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Legenda dos símbolos utilizados

* : Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I : Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II : Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para 
rejeitar ou alterar a posição comum

*** : Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto 
nos casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do 
Tratado CE e no artigo 7º do Tratado UE

***I : Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II : Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para 
rejeitar ou alterar a posição comum

***III : Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção ficam 
subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

Sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de um 
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
(6273/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (6273/2005 – C6-0000/2005),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2003)0622)2,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2005),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 1

(1) A legislação comunitária no domínio 
do ambiente tem como objectivo contribuir 
designadamente para a preservação, a 
protecção e a melhoria da qualidade do 
ambiente, assim como para a protecção da 
saúde humana.

(1) A legislação comunitária no domínio 
do ambiente tem como objectivo contribuir 
designadamente para a preservação, a 
protecção e a melhoria da qualidade do 
ambiente, para a promoção do 
desenvolvimento sustentável, assim como 
para a protecção da saúde humana.

  
1 JO C 103 E, de 29.4.2004, p. 612.
2 Ainda não publicada em JO.
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Justificação

O conceito de desenvolvimento sustentável não se limita a desempenhar um papel de grande 
importância no processo de desenvolvimento da legislação ambiental na Comunidade; o 
artigo 6º do Tratado CE determina igualmente que a protecção do ambiente seja integrada 
nas políticas comunitárias com vista à consecução de um desenvolvimento sustentável.

Alteração 2
Considerando 8

(8) A definição de informação sobre 
ambiente que consta do presente 
regulamento engloba as informações sobre 
o estado do ambiente, sob qualquer forma. 
Esta definição, que foi alinhada pela 
definição adoptada pela Directiva 
2003/4/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de Janeiro de 2003, 
relativa ao acesso do público às 
informações sobre ambiente, possui o 
mesmo teor que a da Convenção de 
Aarhus. A definição de "documento" 
constante do Regulamento (CE) n.º 
1049/2001 engloba as informações sobre 
ambiente que o presente regulamento 
define.

(8) A definição de informação sobre 
ambiente que consta do presente 
regulamento engloba as informações sobre 
o estado do ambiente, sob qualquer forma. 
Esta definição foi alinhada pela definição 
adoptada pela Directiva 2003/4/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de Janeiro de 2003, relativa ao acesso do 
público às informações sobre ambiente; 
inclui, além disso, informação sobre os 
progressos registados em matéria de 
procedimentos por infracção do direito 
comunitário. A definição de "documento" 
constante do Regulamento (CE) n.º 
1049/2001 engloba as informações sobre 
ambiente que o presente regulamento 
define.

Justificação

É vital a aplicação das sanções não execução ou execução insuficiente da legislação 
comunitária. O público deve ter acesso à informação sobre procedimentos por infracção, a 
fim de poder avaliar em que medida essas sanções são aplicadas.

Alteração 3
Considerando 15

(15) As excepções previstas no (15) As excepções previstas no 
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Regulamento (CE) n.º 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.

Regulamento (CE) n.º 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. No entanto, nos 
casos em que a divulgação prejudique o 
ambiente, deverá ser recusado o acesso a 
informação sobre ambiente. A expressão 
"interesses comerciais" abrange acordos de 
confidencialidade celebrados por 
instituições ou órgãos que actuem no 
exercício de competências bancárias.

Justificação

No processo de ponderação, a protecção do ambiente deve ter prioridade sobre a questão do 
acesso do público a documentos.

Alteração 4
Artigo 2, nº 1, alínea d), subalínea iv bis) (novo)

iv bis) à situação em termos dos 
progressos dos procedimentos por 
infracção do direito comunitário;

Justificação

Reintroduz-se a alteração 9 do PE em primeira leitura, aprovada em 31 de Março de 2004
(JO C 103E, de 29.4.2004). É vital a aplicação de sanções à não execução ou execução 
insuficiente da legislação comunitária. O público deve ter acesso à informação sobre 
procedimentos por infracção, a fim de poder avaliar em que medida essas sanções são 
aplicadas.

