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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 18
Considerando 6

(6) Como princípio geral, os direitos 
garantidos pelos três pilares da Convenção 
de Aarhus são-no sem discriminações em 
razão da cidadania, da nacionalidade ou do 
domicílio.

(6) Como princípio geral, os direitos 
garantidos pelos três pilares da Convenção 
de Aarhus são-no sem discriminações em 
razão da cidadania, da nacionalidade, do 
estatuto financeiro ou do domicílio.

Or. pl

Justificação

Os cidadãos com um estatuto social ou financeiro baixo são frequentemente objecto de 
discriminação pelas autoridades públicas. Para estes cidadãos é difícil conseguir acesso à 
informação sobre ambiente devido à falta de acesso à Internet ou a outros instrumentos de 
telecomunicações e, por isso, também lhes é difícil conseguir acesso à justiça. Esta alteração 
obedece ao espírito da Convenção de Aarhus, especialmente o nº 4 do seu artigo 9º.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 19
Considerando 7

(7) A Convenção de Aarhus define as 
autoridades públicas de um modo amplo, 
porquanto a sua ideia de base é de que 
sempre que sejam exercidos poderes de 
autoridade pública devem prever-se direitos 
para os indivíduos e as suas organizações. Por 
conseguinte, as instituições e órgãos 
comunitários abrangidos pelo presente 
regulamento devem ser definidos do mesmo 
modo amplo e funcional. Em conformidade 
com a Convenção de Aarhus, as instituições e 
órgãos comunitários podem ser excluídos do 
âmbito de aplicação da Convenção sempre 
que actuem no exercício dos seus poderes 
jurisdicionais ou legislativos. No entanto, por 
uma questão de coerência com o 
Regulamento (CE) nº 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 30 de Maio de 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão, as 
disposições relativas ao acesso à informação 
sobre ambiente deverão aplicar-se às 
instituições e órgãos comunitários que 
actuem no exercício dos seus poderes 
legislativos.

(7) A Convenção de Aarhus define as 
autoridades públicas de um modo amplo, 
porquanto a sua ideia de base é de que 
sempre que sejam exercidos poderes de 
autoridade pública devem prever-se os
direitos de empreender acções e de 
conseguir acesso aos tribunais em matérias 
relacionadas com o ambiente para os 
indivíduos e as suas organizações. Por 
conseguinte, as instituições e órgãos 
comunitários abrangidos pelo presente 
regulamento devem ser definidos do mesmo 
modo amplo e funcional. Em conformidade 
com a Convenção de Aarhus, as instituições e 
órgãos comunitários podem ser excluídos do 
âmbito de aplicação da Convenção sempre 
que actuem no exercício dos seus poderes 
jurisdicionais ou legislativos. No entanto, por 
uma questão de coerência com o 
Regulamento (CE) nº 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 30 de Maio de 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão, as 
disposições relativas ao acesso à informação 
sobre ambiente deverão aplicar-se às 
instituições e órgãos comunitários que 
actuem no exercício dos seus poderes 
legislativos.

Or. pl

Justificação

A alteração visa especificar melhor o âmbito da legislação. De acordo com a redacção 
actual, os cidadãos podem ter outros direitos que não estão necessariamente relacionados 
com a protecção ambiental. Esta alteração obedece ao espírito da Convenção de Aarhus, 
especialmente os seus artigos 6º, 7º, 8º e 9º.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 20
Considerando 9

(9) Justifica-se que o presente regulamento 
estabeleça uma definição de "planos e 
programas" que tenha em conta as 
disposições da Convenção de Aarhus em 
paralelo com a abordagem seguida 
relativamente às obrigações dos 
Estados-Membros decorrentes do direito 
comunitário vigente. Os "planos e programas 
relativos ao ambiente" devem ser definidos 
em função da sua contribuição para a 
realização dos objectivos da política 
ambiental comunitária ou do seu provável 
efeito significativo na realização desses 
objectivos. O Sexto Programa Comunitário 
de Acção em matéria de Ambiente define os 
objectivos da política ambiental comunitária 
e as acções planeadas para atingir esses 
objectivos no período de dez anos que se 
iniciou em 22 de Julho de 2002. Terminado 
esse período, será necessário adoptar um 
novo programa de acção em matéria de 
ambiente.

(9) Justifica-se que o presente regulamento 
estabeleça uma definição de "planos e 
programas" que tenha em conta as 
disposições da Convenção de Aarhus em 
paralelo com a abordagem seguida 
relativamente às obrigações dos 
Estados-Membros decorrentes do direito 
comunitário vigente. Os "planos e programas 
relativos ao ambiente" devem ser definidos 
em função da sua contribuição para a 
realização dos objectivos e prioridades da 
política ambiental comunitária ou do seu 
provável efeito significativo na realização 
desses objectivos. O Sexto Programa 
Comunitário de Acção em matéria de 
Ambiente define os objectivos da política 
ambiental comunitária e as acções planeadas 
para atingir esses objectivos no período de 
dez anos que se iniciou em 22 de Julho 
de 2002. Terminado esse período, será 
necessário adoptar um novo programa de 
acção em matéria de ambiente.

Or. pl

Justificação

Além dos objectivos da política ambiental, a União Europeia concentra-se na realização das 
tarefas prioritárias associadas a essa política. Por exemplo, o Sexto Programa Comunitário 
de Acção (2002-2006) promove nomeadamente a qualidade e segurança alimentares, o 
desenvolvimento sustentável, as alterações globais e os ecossistemas e, por isso, 
subprogramas estreitamente vinculados à protecção ambiental e à saúde humana.

