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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o plano de acção Biomassa e a estratégia da UE para os 
biocombustíveis. Salienta que existe uma necessidade de desenvolver oportunidades 
rentáveis com vista a aumentar a utilização da biomassa nas aplicações energéticas para 
combater as alterações climáticas e as emissões GEE, para contribuir para a redução da 
dependência do recurso finito que é o petróleo, para promover um aprovisionamento 
energético sustentável e financiável e para melhorar a segurança do aprovisionamento e o 
desenvolvimento tecnológico e económico na UE;

2. Está firmemente convicto de que através da produção e da continuação do 
desenvolvimento da biomassa e dos biocombustíveis se geram impulsos positivos para a 
competitividade e o mercado de trabalho na Europa;

3. Realça que a promoção da biomassa e dos biocombustíveis contribui para o reforço do 
espaço rural; salienta que - em particular, para as estruturas de PME da agricultura e da 
silvicultura - a utilização da biomassa para a produção de energia abre novas perspectivas 
para além da produção de alimentos;

4. Considera que se poderia alcançar este objectivo dando prioridade à investigação, 
desenvolvimento e demonstração sobre as aplicações de biomassa que demonstraram 
proporcionar o maior e mais rentável desempenho em matéria de redução das emissões 
GEE e de poupança energética e por meio da criação de um mercado especializado para 
melhorar a rentabilidade; para isso considera indispensável realizar campanhas de 
informação; deve ser prestada uma atenção particular ao desenvolvimento e promoção de 
soluções de ganho mútuo, nas quais a produção de biomassa pode ser combinada com a 
recuperação do "habitat", a agricultura de baixa absorção energética e a gestão de terras 
compatível com o ambiente;

5. Concorda com a ideia da Comissão de que a utilização de biomassa em aplicações 
estacionárias - como a electricidade, o aquecimento e a refrigeração - pode contribuir 
optimamente para concretizar os objectivos declarados da UE de reduzir a dependência da 
energia fóssil e a geração de emissões GEE;

6. Salienta que qualquer cultivo de culturas energéticas não deveria pôr em perigo a 
capacidade de a UE e os países terceiros alcançarem as prioridades ambientais, tais como 
travar a perda da biodiversidade, proteger as florestas, prevenir a degradação do solo e 
conseguir um bom estado ecológico das suas massas de água;

7. Preocupa-se com o risco de que aumente a procura dos produtos básicos mais baratos 
disponíveis no mercado mundial, o que poderia conduzir a um agravamento da 
desflorestação tropical e ao desaparecimento de outros ecossistemas ricos em 
biodiversidade. Solicita, por isso, a introdução de uma certificação ambiental obrigatória 
para o cultivo e produção sustentável tanto de bioenergia interna como importada.
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8. Realça que a produção de bioenergia deveria respeitar sempre as práticas agrícolas 
correctas e não deveria afectar a produção nacional de alimentos na UE e nos países 
terceiros; considera que os incentivos deveriam ser limitados às aplicações de biomassa 
que proporcionam a maior eficácia e maiores benefícios ambientais e climáticos.

9. Exorta a Comissão - antes de decidir impor requisitos de produção aos biocombustíveis 
importados - a verificar se tais requisitos são compatíveis com as normas da OMC;

10. Destaca que a utilização da biomassa silvícola não pode resultar no aumento da pressão 
sobre as florestas naturais e tem de ser sempre promovida de formas compatíveis com o 
incremento da qualidade ecológica das florestas; realça que a sustentabilidade na 
silvicultura não se pode limitar apenas a abater menos do que o repovoamento natural 
ignorando a biodiversidade; considera que a produção de biomassa não pode resultar na 
expansão das plantações florestais artificiais à custa dos "habitats" de alto valor natural, 
como prados húmidos, pântanos, estepe seminatural e maquis mediterrânico;

11. Insta a Comissão e os Estados-Membros a darem prioridade à selecção e à promoção dos 
biocomponentes que assegurem o equilíbrio de carbono mais eficaz e que sejam mais 
eficazes em termos energéticos; considera urgente que a Comissão elabore um estudo 
sobre o seu ciclo de vida energético "from seed to wheel" e também que dê prioridade à 
investigação no domínio da biorrefinaria, dos biocombustíveis de segunda geração e da 
optimização das culturas, sem limitar a manutenção e continuação do desenvolvimento 
dos biocombustíveis de primeira geração;

