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Decyzje administracyjne kończące procedurę ooś i dostępne środki odwoławcze
Niemcy
Wymagane decyzje administracyjne, w ramach których prowadzona jest ooś:
1. Zatwierdzenie planu dla przedsięwzięcia, które ma być realizowane na wodach przybrzeżnych Niemiec na podstawie Ustawy o gospodarce energetycznej (EnWG), wydawane przez Urząd
Górniczy w Stralsundzie (wydana dnia 31.01.2018 r.).
2. Pozwolenie na realizację przedsięwzięcia na lub w niemieckim szelﬁe kontynentalnym, na podstawie Ustawy o górnictwie (BBergG), wydawane przez Federalny Urząd Żeglugi i
Hydrograﬁi w Hamburgu (wydane 27.03.2018 r.)
Każdy podmiot, którego interesy narusza przedmiotowy projekt, może przedstawić na piśmie swoje zastrzeżenia, co do przedmiotowej inwestycji. Zastrzeżenie wobec realizacji przedsięwzięcia
musi wyraźnie wskazywać interes, na który powołuje się podmiot, a także zasięg oddziaływania. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia złożone w terminie zostaną omówione na spotkaniu z podmiotem
odpowiedzialnym za przedsięwzięcie, organami, osobami zainteresowanymi, ale tylko tymi, które zgłosiły zastrzeżenia lub uwagi.
W decyzji kończącej procedurę administracyjną organ odpowiedzialny za zatwierdzenie planu przedstawi rozstrzygnięcie, co do zgłoszonych zastrzeżeń. Z kolei organ odpowiedzialny za
wydawanie pozwolenia przygotuje krótkie podsumowanie, oparte między innymi na opiniach złożonych przez społeczeństwo w zakresie oddziaływania projektu na środowisko i weźmie taką ocenę
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o dopuszczalności projektu.
Środki odwoławcze
Od decyzji Urzędu Górniczego w Stralsundzie i Federalnego Urzędu Żeglugi i Hydrograﬁi przysługuje odwołanie do sądów administracyjnych w ciągu 30 dni od dnia obwieszczenia decyzji,
szczegółowe informacje będą zawarte w pouczeniu do wydanych decyzji.

Finlandia
Wymagane decyzje administracyjne, w ramach których prowadzona jest ooś
1.

Pozwolenie, na podstawie Ustawy prawo wodne, wydawane przez Regionalny Urząd Administracji Państwowej dla Finlandii Południowej (wydane dnia 12.04.2018 r.).

2.
r.).

Zgoda Rządu Finlandii wydawana przez Radę Stanu na wykorzystanie wyłącznej strefy ekonomicznej, zgodnie z Ustawą o ﬁńskiej wyłącznej streﬁe ekonomicznej (wydana dnia 05.04.2018

Środki odwoławcze
Odwołania od decyzji administracyjnej wydawanej na podstawie Ustawy prawo wodne przez Regionalny Urząd Administracji Państwowej dla Finlandii Południowej, można składać do Sądu
Administracyjnego w Vaasa, zgodnie z przepisami Ustawy o procedurze administracyjno-sądowej. Termin na wniesienie odwołania wynosi trzydzieści dni od daty wydania decyzji. Zgodnie z
przepisami Ustawy prawo wodne od decyzji przysługuje odwołanie m.in. zainteresowanej stronie i zarejestrowanemu stowarzyszeniu lub fundacji, której celem jest propagowanie ochrony
środowiska, zdrowia człowieka, ochrona przyrody lub zapewnienie dobrych warunków środowiskowych do życia i na której obszarze działania, zgodnie z przepisami, dochodzi do przedmiotowego
oddziaływania na środowisko. Od decyzji Sądu Administracyjnego w Vaasa przysługuje odwołanie do Najwyższego Sądu Administracyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy o procedurze
administracyjno-sądowej.
Od decyzji Rady Stanu przysługuje odwołanie, zgodnie z Ustawą o procedurze administracyjno-sądowej. Ustawa o procedurze administracyjno-sądowej ma zastosowanie również w przypadku
rozpatrywania przez Radę Stanu wniosków o wykorzystanie wyłącznej strefy ekonomicznej. Termin na wniesienie odwołania do Najwyższego Sądu Administracyjnego wynosi trzydzieści dni od
daty wydania decyzji.

Szwecja
Wymagane decyzje administracyjne
1. Pozwolenie w trybie Ustawy o szelﬁe kontynentalnym wydawane przez Rząd Szwecji (wydane dnia 07.06.2018 r.)
Środki odwoławcze
Po wydaniu pozwolenia przez Rząd Szwecji strony, które czują się narażone mają możliwość skorzystania ze środków odwoławczych zgodnie z §1 Ustawy o sądowej kontroli decyzji
administracyjnych przy spełnieniu konkretnych warunków. Odwołanie jest kierowane do Najwyższego Sądu Administracyjnego w ciągu 3 miesięcy od daty wydania decyzji.

Rosja
Wymagane decyzje administracyjne, w ramach których prowadzona jest ooś:
1.

Pozwolenie na budowę gazociągu morskiego Nord Stream 2 na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Federacji Rosyjskiej (wydane dnia 3.08.2018 r.)

2.

Pozwolenie na budowę obiektu inwestycyjnego Nord Stream 2 (wydane dnia 6.06.2018 r.)

Środki odwoławcze
Nie udostępniono informacji