As prioridades da actual Presidência britânica da UE incluem as alterações climáticas, a 
protecção ambiental e o desenvolvimento sustentável relacionado com a saúde e vida 
humanas.
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Alteração apresentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt e Chris Davies

Alteração 21
Considerando 15

(15) As excepções previstas no 
Regulamento (CE) nº 1049/2001 devem 
aplicar-se mutatis mutandis aos pedidos de 
informações sobre ambiente apresentados 
ao abrigo do presente regulamento. Os 
motivos de recusa de acesso a informação 
sobre ambiente devem ser interpretados 
restritivamente, atendendo ao interesse 
público servido pela divulgação e à questão 
de saber se a informação solicitada tem a ver 
com emissões para o ambiente. A expressão 
"interesses comerciais" abrange acordos 
de confidencialidade celebrados por 
instituições ou órgãos que actuem no 
exercício de competências bancárias.

(15) No que respeita às normas em matéria 
de acesso a informação sobre ambiente, as 
disposições pertinentes da Directiva 
2003/4/CE devem ser aplicáveis também às 
instituições e órgãos comunitários. Os 
motivos de recusa de acesso a informação 
sobre ambiente devem ser interpretados 
restritivamente, atendendo ao interesse 
público servido pela divulgação e à questão 
de saber se a informação solicitada tem a ver 
com emissões para o ambiente.

Or. en

Justificação

A Directiva 2003/4/CE implementa na legislação dos Estados-Membros a Convenção de 
Aarhus no que respeita ao acesso a informação sobre ambiente e não há qualquer razão para 
que as instituições comunitárias não apliquem as mesmas normas. O aditamento do termo 
“bancárias” constitui um desvio da Convenção de Aarhus, a qual foi entretanto ratificada 
pela Comunidade. A Convenção determina que as excepções têm de ser interpretadas de 
forma estreita; porém, o aditamento do termo “bancárias” alarga a noção de 
confidencialidade e, por isso, não é permitido. A Directiva 2003/4/CE não fixa normas 
específicas para os bancos, embora existam bancos semelhantes ao BEI em muitos 
Estados-Membros. (Alteração 56 da primeira leitura).

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 22
Considerando 15

(15) As excepções previstas no 
Regulamento (CE) nº 1049/2001 devem 
aplicar-se mutatis mutandis aos pedidos de 
informações sobre ambiente apresentados 
ao abrigo do presente regulamento. Os 
motivos de recusa de acesso a informação 
sobre ambiente devem ser interpretados

(15) Os motivos de recusa de acesso a 
informação sobre ambiente devem ser 
interpretados restritivamente, atendendo ao 
interesse público servido pela divulgação e à 
questão de saber se a informação solicitada 
tem a ver com emissões para o ambiente. 
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restritivamente, atendendo ao interesse 
público servido pela divulgação e à questão 
de saber se a informação solicitada tem a ver 
com emissões para o ambiente. A expressão 
"interesses comerciais" abrange acordos 
de confidencialidade celebrados por 
instituições ou órgãos que actuem no 
exercício de competências bancárias.

No que respeita às excepções em matéria de 
acesso a informação sobre ambiente, as 
disposições pertinentes da Directiva 
2003/4/CE devem ser aplicáveis também às 
instituições e órgãos comunitários.

Or. nl

Justificação

A excepção permitindo a instituições ou órgãos que actuem no exercício de competências 
bancárias recusar o acesso a informações sobre ambiente não estava prevista na proposta 
inicial da Comissão. As excepções têm de ter por base a Directiva 2003/4/CE.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 23
Artigo 1, nº 1, alínea b)

b) Garantindo que a informação sobre 
ambiente seja progressivamente 
disponibilizada e divulgada ao público, a fim 
de atingir a mais vasta e sistemática 
disponibilização e divulgação possível. Para 
o efeito, haverá que promover, em especial, 
a utilização de tecnologias telemáticas e/ou 
electrónicas, quando disponíveis;

b) Garantindo que a informação sobre 
ambiente seja recolhida de forma fiável e 
progressivamente disponibilizada e 
divulgada ao público, a fim de atingir a mais 
vasta e sistemática disponibilização e 
divulgação possível. Para o efeito, haverá 
que promover, em especial, a utilização de 
tecnologias telemáticas e/ou electrónicas, 
quando disponíveis;

Or. pl

Justificação

Erros: a observação não sistemática do estado do ambiente, a obtenção de leituras 
incorrectas com o equipamento de medição e a utilização de aparelhagem técnica defeituosa 
ou obsoleta ou de processos de investigação incorrectos podem provocar erros repetidos que 
podem resultar em avaliações incorrectas do estado do ambiente e, consequentemente, na 
divulgação de informações incorrectas. Isto pode levar as autoridades públicas e os órgãos 
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judiciais a cometer erros ou não tomar as medidas adequadas.

Alteração apresentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt e Chris Davies

Alteração 24
Artigo 1, nº 1, alínea c)

c) Prevendo a participação do público em 
planos e programas relativos ao ambiente;

c) Prevendo a participação do público em 
planos, programas e políticas relativos ao 
ambiente;

(Esta alteração aplica-se a todo o texto.)

