
Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia i częściowego przeglądu okresowego środków
antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu mocznika pochodzącego z Rosji

(2006/C 105/07)

Po opublikowaniu zawiadomienia o zbliżającym się wygaś-
nięciu (1) środków antydumpingowych obowiązujących
względem przywozu mocznika pochodzącego z Rosji („kraj,
którego dotyczy postępowanie”), Komisja otrzymała wniosek o
dokonanie przeglądu tych środków, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3
rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony
przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących człon-
kami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podsta-
wowe”) (2), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE)
nr 2117/2005 (3).

1. Wniosek o dokonanie przeglądu

Wniosek został złożony w dniu 9 lutego 2006 r. przez Euro-
pejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów (EFMA) („wnio-
skodawca”) w imieniu producentów reprezentujących znaczącą
część, w tym przypadku powyżej 50 %, ogólnej produkcji
wspólnotowej mocznika.

2. Produkt

Produktem objętym przeglądem jest mocznik pochodzący z
Rosji („produkt objęty postępowaniem”) obecnie objęty kodami
CN 3102 10 10 i 3102 10 90. Powyższe kody CN podane są
jedynie w celach informacyjnych.

3. Istniejące środki

Obecnie obowiązującym środkiem jest ostateczne cło antydum-
pingowe nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE)
nr 901/2001 (4).

4. Podstawy dokonania przeglądu

4.1. Podstawy dokonania przeglądu wygaśnięcia

W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnię-
ciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub
ponowienia dumpingu i zaistnienia szkody dla przemysłu
wspólnotowego.

Zarzut przeciw Rosji dotyczący utrzymywania się dumpingu
jest oparty na porównaniu skonstruowanej wartości normalnej
z cenami eksportowymi produktu objętego postępowaniem
stosowanymi w sprzedaży na wywóz do Wspólnoty.

Obliczony na tej podstawie margines dumpingu jest znaczny.

Wnioskodawca zwraca również uwagę na możliwość dalszego
stosowania dumpingu wyrządzającego szkodę. W tym zakresie
wnioskodawca przedstawia dowody, że jeżeli środki zostałyby

zniesione, to prawdopodobne ceny przywozu z kraju, którego
dotyczy postępowanie, podcięłyby ceny przemysłu wspólnoto-
wego w krótkim i średnim okresie i byłyby znacznie niższe od
kosztów przemysłu wspólnotowego. Ponadto wnioskodawca
przedstawia dowody na to, że obecny poziom przywozu
produktu objętego postępowaniem prawdopodobnie pozos-
tanie znaczny lub nawet wzrośnie z powodu istnienia niewyko-
rzystanych zdolności i niedawnych inwestycji w zdolności
produkcyjne w kraju, którego dotyczy postępowanie.

Zarzuca się również, że przepływ przywozu produktu objętego
postępowaniem prawdopodobnie pozostanie wysoki lub nawet
wzrośnie z powodu obowiązujących środków nałożonych na
przywóz produktów podobnych pochodzących z kraju, którego
dotyczy postępowanie, obowiązujące na tradycyjnych rynkach
poza UE (np. w Stanach Zjednoczonych Ameryki) lub z
powodu innych środków ograniczających dostęp do rynków
krajów trzecich (ograniczenia dotyczące chińskiego przywozu i
wywozu), co może spowodować ponowne skierowanie do
Wspólnoty potencjalnego wywozu.

Ponadto wnioskodawca twierdzi, że ponowne wystąpienie
znacznego przywozu po cenach dumpingowych z kraju,
którego dotyczy postępowanie, mogłoby prawdopodobnie
doprowadzić do ponownego powstania szkody dla przemysłu
wspólnotowego, jeżeli środki zostałyby zniesione.

4.2. Podstawy dokonania częściowego przeglądu okresowego

Wnioskodawcy przekazali informację, że forma środków, tzn.
cło równe różnicy miedzy minimalną ceną przywozu
wynoszącą 115 EUR za tonę a ceną netto na granicy Wspól-
noty, przed ocleniem, pobierane we wszystkich przypadkach,
gdy ta ostatnia jest niższa od minimalnej ceny przywozu, nie
jest już odpowiednia do usunięcia dumpingu wyrządzającego
szkodę.