Alteração 5
Artigo 4, nº 1, parágrafo 2
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As informações disponibilizadas através 
das tecnologias telemáticas e/ou 
electrónicas não têm necessariamente de 
incluir as informações recolhidas antes da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
excepto se se encontrarem já disponíveis 
sob forma electrónica.

As informações disponibilizadas através 
das tecnologias telemáticas e/ou 
electrónicas não têm necessariamente de 
incluir as informações recolhidas antes da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
excepto se se encontrarem já disponíveis 
sob forma electrónica. Se não for esse o 
caso, deverá ser claramente indicado onde 
é possível encontrar essas informações e 
como obtê-las. 

Justificação

Restabelece-se uma parte da alteração 16 do PE em primeira leitura, aprovada em 31 de 
Março de 2004 (JO C 103E, de 29.4.2004). Esta medida faz parte da obrigação de prestar 
assistência e orientação ao público, tal como definido no nº 2 do artigo 1º.

Alteração 6
Artigo 4, nº 2, alínea b bis) (nova)

b bis) a situação em termos dos progressos 
dos procedimentos por infracção do 
direito comunitário;

Justificação

Em conformidade com a alteração que alarga a definição de “informações em matéria 
ambiental”. 

Alteração 7
Artigo 5, nº 1

1. As instituições e órgãos comunitários 
garantem que, na medida do possível, as 
informações por eles recolhidas sejam 
actualizadas, exactas e comparáveis.

1. As instituições e órgãos comunitários 
garantem que, na medida do possível, as 
informações por eles recolhidas ou 
recolhidas em seu nome sejam 
actualizadas, exactas e comparáveis.

Justificação

A subcontratação não pode permitir que as instituições e os organismos comunitários 
transfiram a responsabilidade pelos documentos compilados. A expressão “na medida do 
possível” assegura, devido à sua formulação, que esta obrigação não é desprovida de 
sentido.
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Alteração 8
Artigo 6, nº 2

2. Para além das excepções previstas no 
artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 
1049/2001, as instituições e órgãos 
comunitários poderão 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.

2. Para além das excepções previstas no 
artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 
1049/2001, as instituições e órgãos 
comunitários recusarão 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.

Justificação

Restabelece-se, em parte, a alteração 18 do PE em primeira leitura, aprovada em 31 de 
Março de 2004 (JO C 103E, de 29.4.2004). No processo de ponderação, a protecção do 
ambiente deve ter prioridade sobre a questão do acesso do público a documentos.

Alteração 9
Artigo 7

Caso uma instituição ou órgão comunitário 
receba um pedido de acesso a informação 
sobre ambiente que não se encontre na sua 
posse, deve indicar ao requerente, com a 
maior brevidade possível, a instituição ou 
órgão comunitário ou a autoridade pública, 
na acepção da Directiva 2003/4/CE, junto 
dos quais considera possível obter a 
informação pretendida, ou transferir o 
pedido para a instituição ou órgão 
comunitário ou autoridade pública 
competentes, informando desse facto o 
requerente.

Caso uma instituição ou órgão comunitário 
receba um pedido de acesso a informação 
sobre ambiente que não se encontre na sua 
posse, deve indicar ao requerente, com a 
maior brevidade possível, mas, o mais 
tardar, no prazo de quinze dias úteis, a 
instituição ou órgão comunitário ou a 
autoridade pública, na acepção da 
Directiva 2003/4/CE, junto dos quais 
considera possível obter a informação 
pretendida, ou transferir o pedido para a 
instituição ou órgão comunitário ou 
autoridade pública competentes, 
informando desse facto o requerente.