Or. en

Justificação

A Convenção de Aarhus requer o acesso à participação na deliberação ambiental.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 25
Artigo 1, nº 1, alínea c)

c) Prevendo a participação do público em 
planos e programas relativos ao ambiente;

c) Prevendo a participação do público em 
planos, programas e políticas relativos ao 
ambiente;

Or. nl

Justificação

Esta alteração é apresentada tendo em vista a execução do artigo 7º da Convenção de 
Aarhus. Trata-se de repor a alteração 7 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 26
Artigo 2, nº 1, parte introdutória

1. Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por: 

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. nl
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Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 27
Artigo 2, nº 1, alínea a)

a)"Requerente", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que peça informações sobre 
ambiente;

a)"Requerente", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que peça informações sobre o 
estado do ambiente ou um dos seus 
elementos;

Or. pl

Justificação

O requerente não deve pedir informações sobre o ambiente na globalidade mas sim sobre um 
dos seus elementos ou um grupo de elementos.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 28
Artigo 2, nº 1, alínea d), subalínea i)

i) ao estado dos elementos do ambiente, 
como o ar e a atmosfera, a água, o solo, a 
terra, a paisagem e as áreas de interesse 
natural, incluindo as zonas húmidas, as 
zonas litorais e marinhas, a diversidade 
biológica e os seus componentes, incluindo 
os organismos geneticamente modificados, e 
a interacção entre estes elementos;

i) ao estado dos elementos do ambiente, 
como o ar e a atmosfera, a água, o solo, as 
formas de superfície da terra, os leitos de 
rocha, a terra, a paisagem e as áreas de 
interesse natural, incluindo as florestas, as 
zonas húmidas, as zonas litorais e marinhas,
a diversidade biológica e os seus 
componentes, incluindo os organismos 
geneticamente modificados, e a interacção 
entre estes elementos;

Or. pl

Justificação

A subalínea i) abrange elementos do ambiente: atmosfera (ar), hidrosfera (água), pedosfera
(solos), as formas de superfície da terra e os leitos de rocha (litosfera) e os organismos vivos, 
incluindo as florestas e as zonas húmidas (biosfera). A inclusão dos leitos de rocha é 
importante devido às actividades económicas realizadas em associação com eles (extracção 
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mineira, transporte subterrâneo, construção, armazenagem, actividades militares) que 
exercem efeitos profundos no ambiente (desmoronamentos nas minas, explosões de metano, 
fugas de produtos petrolíferos dos oleodutos, acidentes de transporte nos túneis, acidentes de 
construção, etc.).

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 29
Artigo 2, nº 1, alínea d), subalínea vi)

vi) ao estado da saúde e da segurança das 
pessoas, incluindo a contaminação da cadeia 
alimentar, quando tal seja relevante, as 
condições de vida, os locais de interesse 
cultural e as construções, na medida em que 
sejam ou possam ser afectados pelo estado 
dos elementos do ambiente referidos no 
ponto i), ou, através desses elementos, por 
qualquer dos elementos referidos nos pontos 
ii) e iii);

vi) ao estado da saúde e da segurança das 
pessoas, ao estado demográfico e social das 
comunidades individuais locais, regionais e 
nacionais, incluindo a contaminação da 
cadeia alimentar, quando tal seja relevante, 
as condições de vida, os locais de interesse 
cultural e as construções, na medida em que 
sejam ou possam ser afectados pelo estado 
dos elementos do ambiente referidos no 
ponto i), ou, através desses elementos, por 
qualquer dos elementos referidos nos pontos 
ii) e iii);

Or. pl

Justificação

Um conhecimento da repartição por género e idade e de outras características demográficas 
e sociais das comunidades individuais locais, regionais e nacionais permite avaliar (em caso, 
por exemplo, de contaminação radioactiva ou outros desastres ambientais, como inundações) 
onde, como e quando se deve prestar assistência aos grupos mais vulneráveis, especialmente 
os idosos e as crianças.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 30
Artigo 2, nº 1, alínea e)

e) "Planos e programas relativos ao 
ambiente", os planos e programas:

e) "Planos, programas e políticas relativos 
ao ambiente", os planos, programas e 
políticas:

Or. nl



AM\584771PT.doc 9/23 PE 364.732v01-00

PT

Justificação

A alínea e) deve ficar em conformidade com a alteração ao artigo 1º, nº 1, alínea c) de 
Frederika Brepoels.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 31
Artigo 2, nº 1, alínea e), subalínea i)

i) preparados e, se for caso disso, aprovados 
por uma instituição ou órgão comunitário;

i) preparados, financiados e/ou aprovados 
por uma instituição ou órgão comunitário;

Or. nl

Justificação

Na segunda parte trata-se da reposição da alteração 10 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt e Chris Davies

Alteração 32
Artigo 2, nº 1, alínea e), subalínea i)

i) preparados e, se for caso disso, aprovados 
por uma instituição ou órgão comunitário;

i) preparados, financiados e, se for caso 
disso, aprovados por uma instituição ou 
órgão comunitário;

Or. en

Justificação

Os programas financiados pela UE podem ter um impacto importante no ambiente (alteração 
10 da primeira leitura).