Wnioskodawca twierdzi, że biorąc pod uwagę płynność
kosztów i cen mocznika, obecna forma środka nie wystarcza
do usunięcia szkodliwych skutków dumpingu. Dlatego też
dokonanie przeglądu formy środka jest uzasadnione.

5. Procedura

Stwierdziwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że
istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie prze-
glądu wygaśnięcia środków i częściowego przeglądu okre-
sowego, ograniczającego się do zbadania formy środków,
Komisja niniejszym wszczyna przegląd zgodnie z art. 11 ust. 2
i 3 rozporządzenia podstawowego.
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5.1. Procedura dotycząca określenia prawdopodobieństwa
wystąpienia dumpingu i szkody

W toku dochodzenia zostanie ustalone czy wygaśnięcie
środków może doprowadzić do kontynuacji lub ponowienia
dumpingu i zaistnienia szkody. W toku przeglądu okresowego
zostanie ustalone czy obecnie stosowana forma środków jest
wystarczająca, aby przeciwdziałać dumpingowi wyrządzają-
cemu szkodę.

a) Kontrola wyrywkowa

Biorąc pod uwagę dużą liczbę stron uczestniczących w
postępowaniu, Komisja może podjąć decyzję o zastoso-
waniu kontroli wyrywkowej, zgodnie z art. 17 rozporzą-
dzenia podstawowego.

i) K ontr o la w y r y w kow a e ksp o r te r ów / p r odu -
ce ntów z R osj i

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności
dokonania kontroli wyrywkowej, oraz jeżeli koniecz-
ność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór
próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawi-
ciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o
zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie następujących
informacji na temat ich przedsiębiorstwa/przedsię-
biorstw w terminie określonym w pkt 6 lit. b) ppkt i) i
w formie wskazanej w pkt 7:

— nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu
oraz dane osoby kontaktowej,

— obroty w walucie lokalnej oraz wielkość sprzedaży
na wywóz do Wspólnoty produktu objętego postę-
powaniem w tonach, w okresie od 1 kwietnia
2005 r. do 31 marca 2006 r.,

— obroty, w walucie lokalnej, oraz wielkość sprzedaży
produktu objętego postępowaniem na rynku
krajowym, w tonach, w okresie od dnia 1 kwietnia
2005 r. do dnia 31 marca 2006 r.,

— obroty, w walucie lokalnej oraz wielkość sprzedaży
na wywóz do innych krajów trzecich produktu obję-
tego postępowaniem, w tonach, w okresie od dnia
1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r.,

— dokładne określenie rodzaju działalności przedsię-
biorstwa w odniesieniu do produkcji produktu obję-
tego postępowaniem oraz wyrażona w tonach wiel-
kość produkcji produktu objętego postępowaniem,
zdolność produkcyjna oraz inwestycje w zakresie
zdolności produkcyjnych w okresie od dnia
1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r.,

— nazwy i dokładne określenie rodzaju działalności
wszystkich przedsiębiorstw powiązanych (1) uczest-
niczących w produkcji i/lub sprzedaży (przezna-
czonej na wywóz i/lub krajowej) produktu objętego
postępowaniem,

— wszelkie inne istotne informacje, które mogłyby
pomóc Komisji w doborze próby,

— poprzez przekazanie wyżej wspomnianych infor-
macji przedsiębiorstwo wyraża zgodę na ewentualne
włączenie go do próby. Jeżeli przedsiębiorstwo
zostanie objęte próbą, będzie to dla niego oznaczać
konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania
zawarte w kwestionariuszu oraz wyrażenie zgody na
przeprowadzenie dochodzenia na miejscu w zakresie
udzielonych odpowiedzi. W przypadku, gdy przed-
siębiorstwo nie wyrazi zgody na ewentualne
włączenie go do próby, zostanie ono uznane za
podmiot niewspółpracujący w dochodzeniu. Konsek-
wencje odmowy współpracy przedstawiono w pkt 8
poniżej.

