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El Parlament europeu admet la
queixa sobre el cementiri nuclear
La població d'Ascó, amb la central nuclear al fons

Tanquem les Nuclears, Ecologistes en Acció de Catalunya i Greenpeace han expressat avui la
seva satisfacció per la decisió del Comité de Peticions del Parlament Europeu d'admetre a tràmit la
queixa presentada el mes d'abril d'enguany en relació a la resolució del 23 de desembre del 2009
per la qual el Ministeri d'Indústria va efectuar la convocatoria pública per trobar un municipi que
allotgi el cementiri nuclear
(http://www.tagzania.com/bigmap/user/Map_Ecologistas_en_Accion/atc_solicitado/)
(eufemísticament anomenat Magatzem Temporal Centralitzat, MTC, de residus radioactius d'alta
activitat, i el seu centre tecnològic associat.
Els arguments de les organitzacions ecologistes van ser que la convocatoria es feia pública en
plena revisió de la proposta modificada de directiva (Euratom) COM (2004) 526, que proposa
augmentar els nivells exigits d'informació i participación als ciutadansrespecte als residus nuclears,
de manera que s'evitéssin els efectes d'una revisió d'aquesta directiva a l'alça, i que el procés
contravé el Conveni sobre l'accés a la informació, la participació del públic a la presa de decisions
i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient (conegut com a Conveni Aarhus), elaborat a
Aarhus (Dinamarca) el 25 de juny de 1998, ratificat per Espanya mitjançant instrument de 15 de
desembre de 2004 i en vigor en el nostre país des del 29 de març de 2005.
En aceptar a tràmit la queixa i demanar a la Comissió Europea que iniciï una investigación preliminar
sobre els diferents aspectos del problema, el Comité de Peticions se suma a les institucions que
han estat públicament critiques amb el procediment amb què Miguel Sebastian, ministre
d'Indústria, ha rellançat el projecte iniciat pel seu antecesor en el càrrec, José Montilla. Així, i com
a conseqüència del recurs contra la ressolució del 23 de desembre que, amb similars arguments,
van presentar Greenpeace i Ecologistes en Acció davant l'Audiència Nacional, aquest tribunal ha
obligat al Ministeri d'Indústria a lliurar informes clau sobre el cementiri nuclear.
D'altra banda, la violació de l'est Convenio ja ha estat reconeguda explícitament pel Parlament de
Catalunya, en la seva Resolució contrària a la instal·lació del cementiri nuclear a Catalunya
aprovada el passat 11 de març, amb els vots a favor de PSC-PSOE, CiU, ERC i ICV, i cap vot en
contra. En el punt 2 de l'esmentada Resolució el Parlament reconeixia que la candidatura d'Ascó
(l'única de Catalunya) no ha complert amb els requisits d'informació i participació pública
establerts al Conveni d'Aarhus.
Per a Greenpace, Ecologistes en Acció i Tanquem les Nuclears, les triomfalistes declaracions del
ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, ahir al senat per contestar la interpel·lació del senador de
l'Entesa Catalana de Progrés, Pere Muñoz, denoten que el ministre creu comptar amb la
complicitat del PP per portar endavant una iniciativa que no s'ajusta a la llei.
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