Alteração apresentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt e Chris Davies

Alteração 33
Artigo 2, nº 1, alínea e), último parágrafo

Ficam excluídos desta definição planos e 
programas financeiros, bancários ou 
orçamentais, nomeadamente os que definam 

Ficam excluídos desta definição planos e 
programas financeiros ou orçamentais, 
nomeadamente os que definam as 
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as modalidades de financiamento de 
projectos ou actividades específicas ou os 
que estejam relacionados com propostas 
orçamentais anuais, programas de trabalho 
internos de instituições ou órgãos 
comunitários ou planos e programas de 
emergência concebidos apenas para fins de 
protecção civil;

modalidades de financiamento de projectos 
ou actividades específicas ou os que estejam 
relacionados com propostas orçamentais 
anuais, programas de trabalho internos de 
instituições ou órgãos comunitários ou 
planos e programas de emergência 
concebidos apenas para fins de protecção 
civil;

Or. en

Justificação

O aditamento do termo “bancárias” constitui um desvio da Convenção de Aarhus, a qual foi 
entretanto ratificada pela Comunidade. A Convenção determina que as excepções têm de ser 
interpretadas de forma estreita; porém, o aditamento do termo “bancárias” alarga a noção 
de confidencialidade e, por isso, não é permitido. A Directiva 2003/4/CE não fixa normas 
específicas para os bancos, embora existam bancos semelhantes ao BEI em muitos 
Estados-Membros.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 34
Artigo 2, nº 1, alínea f)

f) "Legislação ambiental", legislação 
comunitária que, independentemente do seu 
fundamento legal, contribua para o 
cumprimento dos objectivos de política 
comunitária em matéria de ambiente 
consagrados no Tratado: preservar, proteger 
e melhorar a qualidade do ambiente, 
proteger a saúde humana, utilizar prudente e 
racionalmente os recursos naturais e 
promover, no plano internacional, medidas 
destinadas a enfrentar os problemas 
ambientais, à escala regional ou mundial;

f) "Legislação ambiental", legislação 
comunitária que, independentemente do seu 
fundamento legal, contribua para o 
cumprimento dos objectivos de política 
comunitária em matéria de ambiente 
consagrados no Tratado: preservar, proteger 
e melhorar a qualidade do ambiente, 
proteger a saúde humana, utilizar prudente e 
racionalmente os recursos naturais e 
promover, no plano internacional, medidas 
destinadas a enfrentar os problemas 
ambientais, à escala local, regional ou 
mundial;

Or. pl

Justificação

A promoção de medidas para resolver problemas ambientais a nível local dá origem a mais 
acções com vista a proteger e melhorar a qualidade do ambiente, proteger a saúde humana e 
assegurar uma utilização prudente e racional dos recursos naturais. Depois, estas acções são 
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prosseguidas a níveis superiores – regional, nacional e finalmente internacional. A protecção 
ambiental a nível internacional é impossível sem todas as medidas tomadas a nível local.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 35
Artigo 3, parágrafo 1

O Regulamento (CE) nº 1049/2001 aplica-se 
a todos os pedidos de acesso a informação 
sobre ambiente detida por instituições e 
órgãos comunitários, sem qualquer 
discriminação em razão da cidadania, 
nacionalidade ou domicílio do requerente e, 
no caso das pessoas colectivas, sem 
discriminação em razão do local da sua sede 
social ou centro efectivo de actividades.

O Regulamento (CE) nº 1049/2001 aplica-se 
a todos os pedidos de acesso a informação 
sobre ambiente detida por instituições e 
órgãos comunitários, sem qualquer 
discriminação em razão da cidadania, 
nacionalidade, estatuto social ou domicílio 
do requerente e, no caso das pessoas 
colectivas, sem discriminação em razão do 
tipo de actividades, do local da sua sede 
social ou centro efectivo das suas
actividades.

Or. pl

Justificação

Os cidadãos com um estatuto social ou financeiro baixo são frequentemente objecto de 
discriminação pelas autoridades públicas. Para estes cidadãos é difícil conseguir acesso à 
informação sobre ambiente devido à falta de acesso à Internet ou a outros instrumentos de 
telecomunicações e, por isso, também lhes é difícil conseguir acesso à justiça. Esta alteração 
obedece ao espírito da Convenção de Aarhus, especialmente o nº 4 do seu artigo 9º.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 36
Artigo 4, nº 2, parte introdutória

2. A informação sobre ambiente a 
disponibilizar e a divulgar deve ser 
actualizada sempre que adequado. Além dos 
documentos enumerados nos nºs 2 e 3 do 
artigo 12º e nos nºs 1 e 2 do artigo 13º do 
Regulamento (CE) nº 1049/2001, as bases de 
dados ou registos devem conter: 

2. A informação sobre ambiente a 
disponibilizar e a divulgar deve ser fiável e 
actualizada sempre que adequado. Além dos 
documentos enumerados nos nºs 2 e 3 do 
artigo 12º e nos nºs 1 e 2 do artigo 13º do 
Regulamento (CE) nº 1049/2001, as bases de 
dados ou registos devem conter: 

Or. pl
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Justificação

Erros: a observação não sistemática do estado do ambiente, a obtenção de leituras 
incorrectas com o equipamento de medição e a utilização de aparelhagem técnica defeituosa 
ou obsoleta ou de processos de investigação incorrectos podem provocar erros repetidos que 
podem resultar em avaliações incorrectas do estado do ambiente e, consequentemente, na 
divulgação de informações incorrectas. Isto pode levar as autoridades públicas e os órgãos 
judiciais a cometer erros ou não tomar as medidas adequadas.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 37
Artigo 4, nº 4

4. A Comissão garante a publicação e a 
divulgação, a intervalos não superiores a 
quatro anos, de relatórios sobre o estado do 
ambiente que incluam informações sobre a 
qualidade do ambiente e as pressões sobre 
ele exercidas.

