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Komunikat Komisji – Oświadczenie Komisji dotyczące wejścia w życie w dniu 19 maja 2009 r. 
Protokołu drugiego do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich 

(2009/C 219/01) 

Protokół drugi do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich wchodzi w życie – 
zgodnie z jego art. 16 – dziewięćdziesiąt dni od powiadomienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europej
skiej o zakończeniu procedur krajowych wymaganych do przyjęcia tego protokołu, przez państwo, które 
będąc członkiem Unii Europejskiej w dniu przyjęcia przez Radę aktu o sporządzeniu tego protokołu, jako 
ostatnie dopełni tej formalności. 

Ponieważ ostatnia z tych notyfikacji miała miejsce w dniu 18 lutego 2009 r., Protokół drugi do Konwencji 
o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich wszedł w życie w dniu 19 maja 2009 r. 

Komisja potwierdza swoje zobowiązanie do przyjęcia zadań powierzonych jej na mocy art. 7 Protokołu 
drugiego do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, zawarte w oświadczeniu 
Komisji w sprawie art. 7 załączonym do tego protokołu. 

Komisja zauważa, że: 

— przetwarzanie danych osobowych przez Komisję podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym prze
pływie takich danych. Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 stanowi również, że monitorowanie 
i egzekwowanie przestrzegania przepisów tego rozporządzenia i wszelkich innych aktów Wspólnoty 
w odniesieniu do ochrony praw podstawowych i wolności osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy Wspólnoty prowadzi niezależny 
organ nadzoru, Europejski Inspektor Ochrony Danych, 

— w związku z wymianą informacji na mocy art. 7 ust. 2 Protokołu drugiego i zgodnie z jego art. 8 
w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, w ramach Komisji (OLAF) zapewnia się stopień 
ochrony odpowiadający stopniowi ochrony określonemu w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwa
rzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych ( 1 ) poprzez stosowanie rozporządzenia 
(WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe 
i o swobodnym przepływie takich danych ( 2 ),
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— organem nadzoru do celów sprawowania funkcji niezależnego nadzoru nad ochroną danych osobowych 
znajdujących się w posiadaniu Komisji (OLAF) zgodnie z wymogami art. 11 Protokołu drugiego jest 
Europejski Inspektor Ochrony Danych, który jest niezależnym organem nadzoru ustanowionym na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001, 

— zgodnie z przepisami art. 15 Protokołu drugiego Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest 
właściwy do orzekania we wszelkich sporach dotyczących przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001. 

W związku z powyższym, po spełnieniu obowiązku publikacji zasad dotyczących ochrony danych zgodnie 
z art. 9 Protokołu drugiego i wymogami art. 11 Protokołu drugiego dotyczącymi organu nadzoru, Komisja 
uznaje, że zrealizowała swoje zobowiązania, w wyniku czego art. 7 ust. 2 Protokołu drugiego zaczyna 
w pełni obowiązywać między nią a państwami członkowskimi, które ratyfikowały ten protokół. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 września 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Siim KALLAS 

Członek Komisji
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