł odnawialnych i unijną strategią na rzecz bioróżnorodności. 

Ogólnymi celami zmiany REDII są: osiągnięcie zwiększonego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych do 2030 r., wspieranie lepszej integracji systemu energetycznego oraz 
przyczynianie się do realizacji celów klimatycznych i środowiskowych, w tym ochrony 
różnorodności biologicznej, a tym samym rozwiązywanie problemów międzypokoleniowych 
związanych z globalnym ociepleniem i utratą różnorodności biologicznej. Zmiana REDII ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia ambitniejszego celu w dziedzinie klimatu, a także dla 
ochrony naszego środowiska i zdrowia, zmniejszenia naszej zależności energetycznej oraz 
przyczynienia się do wzmocnienia głównej pozycji UE w dziedzinie technologii i przemysłu, a 
także do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/rewizja-dyrektywy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-redii/ 
 
3. Opiniowanie aktów prawa UE (kwestie środowiskowe) 
 
Konsultacje zmian prawa i dokumentów UE dotyczących kwestii związanych z ochroną 
środowiska – Etap legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

https://pracodawcy.pl/rewizja-dyrektywy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-redii/


wyznaczyło termin na przesłanie opinii do 22 października 2021 r. Ministerstwo deklaruje, że 
uwagi dostarczone po terminie będą wzięte pod uwagę w dalszym toku prac. 
 

1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające 
Społeczny Fundusz Klimatyczny COM(2021) 568 final https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0568&from=en 

2. KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU 
REGIONÓW „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w 
drodze do neutralności klimatycznej COM(2021) 550 – https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550 

3. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca 
dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i 
funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i rozporządzenie (UE) 
2015/757COM(2021) 551 – https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0551 

4. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/842 w sprawie wiążących rocznych redukcji 
emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań 
wynikających z porozumienia paryskiego COM(2021) 555 – https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0555 

5. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem 
emisji CO2COM(2021) 564 – https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0564 

6. Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję 
(UE) 2015/1814 w odniesieniu do liczby uprawnień, które mają zostać wprowadzone 
do rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.COM (2021) 571 https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0571 

Część z nich znajduje się w procesie opiniowania aktów prawnych UE na stronie 
konsultacyjnej Komisji Europejskiej https://pracodawcy.pl/fit-for-55-przedluzenie-okresu-
konsultacji-ustawodawstwa-ue/ z dłuższym terminem opiniowania 

 
Link: https://pracodawcy.pl/opiniowanie-aktow-prawa-ue-kwestie-srodowiskowe-krotki-termin/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
1. Noty tematyczne o Unii Europejskiej: Energia ze źródeł odnawialnych 
 

Parlament Europejski nieodmiennie opowiada się za korzystaniem z odnawialnych źródeł 
energii oraz podkreśla konieczność wyznaczenia obowiązkowych celów wcześniej do 2020 r., 
a ostatnio do 2030 r. W lutym 2014 r. przyjął rezolucję, w której krytycznie odniósł się do 
przedstawionych przez Komisję wniosków w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii 
do 2030 r., uznając je za krótkowzroczne i pozbawione ambicji. Wezwał do ustalenia na 
szczeblu UE wiążącego udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 30% łącznego 
zużycia energii – cel ten powinien zostać osiągnięty dzięki indywidualnym wiążącym celom 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0568&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0568&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0555
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0555
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0571
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0571
https://pracodawcy.pl/fit-for-55-przedluzenie-okresu-konsultacji-ustawodawstwa-ue/
https://pracodawcy.pl/fit-for-55-przedluzenie-okresu-konsultacji-ustawodawstwa-ue/
https://pracodawcy.pl/opiniowanie-aktow-prawa-ue-kwestie-srodowiskowe-krotki-termin/


krajowym – oraz do przedłużenia obowiązywania celów w zakresie paliw transportowych na 
okres po 2020 r. 

Odnawialne źródła energii (energia wiatrowa, słoneczna, hydroelektryczna, energia oceanów, 
energia geotermalna, biomasa i biopaliwa) stanowią alternatywę dla paliw kopalnych i 
przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zróżnicowania dostaw energii i 
zmniejszania zależności od niepewnych i niestabilnych rynków paliw kopalnych, zwłaszcza 
ropy i gazu. Unijne prawodawstwo dotyczące promowania odnawialnych źródeł energii 
znacznie ewoluowało w ostatnich piętnastu latach. W 2009 r. przywódcy unijni wyznaczyli cel, 
zgodnie z którym do 2020 r. 20% zużycia energii w Unii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. 
W 2018 r. uzgodniono cel na rok 2030: do tego czasu 32% zużycia energii w Unii ma pochodzić 
z odnawialnych źródeł. Trwają też rozmowy na temat przyszłych ram polityki na okres po 2030 
r. 

Tematy szczegółowe: Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii; Europejski Zielony 
Ład; Mechanizm finansowania energii ze źródeł odnawialnych; Transeuropejska siec 
energetyczna; Kwestie dotyczące zasobów. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/energia-ze-zrodel-odnawialnych-energia-ze-zrodel-odnawialnych/ 
 
2. Horyzont Europa – Dzień Informacyjny z Klastrem 4: Technologie cyfrowe, przemysł i 

przestrzeń kosmiczna – 22.10.2021 – Tydzień z Klastrami 
 

Krajowy Punkt Kontaktowy działający w strukturze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
organizuje wydarzenie – Tydzień z Klastrami w Horyzoncie Europa, które odbędzie się online 
w dniach 18-22 października 2021 roku. Spotkanie w dniu 22 października br. (piątek), 10:00-
13:30, będzie dedykowane Klastrowi 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna 

Konkursy w ramach Klastra 4 mają na celu wsparcie badań i innowacji w kluczowych 
technologiach prorozwojowych na rzecz podwójnej transformacji gospodarki europejskiej 
–  zielonej i cyfrowej, wykorzystując zarówno:  nowe, zaawansowane: materiały, produkty, 
technologie wytwarzania, wspomagające technologie cyfrowe: sieci 6G, internet, IoT, sztuczną 
inteligencję, robotykę, automatykę, technologie kwantowe oraz grafen, jak i globalną 
infrastrukturę kosmiczną, usługi, aplikacje i dane, przy jednoczesnym zachowaniu 
suwerenności tych technologii. Wyzwania te jednocześnie powinny wspierać gospodarkę o 
obiegu zamkniętym, autonomię w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu surowców mineralnych 
oraz skoncentrować się na człowieku i jego etycznym rozwoju. 

W pierwszej części wydarzenia ekspertka Komisji Europejskiej przedstawi cele i strategię dla 
Klastra 4 w Horyzoncie Europa. Następnie polscy beneficjenci doświadczeni w aplikowaniu i 
ocenie projektów podzielą się dobrymi praktykami z udziału w działaniach programów 
ramowych. Druga część spotkania będzie miała na celu przedstawienie założeń aktualnych 
konkursów w obszarze technologii cyfrowych, przemysłu i przestrzeni kosmicznej. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/horyzont-europa-zaproszenie-na-dzien-
informacyjny-z-klastrem-4-technologie-cyfrowe-przemysl-i-przestrzen-kosmiczna-22-10-
2021-tydzien-z-klastrami/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Parlament 
Europejski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Krajowy Punkt Kontaktowy do PR Horyzont 
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