4. A Comissão garante a publicação e a 
divulgação, a intervalos não superiores a 
quatro anos, de relatórios sobre o estado do 
ambiente que incluam informações sobre a 
qualidade do ambiente e as pressões sobre 
ele exercidas e apresenta orientações para o 
seu desenvolvimento, em conformidade 
com o artigo 95º e o nº 1 do artigo 175º do 
Tratado.

Or. pl

Justificação

O objectivo superior do regulamento é proteger a saúde humana e o ambiente. A definição de 
orientações de desenvolvimento tornará possível formular medidas que justificarão o 
incremento do acesso à informação, a participação pública na deliberação e o acesso à 
justiça em questões relacionadas com a saúde e a protecção ambiental.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 38
Artigo 6

Aplicação das excepções relativas a pedidos 
de acesso a informação sobre ambiente

Recusa dos pedidos de acesso a informação 
sobre ambiente

1. No que se refere ao primeiro travessão 
do nº 2 do artigo 4º do Regulamento (CE) 
nº 1049/2001, considera-se que existe um 
interesse público superior na divulgação 
quando a informação solicitada estiver 

Quando uma instituição ou órgão 
comunitário receber um pedido de acesso a 
informação sobre ambiente e não possuir 
essa informação nem ela seja mantida por 
outros em seu nome, ela/e deve informar o 
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relacionada com emissões para o ambiente. 
No que se refere às outras excepções 
previstas nos nºs 2 e 3 do artigo 4º do 
Regulamento (CE) nº 1049/2001, o facto de 
a informação solicitada estar relacionada 
com emissões para o ambiente deve ser 
especialmente tido em conta quando se 
ponderar se existe ou não um interesse 
público superior na sua divulgação.

requerente - o mais depressa possível e, no 
máximo, no prazo de 15 dias úteis - da 
instituição ou órgão comunitário ou 
autoridade pública, tal como refere a 
Directiva 2003/4/CE, a quem, na sua 
opinião, pode ser pedida aquela informação 
ou transmitir o pedido à instituição ou 
órgão comunitário ou autoridade pública e 
informar disso o requerente.

2. Para além das excepções previstas no 
artigo 4º do Regulamento (CE) 
nº 1049/2001, as instituições e órgãos 
comunitários podem recusar o acesso à 
informação sobre ambiente quando a sua 
divulgação puder prejudicar a protecção do 
ambiente a que se refere a informação, 
como no caso de zonas de cultura de 
espécies raras.

Quando o pedido for apresentado em 
termos demasiado gerais, a instituição ou 
órgão comunitário solicita ao requerente -
o mais depressa possível e, no máximo, no 
prazo previsto no artigo 7º do Regulamento 
(CE) nº 1049/2001 - uma clarificação do 
pedido e ajuda o requerente a fazê-lo, por 
exemplo, fornecendo informações sobre a 
utilização dos registos referidos no artigo 
11º do Regulamento (CE) nº 1049/2001. Só 
depois de dar esta oportunidade ao 
requerente é que a instituição ou órgão 
comunitário - se o considerar adequado -
poderá recusar o pedido referido neste 
parágrafo.

3. Quando uma instituição ou órgão 
comunitário detiver informação em matéria 
de ambiente, proveniente de um 
Estado-Membro, deve consultar esse 
Estado-Membro e aplicar quaisquer 
excepções pertinentes constantes da 
legislação comunitária. Caso não se 
aplique nenhuma excepção, a instituição 
ou órgão comunitário em questão deve 
divulgar a informação.

As instituições ou órgãos comunitários
devem recusar o acesso à informação sobre 
ambiente e decidir abster-se da divulgação 
activa da mesma quando a sua divulgação 
puder ter uma influência desfavorável na 
protecção do ambiente a que se refere a 
informação, como, por exemplo, no caso
dos locais onde existem espécies raras.

As instituições ou órgãos comunitários não 
podem - por motivo de excepções 
relacionadas com a protecção da 
informação comercial ou industrial, a 
protecção dos dados pessoais ou a 
protecção do ambiente a que se refere a 
informação - recusar um pedido ou decidir 
não proceder à divulgação activa da 
informação quando esta se referir às 
emissões no ambiente.
As instituições ou órgãos comunitários 
podem recusar o acesso à informação sobre 
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ambiente ou decidir não proceder à 
divulgação activa da mesma apenas com 
base nas excepções previstas no artigo 4º da 
Directiva 2003/4/CE ou no terceiro 
parágrafo deste artigo.
As excepções previstas neste regulamento 
serão interpretadas de forma restritiva. Em 
cada caso deverá ser ponderado se o 
interesse público servido pela divulgação 
da informação é superior ao interesse 
servido pela recusa.

Or. nl

Justificação

As excepções têm de ter por base a Directiva 2003/4/CE, que dá acesso à informação sobre 
ambiente a nível nacional. As excepções tal como previstas actualmente não estão totalmente 
em conformidade com as disposições da Convenção de Aarhus e são demasiado amplas em 
comparação com estas últimas.

