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Dnia 24 stycznia 2012 r. Urząd Nadzoru EFTA otrzymał wniosek złożony na mocy art. 30 ust. 5 
dyrektywy 2004/17/WE. Pierwszym dniem roboczym następującym po dniu wpłynięcia wniosku był 
dzień 25 stycznia 2012 r. 

Wniosek ten, złożony wspólnie przez Akershus Energi Vannkraft AS, E-CO Energi AS, EB Kraftproduksjon 
AS i Østfold Energi AS dotyczy działalności związanej z produkcją i sprzedażą hurtową energii hydroelek
trycznej w Norwegii. Zgodnie z art. 30 dyrektywa 2004/17/WE nie ma zastosowania w przypadku, gdy 
przedmiotowa działalność jest bezpośrednio wystawiona na konkurencję na rynkach, do których dostęp nie 
jest ograniczony. Analiza tych warunków dokonywana jest wyłącznie w rozumieniu dyrektywy 
2004/17/WE i nie przesądza o zastosowaniu reguł konkurencji. 

Urząd Nadzoru EFTA ma czas na rozpatrzenie przedmiotowego wniosku w terminie trzech miesięcy, 
którego bieg rozpoczyna się w dniu roboczym określonym powyżej. Termin upływa zatem w dniu 
25 kwietnia 2012 r. 

Zdaniem Urzędu Nadzoru EFTA w wyżej wymienionym wniosku pominięto jednak istotne informacje. 
Dlatego też zgodnie z art. 30 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2004/17/WE, w piśmie z dnia 17 lutego 
2012 r. zwrócono się zarówno do wnioskodawców, jak i rządu Norwegii, z prośbą o dostarczenie dodat
kowych informacji do dnia 23 marca 2012 r. Biorąc pod uwagę prośbę o przekazanie dodatkowych 
informacji oraz fakt, że norweski organ ds. konkurencji potwierdził stosowanie art. 30 ust. 1, w swojej 
opinii z dnia 16 marca 2011 r., która została przekazana organowi wraz z wnioskiem, termin na rozpa
trzenie wniosku przez Urząd Nadzoru EFTA może zostać przedłużony o jeden miesiąc, zgodnie z art. 30 
ust. 6 zdanie trzecie. 

Termin upływa zatem w dniu 25 maja 2012 r.
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