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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento 
(CE) n.º 1367/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de setembro de 2006, relativo 
à aplicação, às instituições e órgãos comunitários, das disposições da Convenção de Aarhus 
sobre acesso à informação, participação do público no processo de tomada de decisão e acesso 
à justiça em matéria de ambiente, que é corroborada por um relatório1 e um estudo de 
acompanhamento2, tem por objetivo rever o mecanismo de recurso administrativo criado em 
2006 no que diz respeito a atos administrativos e omissões das instituições e dos órgãos da 
UE. O estudo abrangente e o relatório da Comissão, que analisam o funcionamento das 
disposições sobre o acesso à justiça em matéria de ambiente a nível da UE, fornecem uma 
base factual sólida para a presente iniciativa. Embora as alterações propostas sejam bastante 
profundas, a Comissão não considerou necessário realizar uma avaliação de impacto. Tal é 
particularmente irritante, tanto mais que uma das principais finalidades é alterar as referências 
ao direito do ambiente, de molde a permitir que qualquer ato administrativo que infrinja o 
direito ambiental da UE possa ser objeto de recurso, independentemente dos seus objetivos 
políticos, o que terá um impacto considerável na administração. E ainda mais irritante é, tendo 
em conta que uma das outras finalidades principais reside no alargamento dos prazos para os 
pedidos e respostas endereçados no âmbito do processo administrativo de revisão, o que irá 
atrasar consideravelmente o procedimento e se repercutirá negativamente sobre os 
procedimentos coletivos e privados, aumentando ainda os custos. Assim, sem uma tal 
avaliação de impacto, não há clareza quanto ao equilíbrio de interesses nem quanto às 
consequências.

O relator está ciente de que, em toda a Europa, as organizações não governamentais (ONG) 
ambientais desempenham um papel importante em prol do ambiente. Tal significa que, em 
circunstâncias determinadas e claras, as referidas organizações devem ter o direito de solicitar 
a revisão das decisões tomadas pelas autoridades públicas com base no argumento de que as 
leis em causa infringem as leis ambientais.

A União adotou o Regulamento no intuito de contribuir para a implementação das obrigações 
que lhe incumbem por força da Convenção. A UE tornou-se formalmente parte na Convenção 
em 20053. Nos termos do artigo 9.º, n.º 3, da Convenção, cada parte signatária assegurará 
«que quando definirem os critérios, quaisquer que sejam, previstos na sua

legislação nacional, os membros do público terão acesso aos processos administrativos ou 
judiciais para questionar atos ou omissões de privados ou de autoridades públicas que 
infrinjam o disposto na legislação nacional aplicável em matéria de ambiente». 

De um modo geral, o relator apoia a proposta da Comissão – embora proponha uma série de 
alterações destinadas a alinhar a definição de ato (administrativo) com a definição 
estabelecida no artigo 263.º do TUE –, na medida em que concorda com o desejo da 

1 Documento de trabalho do pessoal da Comissão, Relatório sobre a implementação pela União Europeia 
da Convenção de Aarhus na área de acesso à justiça em matéria de ambiente, SWD (2019)378 final.

2 Estudo sobre a implementação pela UE da Convenção de Aarhus na área de acesso à justiça em matéria 
de ambiente, relatório final, setembro de 2019, 07.0203/2018/786407/SER/ENV.E.4.

3 2005/370/CE: Decisão 2005/370/CE do Conselho, de 17 de fevereiro de 2005, relativa à celebração, em 
nome da Comunidade Europeia, da Convenção sobre acesso à informação, participação do público no 
processo de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente (JO L 124 de 17.5.2005, p. 1-3).



PE661.912v01-00 4/11 PA\1219736PT.docx

PT

Comissão de alargar a possibilidade de recurso administrativo por forma a abranger não só 
atos de âmbito individual, mas também atos de âmbito geral. Com efeito, no que diz respeito 
à proteção do ambiente, está em causa o interesse público, e não interesses individuais. Além 
disso, o relator concorda com a argumentação da Comissão segundo a qual, para efeitos de 
recurso administrativo, convém ter em conta as repercussões de um ato administrativo 
contrário à legislação ambiental, e não os objetivos políticos da legislação ambiental da UE.

Ademais, o relator propõe que se fale de atos administrativos «destinados a produzir efeitos 
juridicamente vinculativos e externos», uma vez que não deve prever-se apenas a possibilidade 
de recurso para os atos que, por natureza, são juridicamente vinculativos e têm efeitos externos, 
mas também para os atos que, em virtude da intenção do autor, se destinam a produzir efeitos 
dessa índole.

