
Artikel 8

Inspraak tijdens de voorbereiding van uitvoerende regelingen en/of
algemeen toepasselijke wettelijk bindende normatieve instrumenten

Elke Partij tracht doeltreffende inspraak in een passend stadium te
bevorderen, en terwijl opties nog openstaan, gedurende de voorbereiding
door overheidsinstanties van uitvoerende regelingen en andere algemeen
toepasselijke wettelijk bindende regels die een aanzienlijk effect kunnen
hebben op het milieu. Hiertoe zouden de volgende stappen dienen te
worden genomen:

a. er zouden voor doeltreffende inspraak toereikende termijnen die-
nen te worden vastgesteld;

b. ontwerp-regels zouden dienen te worden gepubliceerd of anders-
zins aan het publiek beschikbaar te worden gesteld; en

c. het publiek zou in de gelegenheid dienen te worden gesteld op-
merkingen te maken, rechtstreeks of via representatieve overlegorganen.

Met het resultaat van de inspraak wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden.

Artikel 9

Toegang tot de rechter

1. Elke Partij waarborgt, binnen het kader van haar nationale wetge-
ving, dat een ieder die meent dat zijn of haar verzoek om informatie
ingevolge artikel 4 veronachtzaamd, ten onrechte geheel of gedeeltelijk
afgewezen of anderszins niet beantwoord is in overeenstemming met de
bepalingen van dat artikel, toegang heeft tot een herzieningsprocedure
voor een rechterlijke instantie of een ander bij wet ingesteld onafhanke-
lijk en onpartijdig orgaan.

In de omstandigheden waarin een Partij in een dergelijk beroep bij een
rechterlijke instantie voorziet, waarborgt zij dat een dergelijke persoon
tevens toegang heeft tot een bij wet ingestelde snelle procedure die kos-
teloos of niet kostbaar is, voor heroverweging door een overheidsinstan-
tie of toetsing door een onafhankelijk en onpartijdig orgaan anders dan
een rechterlijke instantie.

Eindbeslissingen ingevolge het eerste lid zijn bindend voor de over-
heidsinstantie die de informatie bezit. De redengeving geschiedt schrif-
telijk, in ieder geval wanneer toegang tot informatie wordt geweigerd
ingevolge dit lid.

2. Elke Partij waarborgt, binnen het kader van haar nationale wetge-
ving, dat leden van het betrokken publiek

a. die een voldoende belang hebben

dan wel
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b. stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het bestuurs-
procesrecht van een Partij dit als voorwaarde stelt,

toegang hebben tot een herzieningsprocedure voor een rechterlijke
instantie en/of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig
orgaan, om de materiële en formele rechtmatigheid te bestrijden van
enig besluit, handelen of nalaten vallend onder de bepalingen van arti-
kel 6 en, wanneer het nationale recht hierin voorziet en onverminderd
het navolgende derde lid, andere relevante bepalingen van dit Verdrag.

Wat een voldoende belang en een inbreuk op een recht vormt wordt
vastgesteld in overeenstemming met de eisen van nationaal recht en stro-
kend met het doel aan het betrokken publiek binnen het toepassings-
gebied van dit Verdrag ruim toegang tot de rechter te verschaffen. Hier-
toe wordt het belang van elke niet-gouvernementele organisatie die
voldoet aan de in artikel 2, vijfde lid, gestelde eisen voldoende geacht
in de zin van het voorgaande onderdeel a. Dergelijke organisaties wor-
den tevens geacht rechten te hebben waarop inbreuk kan worden ge-
maakt in de zin van het voorgaande onderdeel b.

De bepalingen van dit tweede lid sluiten niet de mogelijkheid uit van
een herzieningsprocedure voor een bestuursrechtelijke instantie en laten
onverlet de eis van het uitputten van de bestuursrechtelijke beroepsgang
alvorens over te gaan tot rechterlijke herzieningsprocedures, wanneer die
eis bestaat naar nationaal recht.

3. Aanvullend op en onverminderd de in het voorgaande eerste en
tweede lid bedoelde herzieningsprocedures, waarborgt elke Partij dat
leden van het publiek, wanneer zij voldoen aan de eventuele in haar
nationale recht neergelegde criteria, toegang hebben tot bestuurs-
rechtelijke of rechterlijke procedures om het handelen en nalaten van
privé-personen en overheidsinstanties te betwisten die strijdig zijn met
bepalingen van haar nationale recht betreffende het milieu.

4. Aanvullend op en onverminderd het voorgaande eerste lid, voor-
zien de in het voorgaande eerste, tweede en derde lid bedoelde procedu-
res in passende en doeltreffende middelen, met inbegrip van, zo nodig,
een dwangmiddel tot rechtsherstel en zijn zij billijk, snel en niet oneven-
redig kostbaar. Beslissingen ingevolge dit artikel zijn schriftelijk of wor-
den schriftelijk vastgelegd. Beslissingen van rechterlijke instanties, en
waar mogelijk van andere organen, zijn voor het publiek toegankelijk.

5. Om de doeltreffendheid van de bepalingen van dit artikel te bevor-
deren waarborgt elke Partij dat aan het publiek informatie wordt ver-
strekt over toegang tot bestuursrechtelijke en rechterlijke herzienings-
procedures en overweegt zij het instellen van passende mechanismen
voor bijstand om financiële of andere belemmeringen voor de toegang
tot de rechter weg te nemen of te verminderen.
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