Ponadto w celu uzyskania informacji uznanych za
niezbędne dla doboru próby eksporterów/producentów
Komisja skontaktuje się z władzami kraju wywozu i
wszystkimi znanymi jej zrzeszeniami eksporterów/
producentów.

ii) K ont r ola w y r y w kow a i mp o r te r ów

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli
wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwier-
dzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy
lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniej-
szym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie
następujących informacji na temat swojego przedsiębior-
stwa lub przedsiębiorstw w terminie ustalonym w pkt 6
lit. b) ppkt i) i w formie wskazanej w pkt 7:

— nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu
oraz dane osoby kontaktowej,

— całkowite obroty przedsiębiorstwa, w euro, w
okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca
2006 r.,

— całkowita liczba pracowników,

— dokładne określenie działalności przedsiębiorstwa w
odniesieniu do produktu objętego postępowaniem,

— wielkość, w tonach, i wartość, w euro, przywozu do
Wspólnoty i odsprzedaży dokonanej na rynku
Wspólnoty przywożonego produktu objętego postę-
powaniem, pochodzącego z Rosji, w okresie od
1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r.,

— nazwy i dokładne określenie rodzaju działalności
wszystkich powiązanych przedsiębiorstw (1) uczest-
niczących w produkcji i/lub sprzedaży produktu
objętego postępowaniem,
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— wszelkie inne istotne informacje, które mogłyby
pomóc Komisji w doborze próby,

— poprzez przekazanie wyżej wspomnianych infor-
macji przedsiębiorstwo wyraża zgodę na ewentualne
włączenie go do próby. Jeżeli przedsiębiorstwo
zostanie objęte próbą, będzie to dla niego oznaczać
konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania
zawarte w kwestionariuszu oraz wyrażenie zgody na
przeprowadzenie dochodzenia na miejscu w zakresie
udzielonych odpowiedzi. W przypadku, gdy przed-
siębiorstwo nie wyrazi zgody na ewentualne
włączenie go do próby, zostanie uznane za podmiot
niewspółpracujący w dochodzeniu. Konsekwencje
odmowy współpracy przedstawiono w pkt 8
poniżej.

Ponadto, w celu otrzymania informacji uznanych za
niezbędne dla doboru próby importerów, Komisja skon-
taktuje się z wszystkimi znanymi zrzeszeniami impor-
terów.

iii) K ontr ola w yr y w kow a p r odu c e ntów w sp ólno-
towyc h

Biorąc pod uwagę dużą liczbę producentów wspólnoto-
wych popierających wniosek, Komisja zamierza zasto-
sować kontrolę wyrywkową do zbadania szkody, jaką
poniósł przemysł wspólnotowy.

W celu umożliwienia Komisji doboru próby, wszyscy
producenci wspólnotowi są niniejszym proszeni o
dostarczenie następujących informacji na temat ich
przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w terminie usta-
lonym w pkt 6 lit. b) ppkt i):

— nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu
oraz dane osoby kontaktowej,

— całkowite obroty przedsiębiorstwa, w euro, w
okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca
2006 r.,

— dokładne określenie działalności przedsiębiorstwa w
odniesieniu do produktu objętego postępowaniem
oraz ilość produktu objętego postępowaniem, w
tonach, w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do
dnia 31 marca 2006 r.,

— wartość sprzedaży produktu objętego postępowa-
niem, w euro, dokonanej na rynku wspólnotowym
w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia
31 marca 2006 r.,

— wielkość sprzedaży produktu objętego postępowa-
niem, w tonach, dokonanej na rynku wspólnotowym
w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia
31 marca 2006 r.,

— wielkość produkcji produktu objętego postępowa-
niem, w tonach, w okresie od dnia 1 kwietnia
2005 r. do dnia 31 marca 2006 r.,

— nazwy i dokładne określenie rodzaju działalności
wszystkich powiązanych przedsiębiorstw (1) uczest-
niczących w produkcji i/lub sprzedaży produktu
objętego postępowaniem,

— wszelkie inne istotne informacje, które mogłyby
pomóc Komisji w doborze próby,

— poprzez przekazanie wyżej wymienionych infor-
macji przedsiębiorstwo wyraża zgodę na ewentualne
włączenie go do próby. Jeżeli przedsiębiorstwo
zostanie objęte próbą, będzie to dla niego oznaczać
konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania
zawarte w kwestionariuszu oraz wyrażenie zgody na
przeprowadzenie dochodzenia na miejscu w zakresie
udzielonych odpowiedzi. W przypadku, gdy przed-
siębiorstwo nie wyrazi zgody na ewentualne
włączenie go do próby, zostanie uznane za podmiot
niewspółpracujący w dochodzeniu. Konsekwencje
odmowy współpracy przedstawiono w pkt 8
poniżej.

iv) O st a te cz ny dob ór p r óby

Wszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić
jakiekolwiek istotne informacje dotyczące doboru próby
muszą tego dokonać w terminie określonym w pkt 6 lit.
b) ppkt ii).

