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(2013/C 72/06) 

Po opublikowaniu zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnię
ciu ( 1 ) środków antydumpingowych obowiązujących względem 
przywozu niektórych dwutlenków manganu pochodzących 
z RPA Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała wniosek 
o dokonanie przeglądu tych środków, zgodnie z art. 11 ust. 
2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po 
cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspól
noty Europejskiej ( 2 ) („rozporządzenie podstawowe”). 

1. Wniosek o dokonanie przeglądu 

Wniosek został złożony w dniu 11 grudnia 2012 r. przez 
przedsiębiorstwa Cegasa Internacional SA oraz Tosoh Hellas 
A.I.C. („wnioskodawcy”), jedynych producentów niektórych 
dwutlenków manganu w Unii. 

2. Produkt objęty przeglądem 

Produktem objętym przeglądem jest dwutlenek manganu (tj. 
dwutlenek manganu wytwarzany w procesie elektrolitycznym), 
niepoddany obróbce cieplnej po zakończeniu procesu elektroli
tycznego („produkt objęty przeglądem”), obecnie objęty kodem 
CN ex 2820 10 00. 

3. Obowiązujące środki 

Obecnie obowiązującymi środkami są ostateczne cła antydum
pingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 
221/2008 ( 3 ). 

4. Podstawy dokonania przeglądu 

4.1. Podstawy dokonania przeglądu wygaśnięcia 

W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem 
środków istnieje prawdopodobieństwo ponowienia dumpingu 
i ponownego zaistnienia szkody dla przemysłu unijnego. 

4.1.1. Zarzut dotyczący prawdopodobieństwa ponowienia dumpingu 

Wobec braku wiarygodnych danych na temat cen krajowych 
w RPA („państwo, którego dotyczy postępowanie”) zarzut doty
czący prawdopodobieństwa ponowienia dumpingu jest oparty 
na porównaniu wartości normalnej skonstruowanej (koszty 
produkcji, sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne (SG & 
A) oraz zysk) w RPA z cenami eksportowymi (na poziomie 
ex-works) produktu objętego przeglądem, sprzedawanego na 
wywóz do innych państw trzecich, mając na uwadze obecny 
brak przywozu znaczących ilości z RPA do Unii. 

Na podstawie wyżej wspomnianego porównania, które wyka
zuje istnienie dumpingu, wnioskodawcy twierdzą, że istnieje 
prawdopodobieństwo ponowienia dumpingu z państwa, 
którego dotyczy postępowanie. 

4.1.2. Zarzut dotyczący prawdopodobieństwa ponownego zaistnienia 
szkody 

Wnioskodawcy stawiają zarzut prawdopodobieństwa ponow
nego zaistnienia szkody. Przedstawili oni dowody prima facie, 
z których wynika, iż w przypadku wygaśnięcia środków obecny 
poziom przywozu produktu objętego przeglądem z państwa, 
którego dotyczy postępowanie, do Unii prawdopodobnie 
wzrośnie z powodu istnienia niewykorzystanych mocy 
zakładów produkcyjnych producentów eksportujących w RPA. 

Ponadto wnioskodawcy twierdzą, iż usunięcie szkody jest wyni
kiem głównie obowiązywania środków oraz iż jakiekolwiek 
ponowne wystąpienie znacznego przywozu po cenach dumpin
gowych z państwa, którego dotyczy postępowanie, prawdopo
dobnie doprowadziłoby, w przypadku wygaśnięcia środków, do 
ponownego wyrządzenia szkody przemysłowi unijnemu.
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( 1 ) Dz.U. C 180 z 21.6.2012, s. 15. 
( 2 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. 
( 3 ) Dz.U. L 69 z 13.3.2008, s. 1.



5. Procedura 

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że 
istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu wygaś
nięcia środków, Komisja niniejszym wszczyna przegląd zgodnie 
z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. 

W toku przeglądu wygaśnięcia zostanie ustalone, czy wygaś
nięcie środków może doprowadzić do kontynuacji lub pono
wienia dumpingu produktu objętego przeglądem pochodzącego 
z państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz do kontynuacji 
lub ponownego zaistnienia szkody dla przemysłu unijnego. 

5.1. Procedura dotycząca określenia prawdopodobieństwa 
ponowienia lub kontynuacji dumpingu 

Producentów eksportujących ( 1 ) produktu objętego przeglądem 
z państwa, którego dotyczy postępowanie, w tym również tych, 
którzy nie współpracowali podczas dochodzenia prowadzącego 
do wprowadzenia obowiązujących środków, wzywa się do 
wzięcia udziału w dochodzeniu Komisji. 