Justificação

Restabelece-se, em parte, a alteração 18 do PE em primeira leitura, aprovada em 31 de 
Março de 2004 (JO C 103E, de 29.4.2004). A expressão "com a maior brevidade possível" é 
demasiado vaga.
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Alteração 10
Artigo 7 bis (novo) 

Artigo 7º bis
Taxas

As instituições e organismos comunitários 
que não estão abrangidos pelo 
Regulamento (CE) nº 1049/2001 poderão, 
nos casos em que não seja aplicável o 
artigo 10º desse regulamento, cobrar uma 
taxa razoável pela prestação de 
informações. Devem publicar e pôr à 
disposição dos requerentes uma tabela das 
taxas que poderão ser cobradas, 
indicando as circunstâncias em que o 
pagamento das mesmas poderá ser 
exigido ou dispensado e quando é que a 
prestação de informações fica dependente 
do pré-pagamento dessa taxa. 

Justificação

Restabelece-se a alteração 19 da primeira leitura. A alteração procura alinhar as 
disposições em matéria de taxas com a directiva relativa ao acesso do público a informações 
sobre ambiente (Directiva 2003/4/CE). Por conseguinte, é permitida a cobrança de taxas em 
determinadas condições a instituições e organismos comunitários que não o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão. Estas últimas instituições estão excluídas das disposições 
referidas, a fim de evitar uma situação em que outras informações prestadas por estas três 
instituições seriam dispensadas do pagamento de taxa, nos termos do Regulamento 
1049/2001, com excepção das informações em matéria de ambiente. 

Alteração 11
Artigo 9, nº 4

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 

4. Deve ser estabelecido um prazo de, pelo 
menos, oito semanas para a recepção de 
observações. Quando forem organizadas 
reuniões ou audições, estas devem ser 
anunciadas com uma antecedência de, pelo 
menos, oito 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. As instituições ou órgãos 
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programa em questão. comunitários terão devidamente em conta 
as observações recebidas.

Justificação

Restabelece-se parte da alteração 22 do PE em primeira leitura, aprovada em 31 de Março 
de 2004 (JO C 103E, de 29.4.2004).

Alteração 12
Artigo 10, nº 1, parágrafo 2

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

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

Justificação

Compromisso entre o texto da Comissão Europeia/do documento/da posição comum e a 
primeira leitura do Parlamento, aprovada em 31 de Março de 2004 (JO C 103E, de 
29.4.2004). O prazo proposto, de quatro semanas, parece bastante curto, tendo em conta o 
volume de decisões tomadas na Comunidade Europeia em matéria ambiental.

Alteração 13
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 e/ou a promoção do 
desenvolvimento sustentável;

Justificação

Atendendo à amplitude da definição de “Legislação sobre o Ambiente”, os actos e as 
omissões de natureza administrativa afectam não só as organizações não governamentais que 
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actuam no domínio do ambiente, mas também um número muito mais vasto de outras 
organizações, como é o caso dos sindicatos. 

Alteração 14
Artigo 11, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) respeitarem os princípios 
fundamentais previstos no artigo 6º do 
Tratado que institui a União Europeia.

Justificação

Visa reduzir o grupo de ONG que têm o direito de requerer o reexame interno às que adiram 
aos princípios fundamentais reconhecidos em todos os Estados-Membros da União Europeia.

Alteração 15
Artigo 11, nº 1, alínea c ter) (nova)

c ter) tiverem exercido a sua actividade 
em mais de um país da União Europeia 
durante os últimos dois anos;

Justificação

O acesso ao reexame interno deverá ser limitado a organizações não governamentais que 
trabalhem a nível internacional.

Alteração 16
Artigo 13

Se necessário, as instituições e órgãos 
comunitários adaptarão os respectivos 
regulamentos internos às disposições do 
presente regulamento. Essas adaptações 
produzem efeitos a partir de ... *.

Se necessário, as instituições e órgãos 
comunitários adaptarão os respectivos 
regulamentos internos às disposições do 
presente regulamento. Essas adaptações 
produzem efeitos a partir de ... *.

* A data da entrada em vigor do presente 
Regulamento.