Alteração apresentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt e Chris Davies

Alteração 39
Artigo 6, nº 1

1. No que se refere ao primeiro travessão 
do nº 2 do artigo 4º do Regulamento (CE) 
nº 1049/2001, considera-se que existe um 
interesse público superior na divulgação 
quando a informação solicitada estiver 
relacionada com emissões para o ambiente. 
No que se refere às outras excepções 
previstas nos nºs 2 e 3 do artigo 4º do 
Regulamento (CE) nº 1049/2001, o facto de 
a informação solicitada estar relacionada 
com emissões para o ambiente deve ser 
especialmente tido em conta quando se 
ponderar se existe ou não um interesse 
público superior na sua divulgação.

1. As instituições e órgãos comunitários 
podem recusar o acesso à informação sobre 
ambiente ou decidir não a divulgar apenas 
no caso das excepções previstas no artigo 4º 
da Directiva 2003/4/CE ou no nº 2 deste 
artigo.

Or. en
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Justificação

A Directiva 2003/4/CE implementa a Convenção de Aarhus no que respeita ao acesso a 
informação sobre ambiente nos Estados-Membros. As instituições comunitárias devem 
aplicar as mesmas normas em matéria de acesso à informação que os Estados-Membros. O 
Regulamento (CE) nº 1049/2001 não toma devidamente em conta o estatuto particular 
atribuído ao acesso à informação sobre ambiente nos termos da Convenção de Aarhus.

Alteração apresentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt e Chris Davies

Alteração 40
Artigo 6, nº 3

3. Quando uma instituição ou órgão 
comunitário detiver informação em matéria 
de ambiente, proveniente de um 
Estado-Membro, deve consultar esse 
Estado-Membro e aplicar quaisquer 
excepções pertinentes constantes da 
legislação comunitária. Caso não se 
aplique nenhuma excepção, a instituição 
ou órgão comunitário em questão deve 
divulgar a informação.

Suprimido

Or. en

Justificação

Redundante – as isenções previstas na Directiva 2003/4/CE devem ser aplicáveis tanto aos 
Estados-Membros como às instituições e órgãos comunitários.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 41
Artigo 8, parágrafo 1

Em caso de ameaça iminente para a saúde 
humana ou o ambiente, originada por 
actividades humanas ou devida a causas 
naturais, as instituições e órgãos 
comunitários devem colaborar e prestar 
assistência às autoridades públicas na 
acepção da Directiva 2003/4/CE, a pedido 
destas, para que as mesmas possam divulgar, 
imediatamente e sem demora, ao público 

Em caso de ameaça iminente para a saúde e 
vida humana ou o ambiente, originada por 
actividades humanas ou devida a causas 
naturais, as instituições e órgãos 
comunitários devem colaborar e prestar 
assistência às autoridades públicas na 
acepção da Directiva 2003/4/CE, a pedido 
destas, para que as mesmas possam divulgar, 
imediatamente e sem demora, ao público 
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susceptível de ser afectado toda a 
informação sobre ambiente que lhe permita 
tomar medidas para prevenir ou limitar os 
danos resultantes da ameaça, na medida em 
que essa informação esteja na posse de tais 
instituições e órgãos comunitários e/ou 
autoridades públicas ou detida em seu nome.

susceptível de ser afectado toda a 
informação sobre ambiente que lhe permita 
tomar medidas para prevenir ou minimizar
os danos resultantes da ameaça, na medida 
em que essa informação esteja na posse de 
tais instituições e órgãos comunitários e/ou 
autoridades públicas ou detida em seu nome.

Or. pl

Justificação

Em muitos casos em que surgem ameaças para a saúde humana também existe uma ameaça 
para a vida humana. Esta alteração visa chamar a atenção para o facto de se poderem 
perder vidas em tais situações. Usa-se a palavra “minimizar” para realçar que os danos 
decorrentes da ameaça devem ser limitados ao mínimo possível.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 42
Artigo 9

1. As instituições e órgãos comunitários 
devem, mediante disposições práticas e/ou 
outras apropriadas, dar ao público a 
oportunidade de participar precoce e 
eficazmente na preparação, alteração ou 
revisão de planos e programas relativos ao 
ambiente, quando todas as opções 
estiverem ainda em aberto. A Comissão 
deve nomeadamente prever a participação 
do público na fase preliminar de 
preparação de uma proposta de plano ou 
programa a submeter, para decisão, a 
outras instituições ou órgãos comunitários.

1. Quando as instituições ou órgãos 
comunitários prepararem, alterarem ou 
revirem um plano, programa ou política
relativos ao ambiente devem informar o 
público através de um aviso público ou 
outros meios adequados, tais como meios 
electrónicos. Esta informação deve incluir, 
quando disponíveis, o projecto de proposta 
e a informação sobre ambiente ou a 
avaliação ambiental relevante para o plano, 
programa ou política em preparação.

2. As instituições e órgãos comunitários 
devem identificar o público real ou 
potencialmente afectado ou susceptível de 
interesse num plano ou programa do tipo 
referido no nº 1, tendo em conta os 
objectivos do presente regulamento.