No que diz respeito aos prazos propostos pela Comissão, o relator propõe uma ligeira 
redução, a fim de evitar que os procedimentos administrativos se tornem demasiado morosos 
e complexos. O estabelecimento de um prazo demasiado longo para efeitos de recurso 
administrativo é suscetível de representar um encargo para a instituição. Ao invés, um prazo 
mais curto para a apresentação de pedidos de recurso administrativo pode evitar um grande 
número de pedidos administrativos ou de natureza oportunista. A diferença de prazos entre os 
atos administrativos e a omissão de adotar tais atos está relacionada com a natureza da própria 
omissão. Ao mesmo tempo, a atribuição, às instituições, de um prazo mais curto para 
responderem a um pedido assegura uma proteção dos cidadãos mais célere e mais eficaz, para 
além de limitar o tempo de tramitação, facto que é importante para os executores dos projetos 
em questão. É absolutamente necessário reduzir o período de insegurança jurídica para o 
público afetado. Um prazo mais curto tem igualmente em conta o facto de poder haver um 
dano irreversível sempre que um ato administrativo seja suscetível de ter um impacto 
negativo no ambiente, dando azo à necessidade de agir prontamente. Um prazo curto constitui 
igualmente um incentivo para que a instituição reaja rapidamente, permitindo assegurar o 
respeito do princípio da boa administração. Por último, uma vez que é legítimo considerar que 
os procedimentos de recurso administrativo se revestem de uma maior simplicidade do que os 
processos judiciais (não sendo, nomeadamente, necessária a prestação de aconselhamento 
jurídico), não há necessidade de prolongar demasiado o prazo, se é que seja sequer necessário 
fazê-lo.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Na sua Comunicação ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho 

(3) Na sua Comunicação ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho 
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Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, de 11 de dezembro de 
2019, intitulada «O Pacto Ecológico 
Europeu», a Comissão comprometeu-se a 
ponderar a revisão do Regulamento (CE) 
n.º 1367/2006 para melhorar o acesso à 
revisão administrativa e judicial, a nível da 
União, por parte de cidadãos e 
organizações não-governamentais no 
domínio do ambiente preocupados com a 
compatibilidade com a legislação 
ambiental das decisões com efeitos para o 
ambiente. A Comissão tomará igualmente 
medidas para melhorar o acesso os mesmos 
à justiça perante os tribunais nacionais em 
todos os Estados-Membros; para isso, 
emitiu uma Comunicação intitulada «A 
melhoria do acesso à justiça em matéria de 
ambiente na UE e nos seus 
Estados-Membros».

Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, de 11 de dezembro de 2019, 
intitulada «O Pacto Ecológico Europeu», a 
Comissão comprometeu-se a ponderar a 
revisão do Regulamento (CE) n.º 
1367/2006 para melhorar o acesso à 
revisão administrativa e judicial, a nível da 
União, por parte de cidadãos e 
organizações não-governamentais no 
domínio do ambiente com preocupações 
específicas em relação à compatibilidade 
com a legislação ambiental dos atos 
administrativos com efeitos para o 
ambiente.  A Comissão tomará igualmente 
medidas para melhorar o direito dos 
cidadãos ao acesso à justiça perante os 
tribunais nacionais em todos os 
Estados-Membros; para isso, emitiu uma 
Comunicação intitulada «A melhoria do 
acesso à justiça em matéria de ambiente na 
UE e nos seus Estados-Membros».

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Tendo em conta as disposições do 
artigo 9.º, n.º 3, da Convenção de Aarhus, 
bem como as preocupações expressas pelo 
Comité de Conformidade desta60, a 
legislação da União deve ser tornada 
conforme com as disposições da 
Convenção de Aarhus sobre o acesso à 
justiça no domínio do ambiente, de forma 
compatível com os princípios fundamentais 
do direito da União e com o seu sistema de 
revisão judicial.

(4) Tendo em conta as disposições do 
artigo 9.º, n.º 3, da Convenção de Aarhus, e 
tendo em consideração as conclusões do 
Comité de Conformidade desta 
Convenção, a legislação da União deve ser 
tornada conforme com as disposições da 
Convenção de Aarhus sobre o acesso à 
justiça no domínio do ambiente, de forma 
compatível com os princípios fundamentais 
do direito da União e com o seu sistema de 
revisão judicial.

_____________ ___________
60 Ver as conclusões do Comité de 
Conformidade da Convenção de Aarhus no 

60 Ver as conclusões do Comité de 
Conformidade da Convenção de Aarhus no 
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processo ACCC/C/2008/32 em 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html

processo ACCC/C/2008/32 em 
https://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/32TableEC.html

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A limitação da revisão interna 
prevista no Regulamento (CE) n.º 
1367/2006 a atos administrativos de âmbito 
individual é o principal obstáculo para as 
organizações não-governamentais no 
domínio do ambiente que pretendem 
recorrer à revisão interna nos termos do 
artigo 10.º do mesmo Regulamento, 
também no que se refere a atos 
administrativos de âmbito mais amplo. Por 
conseguinte, é necessário alargar o âmbito 
do procedimento de revisão interna 
previsto nesse Regulamento, de forma a 
incluir atos não legislativos de âmbito 
geral.