5.1.1. Dochodzenie dotyczące producentów eksportujących 

Wszystkich producentów eksportujących oraz ich zrzeszenia 
w RPA wzywa się do nawiązania kontaktu z Komisją, najlepiej 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu zgłoszenia się 
i wystąpienia o kwestionariusz w jak najkrótszym terminie, lecz 
nie później niż 15 dni po opublikowaniu niniejszego zawiado
mienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wska
zano inaczej. 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla docho
dzenia w odniesieniu do producentów eksportujących Komisja 
prześle kwestionariusze do znanych producentów eksportują
cych w RPA, do wszelkich znanych zrzeszeń producentów 
eksportujących oraz do władz tego państwa. 

Producenci eksportujący muszą przedłożyć wypełniony kwestio
nariusz w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego 
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie 
wskazano inaczej. 

W kwestionariuszu wymagane będzie podanie informacji m.in. 
na temat struktury przedsiębiorstw(-a) producenta eksportują
cego, działalności przedsiębiorstw(-a) w związku z produktem 
objętym przeglądem, kosztów produkcji, sprzedaży produktu 
objętego przeglądem na rynku krajowym państwa, którego 
dotyczy postępowanie, oraz sprzedaży do Unii produktu obję
tego przeglądem. 

5.1.2. Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych ( 2 ) ( 3 ) 

Niepowiązanych importerów produktu objętego przeglądem 
z RPA do Unii wzywa się do udziału w niniejszym dochodze
niu. 

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowią
zanych uczestniczących w niniejszym przeglądzie wygaśnięcia 
oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym 
prawem Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie 
ograniczoną liczbę importerów niepowiązanych, wybierając 
próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). 
Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie 
z art. 17 rozporządzenia podstawowego. 

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności 
dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka 
zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy 
importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich 
imieniu, w tym również ci, którzy nie współpracowali podczas 
dochodzenia prowadzącego do wprowadzenia środków będą
cych przedmiotem niniejszego przeglądu, są niniejszym 
proszeni o zgłoszenie się do Komisji. W terminie 15 dni od 
daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, strony 
muszą dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsię
biorstw(-a) określone w załączniku do niniejszego zawiadomie
nia. 

W celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla 
doboru próby importerów niepowiązanych Komisja może 
ponadto skontaktować się ze wszystkimi znanymi zrzeszeniami 
importerów. 

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informa
cjami, do których przedstawienia wzywa się powyżej, muszą 
zostać zgłoszone przez wszystkie zainteresowane strony 
w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego zawiado
mienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wska
zano inaczej.

PL 12.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 72/9 

( 1 ) Producentem eksportującym jest każde przedsiębiorstwo w państwie, 
którego dotyczy postępowanie, które to przedsiębiorstwo produkuje 
i wywozi produkt objęty przeglądem na rynek unijny, pośrednio lub 
za pośrednictwem strony trzeciej, w tym każde z powiązanych 
z nim przedsiębiorstw uczestniczących w produkcji, sprzedaży 
krajowej lub wywozie produktu objętego przeglądem. 

( 2 ) Do próby mogą zostać włączeni tylko importerzy niepowiązani 
z producentami eksportującymi. Importerzy powiązani z producen
tami eksportującymi muszą wypełnić załącznik I do kwestionariusza 
dla tych producentów eksportujących. Zgodnie z art. 143 rozporzą
dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 dotyczącego wykonania Wspól
notowego kodeksu celnego za powiązane uznaje się osoby tylko, 
gdy: a) jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej 
osoby; b) są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności 
gospodarczej; c) są one pracodawcą i pracobiorcą; d) dowolna osoba, 
bezpośrednio lub pośrednio, jest właścicielem co najmniej 5 % akcji 
lub udziałów z prawem głosu obu osób lub co najmniej tyle takich 
akcji lub udziałów kontroluje bądź posiada; e) jedna z osób 
bezpośrednio bądź pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się 
pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą trzeciej osoby; g) wspólnie 
kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, trzecią osobę lub h) są 
członkami rodziny. Za członków rodziny uważa się wyłącznie 
osoby pozostające ze sobą w którymkolwiek z wymienionych 
poniżej stosunków: (i) mąż i żona; (ii) rodzice i dzieci; (iii) bracia 
i siostry (rodzeni lub przyrodni); (iv) dziadkowie i wnuki; (v) wuj lub 
ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica; (vi) 
teściowie i zięć lub synowa; (vii) szwagier i szwagierka (Dz.U. L 253 
z 11.10.1993, s. 1). W tym kontekście „osoba” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną. 