2. As instituições ou órgãos comunitários
que prepararem, alterarem ou revirem um 
plano, programa ou política relativos ao 
ambiente devem informar o público sobre 
as disposições práticas de participação e, 
nomeadamente, a entidade administrativa 
da instituição ou órgão comunitário junto 
da qual se podem obter as informações 
relevantes, apresentar comentários, 
formular opiniões ou fazer perguntas e que 
pode indicar os prazos para a apresentação 
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de comentários.
3. As instituições e órgãos comunitários 
garantem que o público a que se refere o 
nº 2 seja informado, por aviso público ou 
outros meios adequados, tais como meios 
electrónicos, quando disponíveis, sobre:

3. As instituições e órgãos comunitários 
garantem as disposições práticas para que 
o público possa, numa fase precoce, 
apresentar os seus comentários e 
perspectivas antes de serem tomadas 
decisões sobre o plano, programa ou 
política. Dependendo do tipo de plano, 
programa ou política, dera dada ao público 
a oportunidade de apresentar comentários 
nas diversas fases de preparação do plano, 
programa ou política.

a) O projecto de proposta, quando 
disponível;

Essas disposições práticas incluem prazos 
razoáveis para as diversas fases que dêem 
tempo suficiente para informar o público e
para que este se prepare e participe 
efectivamente na preparação e no processo 
de tomada de decisões em matéria de
ambiente. Por norma, nas consultas 
escritas sobre um plano, programa ou 
política relacionados com o ambiente deve
ser considerado um prazo de oito semanas 
para a recepção de comentários. Quando 
forem organizadas reuniões ou audiências, 
estas terão de ser anunciadas, pelo menos,
quatro semanas antes. Estes prazos 
poderão ser reduzidos em caso de urgência
ou quando o público já tiver tido a
possibilidade de apresentar comentários ao 
plano, programa ou política em questão.

b) A informação sobre ambiente ou a 
avaliação ambiental relevante para o plano 
ou programa em preparação, se 
disponíveis; e
c) As disposições práticas para a sua 
participação, incluindo:
i) a entidade administrativa junto da qual 
se podem obter as informações relevantes,
ii) a entidade administrativa à qual se 
podem apresentar comentários, formular 
opiniões ou fazer perguntas, e
iii) prazos razoáveis, que proporcionem 
tempo suficiente para informar o público e 
para que este se prepare e participe 
efectivamente no processo de tomada de 
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decisões em matéria de ambiente.
4. Deve ser estabelecido um prazo de, pelo 
menos, quatro semanas para a recepção de 
observações. Quando forem organizadas 
reuniões ou audições, estas devem ser 
anunciadas com uma antecedência de, pelo 
menos, quatro semanas. Estes prazos 
poderão ser encurtados em caso de 
urgência ou quando o público já 
anteriormente tenha tido a possibilidade de 
formular observações sobre o plano ou 
programa em questão.

Or. nl

Justificação

As instituições e órgãos comunitários devem ter em conta os resultados da consulta e 
informar sobre os mesmos.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 43
Artigo 9, nº 3, parte introdutória

3. As instituições e órgãos comunitários 
garantem que o público a que se refere o nº 2 
seja informado, por aviso público ou outros 
meios adequados, tais como meios 
electrónicos, quando disponíveis, sobre:

3. As instituições e órgãos comunitários 
garantem que o público a que se refere o nº 2 
seja informado, por aviso público ou outros 
meios adequados, tais como meios 
electrónicos e os meios operados pelas redes 
de telecomunicações, quando disponíveis, 
sobre:

Or. pl

Justificação

Devido ao progresso técnico, todos os operadores de telecomunicações – incluindo os 
operadores de teleinformática – são obrigados a disponibilizar ao público as informações 
importantes em situações como as de emergência. Esta alteração obedece ao espírito da 
Convenção de Aarhus, especialmente o seu artigo 5º e o artigo 4º do Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo à aplicação das disposições da Convenção de 
Aarhus sobre o Acesso à Informação, Participação do Público no Processo de Tomada de 
Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente às instituições e órgãos comunitários.
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Alteração apresentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt e Chris Davies

Alteração 44
Artigo 9 bis (novo)

Artigo 9º bis
Resultados da participação do público

Ao tomar uma decisão sobre o plano, 
programa ou política relativos ao ambiente, 
as instituições e órgãos comunitários 
devem ter devidamente em conta os 
resultados do processo de participação do 
público.
As instituições e órgãos comunitários 
informarão o público sobre o plano, 
programa ou política – incluindo o seu 
texto – e as razões e considerações que 
estão na base da decisão, incluindo a 
informação sobre o processo de 
participação do público.

Or. en

Justificação

As instituições e órgãos comunitários devem ter em conta os resultados da consulta e 
informar sobre os mesmos. (Alteração 23 da primeira leitura).

Alteração apresentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Rebecca Harms, 
María Sornosa Martínez e Gyula Hegyi

Alteração 45
Artigo 10, nº 2

2. As instituições ou órgãos comunitários a 
que se refere o nº 1 devem examinar o 
pedido de reexame interno, a menos que este 
careça manifestamente de fundamento. As 
instituições ou órgãos devem apresentar os 
seus motivos numa resposta escrita, o mais 
rapidamente possível e num prazo não 
superior a 12 semanas a contar da data de 
recepção do pedido.

2. As instituições ou órgãos comunitários a 
que se refere o nº 1 devem examinar o 
pedido de reexame interno, a menos que este 
careça manifestamente de fundamento. As 
instituições ou órgãos devem, o mais 
rapidamente possível e num prazo não 
superior a 12 semanas a contar da data de 
recepção do pedido, tomar uma decisão por 
escrito sobre a medida a tomar para 
assegurar o respeito da legislação 
ambiental ou sobre a sua recusa do pedido. 
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A decisão deve ser dirigida à entidade 
competente que apresentou o pedido e 
explicará os motivos da decisão.