12. Realça a necessidade de uma utilização tão grande quanto possível dos produtos da 
bioenergia, tanto da produção de energia térmica como da eléctrica, no sentido de um 
elevado grau de eficácia que beneficie o ambiente;

13. Exorta a Comissão a manifestar-se acerca de todos os custos e benefícios esperados do 
estímulo à produção de biomassa dentro e fora da UE;

14. Considera que, tendo em conta as procuras problemáticas de biomassa provenientes de 
resíduos, é importante que não se deveria utilizar a bio-energia como desculpa para 
promover a incineração de resíduos no lugar de opções que poupem mais recursos como a 
reutilização, a reciclagem e a compostagem.

15. Considera que os biocombustíveis não deveriam substituir os níveis de eficácia do 
combustível nos veículos; espera do sector automóvel que tudo seja feito para que se 
possa alcançar o objectivo de 140 g de CO2 por km até 2008/9;insta a Comissão a 
acompanhar os progressos realizados e a tomar novas medidas a fim de alcançar o 
objectivo comunitário de 120 g por km até 2010;

16. Realça que uma política energética eficaz e com êxito - que está vinculada a uma abertura 
dos mercados da energia nacionais - só é possível com uma concertação a nível europeu e 
internacional. Congratula-se com o gesto da Comissão a favor de uma abordagem 
coordenada. Sublinha a necessidade de flexibilidade para que os Estados-Membros 
desenvolvam a sua própria política no quadro da política da União Europeia. Solicita aos 
Estados-Membros que incentivem o desenvolvimento dos planos de acção nacionais para 
a biomassa que reflictam a gama completa de opções "da biomassa à energia", que
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construam caldeiras alimentadas a biomassa e que dêem prioridade aos investimentos de 
carácter energético no quadro dos fundos estruturais e de coesão; reconhece a importância 
dos contratos públicos e das isenções fiscais para a promoção da biomassa e dos 
biocombustíveis, 

17. Exorta os Estados-Membros a procurarem e compararem as melhores práticas em matéria 
de promoção da produção e utilização da biomassa e dos biocombustíveis através do 
método de coordenação aberto;

18. Solicita à Comissão que proponha a legislação e as medidas regulamentares necessárias 
para alcançar o objectivo acordado de 25% de energias renováveis até 2020 e eliminar 
quaisquer barreiras injustificadas ao mercado da biomassa e dos biocombustíveis, sem 
comprometer as considerações ambientais e sanitárias em que se baseiam estas medidas.

19. Acredita que o programa «Energia Inteligente - Europa» ajudará a apoiar os projectos 
locais relacionados com a poupança de energia e a utilização adequada dos recursos 
naturais;
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BREVE JUSTIFICAÇÃO

In order to increase the share of renewable energy in Europe and to reduce the oil-dependency 
the European Commission urges through the EU Biomass action plan (COM(2005)628) and 
the Communication on the EU Strategy for bio fuels (COM(2006)34), to improve the 
production and use of bio-energy in Europe and in third countries.

The main aim of the Action Plan on Biomass is to reach the target of 150 mtoe (million tonnes 
of oil equivalent) by 2010, more than double of the rate of 2003 (69 mtoe).

Development of this type of energy, mostly obtained by cereal, sugar, oil seed crops, waste 
oils, wood and wood residues will lead, following the action plan, to an increase of 5% of the 
share of renewable energy use within the EU to the 6% reduction of imported energy reliance 
and, would allow a CO2 emissions reduction of 209 mt per year with important benefits for 
the air quality.
Use and production of biomass is expected to play a significant role in employment (250 000 
people) mostly in rural areas as well as in energy price reduction.
The EU plan provides a wide set of measures (31 actions) to improve the development of 
biomass production and use mainly in three areas: transport, electricity and heating. 
Member States have to play an important role in extending the use of biomass, by providing 
national biomass action plans as well as tax exemptions and public procurement procedures.

Concerning biofuels, the EU Strategy proposes to promote the production of a wide range of 
products derived from biological material (vegetal oils and animal fats) which is used in a 
liquid form especially as a replacement of fossil fuel, within the EU and in third countries 
(also as an alternative for developing countries affected by the sugar regime cuts). It provides 
a series of measures to improve cost-effective production and in particular second generation 
raw products for biofuels as well as financing research directed to optimise crop production. 
The Commission initiative is focused mainly on increasing the demand for biofuels by setting 
obligations requiring fuel supply companies to incorporate a given percentage of biofuels in 
the fuel they place on the market. National targets shares for Member states and stricter 
infringements procedures are inserted on the same purpose. 

