
c. verstrekt in gepaste vorm informatie over het verrichten van open-
bare functies of het verlenen van openbare diensten betreffende het
milieu door de overheid op alle niveaus.

8. Elke Partij ontwikkelt mechanismen om te waarborgen dat toerei-
kende productinformatie beschikbaar wordt gemaakt voor het publiek op
een wijze die consumenten in staat stelt weloverwogen milieukeuzen te
maken.

9. Elke Partij neemt geleidelijk stappen om, indien van toepassing
rekening houdend met internationale processen, een coherent, landelijk
systeem voor inventarisatie of registratie van verontreinigingsgegevens
in te stellen in een gestructureerd, geautomatiseerd en voor het publiek
toegankelijk gegevensbestand, samengesteld op grond van gestandaar-
diseerde rapportages. Dit systeem kan betrekking hebben op de introduc-
tie, het uitstoten en overbrengen van een bepaalde reeks stoffen en pro-
ducten, met inbegrip van water, energie en hulpbronnenverbruik,
afkomstig van een bepaalde reeks activiteiten, in de verschillende milieu-
compartimenten en naar ter plaatse of elders gelegen verwerkings- en
stortplaatsen.

10. Niets in dit artikel doet afbreuk aan het recht van Partijen te wei-
geren bepaalde milieu-informatie bekend te maken in overeenstemming
met artikel 4, derde en vierde lid.

Artikel 6

Inspraak in besluiten over specifieke activiteiten

1. Elke Partij:
a. past de bepalingen van dit artikel toe ten aanzien van besluiten

over het al dan niet toestaan van voorgestelde activiteiten vermeld in bij-
lage I;

b. past, in overeenstemming met haar nationale wetgeving, de bepa-
lingen van dit artikel ook toe op besluiten over niet in bijlage I vermelde
voorgestelde activiteiten die een aanzienlijk effect op het milieu kunnen
hebben. Hiertoe bepalen de Partijen of een dergelijke voorgestelde acti-
viteit onder deze bepalingen valt; en

c. kan, indien haar nationale wetgeving hierin voorziet, per geval
besluiten de bepalingen van dit artikel niet toe te passen op voorgestelde
activiteiten voor nationale defensiedoeleinden, indien die Partij meent
dat een dergelijke toepassing op deze doeleinden van nadelige invloed
zal zijn.

2. Het betrokken publiek wordt, bij openbare bekendmaking of, in-
dien van toepassing, individueel, vroegtijdig in een milieu-
besluitvormingsprocedure, en op adequate, tijdige en doeltreffende wijze,
geïnformeerd over onder meer:

a. de voorgestelde activiteit en de aanvraag waarover een besluit zal
worden genomen;
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b. de aard van mogelijke besluiten of het ontwerp-besluit;
c. de voor de besluitvorming verantwoordelijke overheidsinstantie;
d. de beoogde procedure, met inbegrip van, in de gevallen waarin

deze informatie kan worden verstrekt:
i. de aanvang van de procedure;

ii. de mogelijkheden voor inspraak van het publiek;
iii. de tijd en plaats van een beoogde openbare hoorzitting;
iv. een aanduiding van de overheidsinstantie waarvan relevante infor-

matie kan worden verkregen en waarbij de relevante informatie
voor het publiek ter inzage is gelegd;

v. een aanduiding van de betreffende overheidsinstantie of enig
ander officieel lichaam waarbij opmerkingen of vragen kunnen
worden ingediend en van het tijdschema voor het doorgeven van
opmerkingen of vragen; en

vi. een aanduiding van welke voor de voorgestelde activiteit rele-
vante milieu-informatie beschikbaar is; en

e. het feit dat de activiteit voorwerp is van een nationale of grens-
overschrijdende milieu-effectrapportage.

3. De inspraakprocedures omvatten redelijke termijnen voor de ver-
schillende fasen, die voldoende tijd laten voor het informeren van het
publiek in overeenstemming met het voorgaande tweede lid en voor het
publiek om zich gedurende de milieu-besluitvorming doeltreffend voor
te bereiden en deel te nemen.