Justificação

Restabelece-se a alteração 37 do Parlamento Europeu em primeira leitura, aprovada em 31
de Março de 2004 (JO C 103E, de 29.4.2004).
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Alteração 17
Artigo 14, nº 2

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

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

* Seis meses após a data referida no nº 1.

Justificação

Restabelece-se a alteração 38 do Parlamento Europeu em primeira leitura, aprovada em 31 
de Março de 2004 (JO C 103E, de 29.4.2004).

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Contexto geral

"A protecção do direito de todos os indivíduos das gerações presentes e futuras a viver num 
ambiente propício à sua saúde e bem-estar" é o principal objectivo da Convenção da 
Comissão Económica para a Europa, das Nações Unidas, sobre o Acesso à Informação, 
Participação do Público no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de 
Ambiente (Convenção de Aarhus), assinada em 1998 pela Comunidade Europeia, juntamente 
com os então quinze Estados-Membros. Este objectivo será alcançado permitindo que o 
público participe mais directamente nas questões ambientais e contribua activamente para a 
melhoria da preservação e da protecção do ambiente. A Convenção, que entrou em vigor em 
Outubro de 2001, assenta sobre três pilares principais: acesso à informação, participação do 
público no processo de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente.

A Comunidade Europeia já adoptou vários instrumentos legislativos a fim de cumprir a sua 
obrigação de aplicar a Convenção de Aarhus, em especial a Directiva 2003/4/CE, relativa ao 
acesso do público às informações em matéria de ambiente1 e a Directiva 2003/35/CE, que 
estabelece a participação do público na elaboração de certos planos e programas2. 

A proposta de um regulamento relativo à aplicação das disposições da Convenção de Aarhus
às instituições e organismos comunitários3 - apresentada pela Comissão, juntamente com uma 

  
1 Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro, relativa ao acesso do 
público às informações sobre ambiente e que revoga a Directiva 90/313/CEE do Conselho, JO L 41, de 
14.2.2003, p. 26.
2 Directiva 2003/35/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003, que estabelece a 
participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente e que altera, no que diz 
respeito à participação do público e ao acesso à justiça, as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE, JO L 156, de 
25.6.2003, p. 17.
3 COM(2003)0622. 
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proposta de decisão relativa à celebração da Convenção de Aarhus1 - é um instrumento 
horizontal que prevê a aplicação dos três pilares da Convenção e deverá complementar a 
legislação existente (tal como o Regulamento nº 1049/2001, relativo ao acesso do público aos 
documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão2). Ao mesmo tempo, a 
Comissão apresentou uma proposta de directiva relativa ao acesso à justiça no domínio do 
ambiente3.

A Comissão argumentou que as disposições da Convenção eram mais detalhadas e que o seu 
âmbito de aplicação era mais vasto do que as disposições comunitárias em vigor e que, por 
isso, a Comunidade devia adoptar o Regulamento, a fim de aplicar integralmente as 
exigências da Convenção de Aarhus às instituições e organismos comunitários antes de 
ratificar a referida Convenção.4

No entanto, como o Conselho não partilhava desta opinião, a Comunidade Europeia ratificou 
a Convenção em 17 de Fevereiro de 2005 e passou a ser parte desta segunda reunião das 
Partes, que teve lugar em Almaty, no Cazaquistão, em Maio de 2005. Três deputados ao 
Parlamento Europeu, incluindo a relatora, participaram na reunião de Almaty integrando a
delegação da Comunidade Europeia.

