
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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