4. Elke Partij voorziet in vroegtijdige inspraak, wanneer alle opties
open zijn en doeltreffende inspraak kan plaatsvinden.

5. Elke Partij zou, indien van toepassing, potentiële aanvragers aan
dienen te moedigen het betrokken publiek te identificeren, discussies aan
te gaan en informatie te verstrekken betreffende de doelstellingen van
hun aanvraag alvorens een vergunning aan te vragen.

6. Elke Partij stelt aan de bevoegde overheidsinstanties de eis dat zij
het betrokken publiek voor inzage toegang verschaffen, op verzoek wan-
neer het nationale recht dit vereist, kosteloos en zodra deze beschikbaar
wordt, tot alle informatie die relevant is voor de in dit artikel bedoelde
besluitvorming die beschikbaar is ten tijde van de inspraakprocedure,
onverminderd het recht van Partijen te weigeren bepaalde informatie
bekend te maken in overeenstemming met het derde en vierde lid van
artikel 4. De relevante informatie omvat ten minste, en onverminderd de
bepalingen van artikel 4:

a. een beschrijving van het terrein en de fysieke en technische ken-
merken van de voorgestelde activiteit, met inbegrip van een prognose
van de verwachte residuen en emissies;

b. een beschrijving van de belangrijke effecten van de voorgestelde
activiteit op het milieu;

c. een beschrijving van de beoogde maatregelen om de effecten, met
inbegrip van emissies, te voorkomen en/of te verminderen;
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d. een niet-technische samenvatting van het voorgaande;
e. een schets van de voornaamste door de aanvrager bestudeerde

alternatieven; en
f. in overeenstemming met de nationale wetgeving, de voornaamste

aan de overheidsinstantie uitgebrachte rapporten en adviezen op het tijd-
stip waarop het betrokken publiek dient te worden geïnformeerd in over-
eenstemming met het voorgaande tweede lid.

7. Inspraakprocedures bieden het publiek de mogelijkheid schriftelijk
of, indien van toepassing, tijdens een hoorzitting of onderzoek met de
verzoeker, alle opmerkingen, informatie, analyses of meningen naar
voren te brengen die het relevant acht voor de voorgestelde activiteit.

8. Elke Partij waarborgt dat in het besluit naar behoren rekening
wordt gehouden met het resultaat van de inspraak.

9. Elke Partij waarborgt dat, wanneer het besluit is genomen door de
overheidsinstantie, het publiek terstond over het besluit wordt ingelicht
in overeenstemming met de toepasselijke procedures. Elke Partij maakt
de tekst van het besluit toegankelijk voor het publiek tezamen met de
redenen en overwegingen waarop het besluit is gebaseerd.

10. Elke Partij waarborgt dat, wanneer een overheidsinstantie de
voorwaarden voor het uitvoeren van een in het eerste lid bedoelde acti-
viteit heroverweegt of aanpast, de bepalingen van de leden 2 tot en met
9 van dit artikel dienovereenkomstig worden toegepast, waar dit van toe-
passing is.

11. Elke Partij past, binnen het kader van haar nationale wetgeving,
voor zover mogelijk en passend, bepalingen van dit artikel toe op beslui-
ten over het al dan niet toestaan van de introductie in het milieu van
genetisch gemodificeerde organismen.

Artikel 7

Inspraak betreffende plannen, programma’s en beleid
betrekking hebbende op het milieu

Elke Partij treft passende praktische en/of andere voorzieningen voor
inspraak voor het publiek gedurende de voorbereiding van plannen en
programma’s betrekking hebbende op het milieu, binnen een transparant
en eerlijk kader, na het publiek de benodigde informatie te hebben ver-
strekt. In dit kader wordt artikel 6, derde, vierde en achtste lid toegepast.
Het publiek dat kan inspreken wordt door de betreffende overheidsin-
stantie aangewezen met inachtneming van de doelstellingen van dit Ver-
drag. Voor zover passend spant elke Partij zich in om, bij de voorberei-
ding van beleid betrekking hebbende op het milieu mogelijkheden te
scheppen voor inspraak.
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