(5) A limitação da revisão interna 
prevista no Regulamento (CE) n.º 
1367/2006 a atos administrativos de âmbito 
individual pode constituir um obstáculo 
para as organizações não-governamentais 
no domínio do ambiente que pretendem 
recorrer à revisão interna nos termos do 
artigo 10.º do mesmo Regulamento, 
também no que se refere a atos 
administrativos de âmbito mais amplo. 
Convém, pois, alargar o âmbito do 
procedimento de revisão interna previsto 
nesse Regulamento, de forma a incluir atos 
não legislativos de âmbito geral que 
infrinjam legislação em matéria de 
ambiente.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para efeitos do Regulamento (CE) 
n.º 1367/2006, a definição de ato 
administrativo deve abranger atos não 
legislativos. No entanto, um ato não 
legislativo pode implicar medidas de 
execução a nível nacional contra as quais 

(6) Para efeitos do Regulamento (CE) 
n.º 1367/2006, a definição de ato 
administrativo deve abranger atos não 
legislativos. No entanto, um ato não 
legislativo pode implicar medidas de 
execução a nível nacional contra as quais 
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as organizações não-governamentais no 
domínio do ambiente podem obter proteção 
judicial, inclusive perante o Tribunal de 
Justiça da União Europeia (TJUE), através 
de um processo de decisão preliminar nos 
termos do artigo 267.º do TFUE. Por 
conseguinte, justifica-se excluir do âmbito 
da revisão interna as disposições desses 
atos não legislativos relativamente aos 
quais o direito da União exija a tomada de 
medidas de execução a nível nacional.

as organizações não-governamentais no 
domínio do ambiente com preocupações 
quanto às medidas de execução podem 
obter proteção judicial, inclusive perante o 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE), através de um processo de decisão 
preliminar nos termos do artigo 267.º do 
TFUE. Por conseguinte, justifica-se excluir 
do âmbito da revisão interna as disposições 
desses atos não legislativos relativamente 
aos quais o direito da União exija a tomada 
de medidas de execução a nível nacional.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) De acordo com a jurisprudência do 
TJUE61, as organizações 
não-governamentais no domínio do 
ambiente que solicitem a revisão interna de 
um ato administrativo são obrigadas, ao 
apresentar os fundamentos do seu pedido 
de revisão, a apresentar factos ou 
argumentos jurídicos suficientes para 
suscitar dúvidas legítimas.

(12) De acordo com a jurisprudência do 
TJUE61, as organizações 
não-governamentais no domínio do 
ambiente que solicitem a revisão interna de 
um ato administrativo são obrigadas, ao 
apresentar os fundamentos do seu pedido 
de revisão, a apresentar factos ou 
argumentos jurídicos suficientes para 
suscitar dúvidas legítimas. Esta obrigação 
deve igualmente aplicar-se ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1367/2006.

______________ _________________
61 Acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de 
setembro de 2019 no processo C-82/17 
P,TestBioTech contra Comissão, 
ECLI:EU:C:2019:719, no par. 69. 

61 Acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de 
setembro de 2019 no processo C-82/17 P, 
TestBioTech contra Comissão, 
ECLI:EU:C:2019:719, no par. 69.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1367/2006
Artigo 1 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) «Ato administrativo», qualquer ato 
não legislativo adotado por uma instituição 
ou órgão da União que tenha efeitos 
juridicamente vinculativos e externos e 
contenha disposições que podem, devido 
aos seus efeitos, violar o direito do 
ambiente na aceção do artigo 2.º, n.º 1, 
alínea f), com exceção das disposições do 
presente ato em relação às quais a 
legislação da União exige explicitamente 
medidas de execução a nível da União ou a 
nível nacional;

(g) «Ato administrativo», qualquer ato 
não legislativo adotado por uma instituição 
ou órgão da União que tenha ou pretenda 
ter efeitos juridicamente vinculativos e 
externos e contenha disposições que 
podem, devido aos seus efeitos, violar o 
direito do ambiente na aceção do artigo 2.º, 
n.º 1, alínea f), com exceção das 
disposições do presente ato em relação às 
quais a legislação da União exige 
explicitamente medidas de execução a 
nível da União ou a nível nacional;

Or. en

Justificação

O relator concorda com a vontade da Comissão de alargar a possibilidade de interpor 
recurso administrativo não só no que respeita a atos de âmbito individual, mas também 
relativamente a atos de âmbito geral. 

