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URZĄD NADZORU EFTA

Zawiadomienie zgodnie z art. 2 decyzji 2005/15/WE (1)

Wniosek o zgodę na zastosowanie art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE

Usługi logistyczne w sektorze pocztowym (Norwegia)

(2015/C 150/04)

Dnia 23 marca 2015 r. Urząd Nadzoru EFTA otrzymał wniosek złożony na mocy art. 30 ust. 5 dyrektywy 2004/17/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych 
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (2). Pierwszym 
dniem roboczym następującym po wpłynięciu wniosku był dzień 24 marca 2015 r.

Wniosek ten, złożony przez Posten Norge AS, dotyczy świadczenia różnych usług logistycznych w sektorze pocztowym. 
Zgodnie ze wspomnianym wyżej 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 na potrzeby dyrektywy 2004/17/WE i nie przesądza o zastosowaniu reguł 
konkurencji.

Urzędowi Nadzoru EFTA przysługuje termin trzech miesięcy, począwszy od dnia 24 marca, na rozpatrzenie tego wnio
sku. Termin upływa zatem w dniu 24 czerwca 2015 r.

W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten można jednak przedłużyć o maksymalnie trzy miesiące, szczególnie 
gdy informacje zawarte we wniosku lub w załączonej dokumentacji są niepełne lub niedokładne, bądź jeżeli przyto
czone fakty podlegają istotnym zmianom. Informacja o przedłużeniu terminu zostanie opublikowana. Zgodnie z art. 30 
ust. 6 akapit drugi kolejne wnioski dotyczące świadczenia usług logistycznych w sektorze pocztowym, które wpłyną 
przed upływem terminu ustanowionego dla niniejszego wniosku, nie są traktowane jako powód do wszczęcia nowego 
postępowania, lecz będą rozpatrywane w kontekście niniejszego wniosku.

(1) Decyzja Komisji 2005/15/WE z dnia 7 stycznia 2005 r. dotycząca szczegółowych zasad stosowania procedury przewidzianej w art. 30 
dyrektywy  2004/17/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  koordynacji  procedur  udzielania  zamówień  publicznych 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 7 z 11.1.2005, s. 7).

(2) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.
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