Your draftsman appreciates the approach taken by the Commission with regard to the aim and 
the measures of the bio-fuel Strategy and the Biomass Action Plan and in particular welcomes 
the opportunity for EU Member States to work together in demonstrating leadership to its 
constituents in a time of instability regarding energy supply and climate change.

A proper intervention is needed now, in order to provide Europe with an effective alternative 
and clean Energy policy including exploiting efficient bio-energy. 

This would allow some important environmental benefits like GHG emissions cuts as well as 
the reduction of fossil fuel dependency. Another important aspect of this kind of energy 
generation is that its production can be obtained by small scale processors at urban and rural 
level. This important characteristic enables small communities in Europe and in third 
countries to produce their own energy by using natural resources provided by their own 
territory. 
These district scaled plants provide important savings on transport costs which are fairly 
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unsustainable in some third developing countries and also, indirectly, on air pollution 
produced by means of transport.

As the Commission proposes, it is important to act on the demand side, increasing the need of 
bio-energy, by setting obligations and target rather than providing generalized subsidies to 
"energy crops".

To ensure more efficient production and use, research on second generation biofuels should 
be enhanced. These new technologies offer the possibility of using a wider range of 
agricultural and forest waste as raw material and could lower the pressure on land as well as 
the need for biofuel imports. Therefore incentives and tax exemptions should address these 
kinds of more cost-efficient productions.

Nevertheless, to take full advantage of bio-energy, the Commission and all relevant actors 
should take the following serious concerns into account:

First of all, we need to ensure that bio-energy production should not create environmental 
harm. This strategy and the derived increase of demand of bio-energy may entail some risks 
like overexploitation of grounds, e.g. by setting-aside good practices like rotation of crops; as 
well as the destruction of forest and ecosystem especially in third countries, mainly in tropical 
areas. Monocultures induced by external demands in developing countries may cause 
devastating forest clearance, with environmentally but also socially destructive effects like it 
happened for example, as outlined by many NGO's, in South East Asia for the palm oil 
industry.
Therefore, in order to ensure the sustainability of the production of bio-energy a mandatory 
environmental certification is needed which could be the appropriate tool to control the 
environmental impact of plantations. This may be the only way we can avoid the creation of 
solely a cost-oriented market which would encourage destructive and unsustainable practices 
mostly in third countries. 
In addition, it should not be underestimated that environmental certification could guarantee 
EU production against an unfair competition, based on environmentally unsustainable 
production in third countries. The EU should improve its effort to make sure that also at 
international level and especially within the WTO such kind of certification should be 
considered admissible.

A second concern is unclear definition of biomass in the legislation of some Member States. 
Inorganic waste can be considered as such. It should be made clear that the simple by-product 
of waste incineration should not as such be considered as biomass.

Thirdly, as far as the impact of this strategy on agriculture and CAP reform is concerned, it 
should be stressed that some measures are taken in order to support crops destined to biodiesel 
feedstock: in particular by allowing them to be cultivated in non set-aside land as well as by 
providing energy crop payments as a special investment for energy crops grown on non set-
aside land. 
Nevertheless the agricultural production of biofuels should not affect soil fertility and 
therefore should always comply with good environmental practices and sustainable 
cultivation methods.
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Your draftsman welcomes the initiative of organizing the European Biomass Conference and 
Exhibition, the 15th edition of which will be held in Berlin in May 2007, as a unique 
opportunity to gather all actors involved in the development of a sustainable production of 
biomass. In this regard we would suggest that the Committee on the Environment, Public 
Health and Food Safety should participate in this important workshop in order to be updated 
on the recent developments in this field.

Finally, the Renewable Energy Project is a project tailor-made for the European Union. Just 
as the Common Market and the Introduction of the Euro were necessary, but a pipedream for 
many at the time, Renewable Energy Common Policy is next. In a world of high oil prices, 
increasing dependency on a few external non-stable suppliers, new concerns relating to long-
term availability of fossil fuels and the urgency of new greenhouse gas emissions, this can no 
longer be a pipedream but an urgent reality. We need long-term, well thought through 
sustainable policy on Renewable Energy and we need to provide leadership now.
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