Além disso, o relator propõe que se fale de atos administrativos «destinados a produzir 
efeitos juridicamente vinculativos e externos», uma vez que não devem apenas poder ser 
objeto de recurso os atos que, por natureza, são juridicamente vinculativos e têm efeitos 
externos, mas também os atos que, em virtude da intenção do autor, se destinam a produzir 
tais efeitos.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1367/2006
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Qualquer organização não-governamental 
que satisfaça os critérios enunciados no 
artigo 11.º tem o direito de solicitar uma 

Qualquer organização não-governamental 
que satisfaça os critérios enunciados no 
artigo 11.º tem o direito de solicitar uma 
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revisão interna à instituição ou ao órgão da 
União que tenha aprovado um ato 
administrativo ou que, em caso de alegada 
omissão administrativa, deveria ter 
aprovado esse ato, pelo motivo de o ato ou 
omissão em causa infringir a legislação 
ambiental.

revisão interna à instituição ou ao órgão da 
União que tenha aprovado um ato 
administrativo que infrinja o direito em 
matéria de ambiente ou que, em caso de 
alegada omissão administrativa, deveria ter 
aprovado esse ato, pelo motivo de o ato ou 
omissão em causa infringir a legislação 
ambiental.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1367/2006
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso um ato administrativo seja uma 
medida de execução a nível da União 
exigida por outro ato não legislativo, a 
organização não-governamental pode 
também solicitar a revisão da disposição do 
ato não legislativo para o qual essa medida 
de execução é necessária, ao solicitar a 
revisão da medida de execução.

Caso um ato administrativo seja uma 
medida de execução a nível da União 
exigida por outro ato não legislativo, a 
organização não-governamental pode 
também solicitar a revisão da disposição do 
ato não legislativo para o qual essa medida 
de execução é necessária, ao solicitar a 
revisão da medida de execução, desde que 
o ato não legislativo esteja relacionado 
com o ambiente.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1367/2006
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos têm de ser apresentados por 
escrito, num prazo não superior a oito 
semanas a contar da data de aprovação, 

Os pedidos têm de ser apresentados por 
escrito, num prazo não superior a seis 
semanas a contar da data de aprovação, 
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notificação ou publicação do ato 
administrativo, consoante a data que for 
posterior, ou, em caso de alegada omissão, 
num prazo de oito semanas a contar da data 
em que o ato administrativo era devido. O 
pedido deve apresentar os fundamentos do 
reexame.

notificação ou publicação do ato 
administrativo, consoante a data que for 
posterior, ou, em caso de alegada omissão, 
num prazo de oito semanas a contar da data 
em que o ato administrativo era devido. O 
pedido deve apresentar os fundamentos do 
reexame.

Or. en

Justificação

O estabelecimento de um prazo demasiado longo para efeitos de recurso administrativo 
poderia representar um encargo para a instituição. Ao invés, um prazo mais curto para a 
apresentação de pedidos de recurso administrativo pode evitar um grande número de pedidos 
administrativos ou de natureza oportunista. A diferença de prazos entre os atos 
administrativos e a omissão de adotar tais atos está relacionada com a natureza da própria 
omissão.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1367/2006
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instituições ou os órgãos da União a 
que se refere o n.º 1 devem examinar o 
pedido de revisão interno, a menos que este 
careça manifestamente de fundamento. As 
instituições ou os órgãos da União devem 
apresentar os seus motivos numa resposta 
escrita, o mais rapidamente possível e num 
prazo não superior a 16 semanas a contar 
da data de receção do pedido.»

2. As instituições ou os órgãos da União a 
que se refere o n.º 1 devem examinar o 
pedido de revisão interno, a menos que este 
careça manifestamente de fundamento. As 
instituições ou os órgãos da União devem 
apresentar os seus motivos numa resposta 
escrita, o mais rapidamente possível e num 
prazo não superior a 14 semanas a contar 
da data de receção do pedido.»

Or. en

Justificação

A atribuição, às instituições, de um prazo mais curto para responderem a um pedido 
assegura uma proteção dos cidadãos mais célere e mais eficaz, para além de limitar o tempo 
de tramitação, facto que é importante para os executores dos projetos em questão. É 
absolutamente necessário reduzir o período de insegurança jurídica para o público afetado. 
Um prazo mais curto tem igualmente em conta o facto de poder haver um dano irreversível 
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sempre que um ato administrativo seja suscetível de ter um impacto negativo no ambiente, 
dando azo à necessidade de agir prontamente.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1367/2006
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em qualquer caso, a instituição ou o órgão 
da União deve atuar no prazo de 22 
semanas a contar da data de receção do 
pedido.

Em qualquer caso, a instituição ou o órgão 
da União deve atuar no prazo de 20 
semanas a contar da data de receção do 
pedido.

Or. en


