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Teema: Petitsioon nr 0159/2020, mille on esitanud Hispaania kodanik Antonio Cajide 
Serrano ühenduse Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de 
Tameiga nimel Galicia autonoomse piirkonna Pontevedra provintsi Mosi 
omavalitsusüksuse üldise arengukava kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja nõuab, et peatataks Mosi omavalitsusüksuse üldise arengukava 
muudatused, millega muudetakse sealset maakasutust kaitsealusest metsamaast ehitusmaaks, 
et ehitada välja Real Club Celta de Vigo jalgpalliklubi spordikompleks ja suur äripark. 
Petitsiooni esitaja sõnul muudaks see täielikult selle maa traditsioonilist kasutust metsana, 
asetades Real Club Celta de Vigo erahuvid kõrgemale sel maal asuva metsavara kaitsest.

2. Lubatavus

Tunnistati lubatavaks 29. mail 2020. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra 
artikli 227 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 12. oktoobril 2020

Mosi linnavolikogu kavandatud muudatus praeguses linnaplaneeringus muudaks kaitsealuse 
metsamaa ehitusmaaks, et rajada era- ja äriotstarbelisi kolmandase kasutusega spordirajatisi ja 
vaba aja veetmise kohti. Linnaplaneeringu muudatus mõjutaks 1 078 296 ruutmeetri (m²) 
suurust pindala.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) direktiivi1 kohaselt peab kavad ja/või 
programmid direktiivi tähenduses koostama või vastu võtma asutus (riigi, piirkondlikul või 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide 
keskkonnamõju hindamise kohta, EÜT L 197, 21.7.2001, lk 30–37.
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kohalikul tasandil) ning need peavad olema nõutud siseriiklike õigusnormidega.

Direktiiviga nähakse ette, et hinnatakse nende kavade ja programmide keskkonnamõju, mis on 
koostatud asulaplaneerimise või maakasutuse valdkonnas ja millega luuakse raamistik tulevase 
nõusoleku saamiseks projektidele, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise direktiivi2 I ja 
II lisas. Linnaarendusprojektid ning turismi- ja vaba aja veetmise projektid on hõlmatud 
keskkonnamõju hindamise direktiivi II lisaga. KSH menetluse käigus koostatakse 
keskkonnaaruanne, milles tuuakse välja kavandatud kava või programmi tõenäoline oluline 
keskkonnamõju ja mõistlikud alternatiivid. Üldsust ja keskkonnaasutusi teavitatakse ning 
nendega konsulteeritakse kava või programmi eelnõu ning koostatud keskkonnaaruande 
küsimuses.

Galicia pädeva piirkondliku asutuse ametliku veebisaidi3 andmetel on linnaplaneeringu 
kavandatud muudatuse KSH menetlus veel pooleli pärast ametiasutuste ja üldsuse teavitamise 
ja nendega konsulteerimise lõpetamist. 

Eeltoodut arvestades ei ole Euroopa Komisjon suutnud käesolevas asjas tuvastada ühtegi 
üldisemat põhimõttelist probleemi, piisavaid tõendeid üldise tava kohta ega süstemaatilist ELi 
õiguse mittejärgimist. 

Järeldus 

Neid asjaolusid arvestades ei saa Euroopa Komisjon petitsiooni suhtes edasisi meetmeid 
võtta. 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta (EMPs kohaldatav tekst), ELT L 26, 28.1.2012, lk 1–21.
3https://cmatv.xunta.gal/en-
curso?p_p_id=aaeRunning_WAR_aae&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=col
umn-
2&p_p_col_count=1&_aaeRunning_WAR_aae__spage=%2Fportlet_action%2Faae%2FdetalleProxecto%3Fid%
3D2035&_aaeRunning_WAR_aae_id=2035 

https://cmatv.xunta.gal/en-curso?p_p_id=aaeRunning_WAR_aae&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_aaeRunning_WAR_aae__spage=/portlet_action/aae/detalleProxecto?id=2035&_aaeRunning_WAR_aae_id=2035
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