II. Primeira leitura

A votação do Parlamento Europeu em primeira leitura realizou-se em 31 de Março de 2004. 
Na sequência de um acordo político celebrado em 20 de Dezembro de 2004, o Conselho 
adoptou, em 18 de Julho de 2005, a sua posição comum.5

A primeira leitura do Parlamento teve por objectivo um maior alinhamento do texto da 
proposta de regulamento com a Convenção de Aarhus e com o Regulamento nº 1049/2001 
onde tal fosse considerado conveniente. Os deputados consideraram, especificamente, que as 
disposições relativas à participação do público no que dizia respeito a planos e programas não 
eram suficientemente detalhadas e que a sua aplicação deveria ser alargada. A promoção do 
desenvolvimento sustentável foi aditada como um dos objectivos principais no domínio da 
legislação comunitária em matéria de ambiente e como um dos critérios para conferir às 
entidades o direito de solicitarem um reexame interno de actos ou omissões administrativos.
Além disso, o Parlamento considerou que os prazos precisavam de ser mais equilibrados; em 
consequência, foram encurtados os prazos para as respostas das instituições e dos organismos 
da UE e alargados os dos pedidos de reexame interno.
No que diz respeito ao terceiro pilar, foi explicitamente codificado o direito dos membros do 
público ao reexame interno e a subsequentes processos judiciais.

III. Posição Comum e Recomendação para segunda leitura

  
1 COM(2003)0625.
2 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, JO L 145, de 
31.05.2001, p.43.
3 COM(2003)0624.
4  Ponto 1.1. do documento COM(2003)0622 
5  Doc.6273/05
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Das 35 alterações aprovadas em primeira leitura, apenas 5 foram incluídas – parcialmente, 
pelo menos – na posição comum do Conselho. Para satisfação da relatora, o texto seguiu, em 
geral, o modelo do Regulamento 1049/2001, muito embora a relatora esteja convencida de 
que, para alguns aspectos, é mais adequado um alinhamento com a Directiva 2003/4 (como é 
o caso da possibilidade de cobrar uma quantia razoável pela prestação de informações).

• Questões horizontais

A relatora está particularmente satisfeita pelo facto de o Conselho ter incluído na sua posição 
comum a alteração do Parlamento que determina que as instituições e organismos 
comunitários devem, em geral, esforçar-se por ajudar e orientar o público. É igualmente 
bem-vinda a alteração que exclui programas no domínio das actividades bancárias da 
definição de “planos e programas relativos ao ambiente”.

• primeiro pilar 

O Conselho acrescentou às excepções previstas no artigo 4º do Regulamento nº 1049/2001 a 
possibilidade de recusar o acesso a informações de natureza ambiental nos casos em que a sua 
divulgação possa prejudicar a protecção do ambiente a que as informações dizem respeito. Na 
opinião da relatora, este aditamento constitui uma melhoria, mas o seu alcance não é 
suficiente; em vez de deixar a decisão ao critério das instituições e organismos comunitários, 
estes deveriam ser obrigados a recusar o acesso às informações nesses casos. A alteração 
voltou, por isso, a ser apresentada.

• segundo pilar 

No que respeita à participação do público, a relatora congratula-se com as disposições muito 
mais detalhadas, mas não está inteiramente satisfeita com o prazo estabelecido para a 
recepção de observações e para a antecedência com que deve ser anunciada a organização de 
reuniões ou audições (quatro semanas); volta, por isso, a apresentar uma alteração que visa 
alargar esses prazos (oito semanas).

• terceiro pilar

Depois de ter solicitado aconselhamento jurídico, a relatora decidiu não voltar a apresentar 
alterações que codifiquem os direitos de membros do público ao reexame interno/a processos 
judiciais. No que se refere aos direitos de organizações não governamentais, a relatora 
considera que deveriam ser estabelecidos critérios adicionais para a concessão do direito ao 
reexame interno.

A relatora entende que o texto da posição comum representa uma melhoria considerável, uma 
vez que clarifica o texto à luz da Convenção de Aarhus, mas que o mesmo deveria sofrer mais 
modificações, tal como é proposto nas alterações apresentadas. 
Lamenta, porém, que não se tenham alcançado mais progressos no seio do Conselho no que 
respeita à directiva relativa ao acesso à justiça, a qual, em seu entender, tem um valor 
acrescentado considerável em matéria de execução do artigo 9º da Convenção de Aarhus.