Komisja zamierza dokonać ostatecznego doboru próby
po konsultacji z zainteresowanymi stronami, które
wyraziły gotowość włączenia ich do próby.

Przedsiębiorstwa włączone do próby muszą udzielić
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu w
terminie ustalonym w pkt 6 lit. b) ppkt iii) i są zobowią-
zane do współpracy w ramach prowadzonego docho-
dzenia.

W przypadku braku wystarczającej współpracy Komisja
może oprzeć swoje ustalenia, zgodnie z art. 17 ust. 4 i
art. 18 rozporządzenia podstawowego, na dostępnych
faktach. Ustalenia oparte na dostępnych faktach mogą
być mniej korzystne dla zainteresowanej strony, zgodnie
z wyjaśnieniami w pkt 8.

b) Kwestionariusze

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla
dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do objętych
próbą producentów przemysłu wspólnotowego oraz do
wszystkich zrzeszeń producentów we Wspólnocie, do obję-
tych próbą eksporterów/producentów w Rosji, do wszelkich
zrzeszeń eksporterów/producentów, do importerów obję-
tych próbą, do wszystkich zrzeszeń importerów wymienio-
nych we wniosku lub współpracujących podczas docho-
dzenia prowadzącego do przyjęcia środków będących przed-
miotem przeglądu oraz do władz kraju wywozu, którego
dotyczy postępowanie.

4.5.2006C 105/14 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) Objaśnienia dotyczące pojęcia przedsiębiorstw powiązanych
znajdują się w art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93
ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1).



5.2. Procedura oceny interesu Wspólnoty

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego i w przy-
padku potwierdzenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub
ponowienia dumpingu i szkody, ustalone zostanie, czy utrzy-
manie lub uchylenie środków antydumpingowych nie będzie
sprzeczne z interesem Wspólnoty. Z tego powodu przemysł
wspólnotowy, importerzy, reprezentujące ich zrzeszenia, repre-
zentatywni użytkownicy i reprezentatywne organizacje konsu-
mentów mogą w ogólnych terminach ustalonym w pkt 6 lit. a)
ppkt ii) zgłosić się do Komisji i dostarczyć informacje, pod
warunkiem iż udowodnią istnienie obiektywnego związku
pomiędzy swoją działalnością a produktem objętym postępo-
waniem. Strony, które postąpiły zgodnie z wymogiem okreś-
lonym w poprzednim zdaniu, mogą wystąpić z wnioskiem o
przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których
powinny zostać wysłuchane, w terminie ustalonym w pkt 6 lit.
b) ppkt iii) niniejszego zawiadomienia. Należy zauważyć, iż
każda informacja przedstawiona zgodnie z art. 21 zostanie
uwzględniona wyłącznie wtedy, gdy będzie poparta udokumen-
towanymi informacjami w momencie jej przedstawienia.

6. Terminy

a) Terminy ogólne

i) Dla str on z w r a ca ją c yc h si ę z p r ośbą o p r z e -
s łani e kwe st i onar i u sz a

Wszystkie zainteresowane strony, które nie współpra-
cowały podczas dochodzenia prowadzącego do przy-
jęcia środków będących przedmiotem niniejszego prze-
glądu, powinny zwrócić się z prośbą o przesłanie kwes-
tionariusza w jak najkrótszym terminie, lecz nie później
niż 15 dni po opublikowaniu niniejszego zawiado-
mienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ii) Dla str on z g łasza ją cych s i ę , sk ładają c y c h
odpowi e dz i na py tani a z aw ar te w kwe st i ona-
r i u szu i p r ze dk ładają cych inne informac je

Wszystkie zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski
mają być uwzględnione podczas postępowania, muszą
zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie i
przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestiona-
riuszu lub przedstawić wszelkie inne informacje w
terminie 40 dni od daty opublikowania niniejszego
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
o ile nie wskazano inaczej. Należy zwrócić uwagę na
fakt, iż korzystanie z większości praw proceduralnych
ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym jest
uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w wyżej
wymienionym terminie.