Or. en

Justificação

Reposição do texto da proposta da Comissão (nº 2 do artigo 9º). Não é claro se uma entidade 
competente poderia contestar uma “resposta escrita” no Tribunal de Justiça Europeu. A UE 
ratificou a Convenção de Aarhus e, por isso, esta deve ser transposta para a legislação 
comunitária na sua íntegra, incluindo as obrigações ao abrigo do acesso à justiça.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 46
Artigo 10, nº 2

2. As instituições ou órgãos comunitários a 
que se refere o nº 1 devem examinar o 
pedido de reexame interno, a menos que este 
careça manifestamente de fundamento. As 
instituições ou órgãos devem apresentar os 
seus motivos numa resposta escrita, o mais 
rapidamente possível e num prazo não 
superior a 12 semanas a contar da data de 
recepção do pedido.

2. As instituições ou órgãos comunitários a 
que se refere o nº 1 devem examinar o 
pedido de reexame interno, a menos que este 
careça manifestamente de fundamento. As 
instituições ou órgãos devem, o mais 
rapidamente possível e num prazo não 
superior a 12 semanas a contar da data de 
recepção do pedido, dar conhecimento por 
escrito da sua decisão sobre as medidas 
tomadas para assegurar o respeito da 
legislação ambiental ou sobre a sua recusa 
do pedido. A decisão deve ser dirigida à 
organização não governamental que 
apresentou o pedido e explicará os motivos 
da decisão.

Or. nl

Justificação

A Comissão apresentou inicialmente um processo que deveria dar acesso à justiça a 
determinadas organizações ambientais em conformidade com a Convenção de Aarhus. Para 
poder concretizar isto, o conceito de “decisão” é indispensável. Na posição comum do 
Conselho este conceito é substituído por uma resposta escrita que não tem nenhum 
significado à luz do Tratado UE.
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Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 47
Artigo 10, nº 3

3. Se, apesar de todos os esforços realizados 
nesse sentido, a instituição ou órgão 
comunitário em questão não puder actuar em 
conformidade com o nº 2, deve informar a 
organização não governamental que 
apresentou o pedido o mais rapidamente 
possível e, o mais tardar, no prazo 
mencionado nesse número, das razões por 
que não pôde actuar e de quando tenciona 
fazê-lo.

3. Se, apesar de todos os esforços realizados 
nesse sentido, a instituição ou órgão 
comunitário em questão não puder actuar em 
conformidade com o nº 2, deve informar a 
organização não governamental que 
apresentou o pedido o mais rapidamente 
possível e, o mais tardar, no prazo 
mencionado nesse número, das razões por 
que não pôde tomar uma decisão e
comunica quando tenciona tomar uma 
decisão sobre o pedido.

Em qualquer caso, a instituição ou órgão
comunitário deve actuar no prazo de 18 
semanas a contar da data de recepção do 
pedido.

Em qualquer caso, a instituição ou 
organismo comunitário toma uma decisão 
sobre os pedidos de reexame interno, tendo 
em conta o tipo, dimensão e gravidade da 
violação da legislação ambiental em 
questão num prazo razoável que não 
ultrapasse um período de 18 semanas a 
contar da data de recepção do pedido. Ela 
informa imediatamente a organização não 
governamental competente sobre a sua 
decisão sobre o pedido.

Or. nl

Justificação

Também aqui é imperativo remeter para uma "decisão" da instituição ou órgão comunitário 
no sentido de preservar o acesso à justiça.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 48
Artigo 11, nº 1, alínea b)

b) Tiverem como objectivo primário 
declarado a promoção da protecção do 
ambiente no contexto da legislação 
ambiental;

b) Tiverem como objectivo primário 
declarado a promoção da protecção do 
ambiente no contexto da legislação 
ambiental ou da promoção do 
desenvolvimento sustentável;
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Or. nl

Justificação

É imperativo ter em consideração também as organizações cujos estatutos designam como 
objectivo o desenvolvimento sustentável.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 49
Artigo 12 nº 1

1. A organização não governamental que 
tiver requerido o reexame interno ao abrigo 
do artigo 10º pode interpor recurso para o 
Tribunal de Justiça ao abrigo das disposições 
pertinentes do Tratado.

1. A organização não governamental que 
tiver requerido o reexame interno ao abrigo 
do artigo 10º e que considere que uma 
decisão tomada pela instituição ou 
organismo comunitário na sequência desse 
pedido é insuficiente para assegurar o 
respeito da legislação ambiental pode 
interpor recurso para o Tribunal de Justiça 
ao abrigo das disposições pertinentes do 
Tratado, a fim de testar a legitimidade da 
decisão referida no artigo 10º.

Or. nl

Justificação

Na proposta original da Comissão indicava-se com maior clareza o objecto do recurso no 
Tribunal. 

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 50
Artigo 14

O presente regulamento entra em vigor no 
terceiro dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
terceiro dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é aplicável a partir 
de ... *.

O presente regulamento é aplicável a partir 
de ... **.
** 3 meses após a data referida no primeiro 
parágrafo.

Or. nl
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Justificação

É importante que este regulamento seja aplicável o mais depressa possível. Três meses é um 
prazo viável. 