( 3 ) Dane przekazane przez niepowiązanych importerów mogą być 
wykorzystane także w związku z innymi aspektami niniejszego 
dochodzenia niż stwierdzenie dumpingu.



W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli wyryw
kowej dobór próby importerów może opierać się na kryterium 
największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży w Unii 
produktu objętego przeglądem, którą to sprzedaż można 
właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi 
o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych 
importerów niepowiązanych i zrzeszenia importerów. 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla docho
dzenia Komisja prześle kwestionariusze do importerów niepo
wiązanych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych 
zrzeszeń importerów. Strony te muszą przedłożyć wypełniony 
kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia 
o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. 

Wymagane w kwestionariuszu informacje dotyczyć będą m.in. 
struktury ich przedsiębiorstw(-a), rodzaju działalności przedsię
biorstw(-a) w związku z produktem objętym przeglądem oraz 
sprzedaży produktu objętego przeglądem. 

5.2. Procedura dotycząca określenia prawdopodobieństwa 
ponownego zaistnienia lub kontynuacji szkody 

W celu ustalenia, czy istnieje prawdopodobieństwo ponownego 
zaistnienia szkody dla przemysłu unijnego, wzywa się produ
centów unijnych produktu objętego przeglądem do udziału 
w dochodzeniu Komisji. 

5.2.1. Dochodzenie dotyczące producentów unijnych 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla docho
dzenia w odniesieniu do producentów unijnych Komisja prześle 
kwestionariusze do znanych producentów unijnych oraz do 
wszelkich znanych zrzeszeń tych producentów, a mianowicie 
do: 

Cegasa Internacional SA; 

Tosoh Hellas A.I.C. 

Wymienieni producenci unijni oraz ich zrzeszenia muszą przed 
łożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty 
opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. 

Wymagane w kwestionariuszu informacje dotyczyć będą m.in. 
struktury ich przedsiębiorstw(-a) oraz sytuacji finansowej 
i gospodarczej przedsiębiorstw(-a). 

Wszelkich niewymienionych wyżej producentów unijnych lub 
ich zrzeszenia wzywa się do nawiązania kontaktu z Komisją, 
najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu zgło
szenia się oraz wystąpienia o kwestionariusz, w jak najkrótszym 
terminie, lecz nie później niż 15 dni po opublikowaniu niniej
szego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
o ile nie wskazano inaczej. 

5.3. Procedura oceny interesu Unii 

W przypadku potwierdzenia prawdopodobieństwa kontynuacji 
lub ponowienia dumpingu i ponownego zaistnienia szkody 

zostanie podjęta decyzja, na podstawie art. 21 rozporządzenia 
podstawowego, czy utrzymanie środków antydumpingowych 
nie będzie sprzeczne z interesem Unii. Producentów unijnych, 
importerów i reprezentujące ich zrzeszenia, użytkowników 
i reprezentujące ich zrzeszenia oraz reprezentatywne organi
zacje konsumentów wzywa się do zgłoszenia się w terminie 
15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano 
inaczej. Aby wziąć udział w dochodzeniu, reprezentatywne 
organizacje konsumentów muszą udowodnić, w tym samym 
terminie, istnienie obiektywnego związku pomiędzy swoją dzia 
łalnością a produktem objętym przeglądem. 

Strony, które zgłosiły się w powyższym terminie, mogą prze
kazać Komisji informacje dotyczące interesu Unii w terminie 37 
dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzien
niku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. 
Informacje mogą być dostarczane w dowolnym formacie lub 
poprzez wypełnienie opracowanego przez Komisję kwestiona
riusza. W każdym przypadku informacje przedstawione zgodnie 
z art. 21 zostaną uwzględnione wyłącznie wtedy, gdy będą 
poparte udokumentowanymi informacjami w momencie ich 
przedstawienia. 

5.4. Inne oświadczenia pisemne 

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiado
mieniu wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się 
do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostar
czenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. O ile nie 
wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające 
powinny wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty opub
likowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

5.5. Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowa
dzące dochodzenie 

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić o przesłuchanie 
przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. Wszystkie 
wnioski o przesłuchanie należy sporządzać na piśmie, podając 
uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących 
wstępnego etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 
dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzien
niku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski 
o przesłuchanie należy składać w terminach określonych przez 
Komisję w korespondencji ze stronami. 

5.6. Instrukcje składania oświadczeń pisemnych i przesyłania 
wypełnionych kwestionariuszy oraz korespondencji 

Wszelkie oświadczenia pisemne, łącznie z informacjami wyma
ganymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnione kwestiona
riusze i korespondencję dostarczone przez zainteresowane 
strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich trakto
wanie na zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” ( 1 ).
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( 1 ) Dokument oznakowany „Limited” jest uważany za dokument poufny 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. 
L 343 z 22.12.2009, s. 51) i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu 
artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 
z 1994 r. (porozumienie antydumpingowe). Jest on także doku
mentem chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 
z 31.5.2001, s. 43).



Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainte
resowane strony przedstawiające informacje oznakowane „Limi
ted” powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufno 
ści, oznakowane „Do wglądu zainteresowanych stron”. Stresz
czenia te powinny być wystarczająco szczegółowe, żeby 
pozwolić na prawidłowe zrozumienie istoty informacji przeka
zanych z klauzulą poufności. Jeżeli zainteresowana strona prze
kazująca poufne informacje nie dostarczy ich niepoufnego 
streszczenia w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, 
informacje te mogą zostać pominięte. 

Zainteresowane strony powinny składać wszelkie oświadczenia 
i wnioski w formie elektronicznej (oświadczenia bez klauzuli 
poufności – za pośrednictwem poczty elektronicznej, oświad
czenia poufne – na płytach CD-R/DVD) oraz wskazać w nich 
nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu. Niemniej 
jednak pełnomocnictwa, podpisane poświadczenia oraz ich 
aktualizacje, towarzyszące odpowiedzi na pytania zawarte 
w kwestionariuszu należy składać w formie papierowej, tj. 
pocztą lub osobiście, na adres podany poniżej. Zgodnie z art. 
18 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, jeżeli zainteresowana 
strona nie może przekazać oświadczeń i wniosków w formie 
elektronicznej, musi niezwłocznie poinformować o tym 
Komisję. Zainteresowane strony mogą uzyskać dodatkowe 
informacje dotyczące korespondencji z Komisją na odpowied
niej stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu: http:// 
ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence 

Adres Komisji do celów korespondencji: 

European Commission 
Directorate-General for Trade 
Directorate H 
Office: N105 08/020 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks +32 22993704 
E-mail: TRADE-AD-EMD@ec.europa.eu 

6. Brak współpracy 

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia 
dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w okreś
lonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje 
możliwość dokonania ustaleń, potwierdzających lub zaprzecza
jących, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 
rozporządzenia podstawowego. 

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła 
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje 
te mogą zostać pominięte, a ustalenia mogą być dokonywane 
na podstawie dostępnych faktów. 

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje 
jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na 
dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podsta
wowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej 
strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała. 

7. Rzecznik praw stron 

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję urzędnika 
Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pełniącego rolę rzecznika praw 
stron. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między 
zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi 
dochodzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp 
do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o prze
dłużenie terminów i wnioski stron trzecich o przesłuchanie. 
Rzecznik praw stron może zorganizować przesłuchanie poje
dynczej zainteresowanej strony i podjąć się mediacji, aby 
zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do 
obrony. 

Wniosek o przesłuchanie z udziałem rzecznika praw stron 
należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski 
o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu 
dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opub
likowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie 
należy składać w terminach określonych przez Komisję w kores
pondencji ze stronami. 

Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłu
chania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie 
różnych stanowisk i odpierających je argumentów w kwestiach 
dotyczących m.in. prawdopodobieństwa ponowienia dumpingu 
i ponownego zaistnienia szkody 

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane 
strony mogą uzyskać na stronach internetowych rzecznika 
praw stron w DG ds. Handlu: http://ec.europa.eu/trade/ 
tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm 

8. Harmonogram dochodzenia 

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 5 
rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy od 
daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

9. Możliwość złożenia wniosku o dokonanie przeglądu na 
podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego 

Ponieważ niniejszy przegląd wygaśnięcia wszczynany jest 
zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, wyni
kające z niego ustalenia nie będą prowadzić do zmiany 
poziomu obowiązujących środków, lecz do podjęcia decyzji 
o uchyleniu lub utrzymaniu środków zgodnie z art. 11 ust. 6 
rozporządzenia podstawowego. 

Jeżeli którakolwiek ze stron uzna, że uzasadniony jest przegląd 
poziomu środków w celu umożliwienia jego zmiany (tzn. jego 
podwyższenia lub obniżenia), to strona ta może złożyć wniosek 
o dokonanie przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia 
podstawowego. 

Strony, które zamierzają złożyć wniosek o dokonanie takiego 
przeglądu, przeprowadzanego niezależnie od przeglądu wygaś
nięcia, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu, mogą 
skontaktować się z Komisją, używając w tym celu podanego 
powyżej adresu.
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10. Przetwarzanie danych osobowych 

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego dochodzenia będą traktowane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych ( 1 ).
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( 1 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
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