Przedsiębiorstwa wybrane do próby muszą przedłożyć
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu w
terminach wskazanych w pkt 6 lit. b) ppkt iii).

iii) Pr ze s łu c h a n i a

Wszystkie zainteresowane strony mogą składać wnioski
o przesłuchanie przez Komisję w takim samym terminie
40 dni.

b) Szczególny termin w odniesieniu do kontroli wyrywkowych

i) Informacje wskazane w pkt 5.1 lit. a) ppkt i), pkt 5.1 lit.
a) ppkt ii) oraz 5.1 lit. a) ppkt iii) powinny wpłynąć do
Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania
niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, ze względu na fakt, iż Komisja zamierza
przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stro-
nami, które wyraziły gotowość włączenia ich do próby,
na temat ostatecznego doboru próby, w terminie 21 dni
od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ii) Wszelkie inne informacje istotne dla doboru próby, o
których mowa w pkt 5.1 lit. a) ppkt iv), muszą wpłynąć
do Komisji w terminie 21 dni od opublikowania niniej-
szego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej.

iii) Kwestionariusze wypełnione przez strony objęte próbą
muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty
powiadomienia ich o włączeniu do próby.

7. Zgłoszenia pisemne, odpowiedzi na pytania zawarte w
kwestionariuszu i korespondencja

Wszelkie oświadczenia i wnioski przedkładane przez zaintere-
sowane strony należy składać na piśmie (nie w formie elektro-
nicznej, chyba że ustalono inaczej); należy w nich wskazać
nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu zaintereso-
wanej strony. Wszelkie oświadczenia pisemne, łącznie z infor-
macjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, odpo-
wiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencję
dostarczaną przez zainteresowane strony na zasadzie poufności
należy oznakować „Limited” (1) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2
rozporządzenia podstawowego, dołączyć do nich wersję bez
klauzuli poufności, oznakowaną „DO WGLĄDU ZAINTERESO-
WANYCH STRON”.

Adres Komisji do celów korespondencji:
Komisja Europejska
Directorate General for Trade
Directorate B
Office: J-79 5/16
B-1049 Brussels
Faks: (32-2) 295 65 05.

8. Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia
dostępu lub w inny sposób nie dostarcza niezbędnych infor-
macji w odpowiednim czasie albo znacznie utrudnia docho-
dzenie, na podstawie dostępnych faktów mogą zostać doko-
nane ustalenia potwierdzające lub przeczące, zgodnie z art. 18
rozporządzenia podstawowego.
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(1) Oznacza to, że dokument przeznaczony jest wyłącznie do użytku
wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji, (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument
poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6
Porozumienia WTO w sprawie wykonywania art. VI GATT 1994
(Porozumienie antydumpingowe).



W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, infor-
macje te nie są brane pod uwagę, a ustalenia mogą być doko-
nywane na podstawie dostępnych faktów. Jeżeli zainteresowana
strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z
tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach,
wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż
w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

9. Harmonogram dochodzenia

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

10. Możliwość złożenia wniosku o przegląd na mocy art.
11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego

Ponieważ niniejszy przegląd wygaśnięcia jest wszczynany
zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 2 rozporządzenia

podstawowego, jego ustalenia nie będą prowadzić do zmiany
obecnego poziomu środków, lecz do podjęcia decyzji o uchy-
leniu lub utrzymaniu środków zgodnie z art. 11 ust. 6
rozporządzenia podstawowego. Częściowy przegląd okresowy,
który jest równocześnie wszczynany na mocy art. 11 ust. 3
rozporządzenia podstawowego, ogranicza się do formy
środków i dlatego również nie może prowadzić do zmiany
poziomu środków.

Jeżeli którakolwiek ze stron postępowania uzna, że przegląd
poziomu środków w celu umożliwienia zmiany (tzn. podnie-
sienia lub obniżenia) poziomu środków jest uzasadniony, 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 i częściowego przeglądu okresowego wymienionych w
niniejszym zawiadomieniu, mogą skontaktować się z Komisją
używając w tym celu podanego powyżej adresu.
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