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SUGESTÕES

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

1. Aprova a iniciativa da Comissão, promovida através do seu Livro Verde, relativa à
oportunidade de uma acção comunitária em matéria de gestão dos bio-resíduos;

2. Toma nota do facto de os bio-resíduos representarem mais de 30% dos resíduos sólidos 
urbanos; considera que uma melhor gestão destes resíduos contribuirá para uma gestão 
sustentável dos recursos e a realização dos objectivos em matéria de reciclagem e de 
energias renováveis;

3. Considera que a gestão dos bio-resíduos deve ser parte integrante de um ciclo de gestão 
sustentável de gestão dos resíduos, que vise a utilização racional e a conservação dos 
recursos, bem como a redução dos impactos ambientais;

4. Recorda que a gestão destes resíduos deve ser configurada de acordo com a hierarquia dos 
métodos de gestão de resíduos em geral: prevenção, reciclagem, outros tipos de 
recuperação, nomeadamente para fins energéticos, e, como última opção, a deposição em 
aterro (artigo 5.º da Directiva 1991/31/CE);

5. Sustenta que a melhor decisão a favor de um processo de tratamento só pode ser tomada à 
luz da análise das condições observadas a nível local (estrutura urbana, estrutura dos bio-
resíduos, instalações já existentes, etc.);

6. Frisa que cumpre ter em conta as vertentes da eficiência energética e do desenvolvimento 
sustentável no quadro da reciclagem de bio-resíduos para efeitos de produção de energia e 
que essa produção deve ser sobretudo utilizada do modo mais eficiente possível;

7. Salienta que, em conformidade com a “hierarquia dos resíduos” prevista na Directiva 
2008/98/CE, a gestão dos bio-resíduos inclui a prevenção, a reciclagem, a compostagem e 
a valorização energética;

8. Entende que o tratamento mecânico-biológico (TMB) representa uma opção eficaz para 
retirar quantidades significativas de resíduos putrescíveis aos aterros, destinando-os, antes, 
à compostagem, à digestão anaeróbia e à valorização energética;

9. Insiste na necessidade de considerar os bio-resíduos isentos de poluentes um recurso 
natural precioso que pode ser utilizado para a produção de composto de elevada
qualidade;

10. Considera que o futuro da agricultura depende igualmente da preservação e da 
recuperação da fertilidade dos solos; frisa que a utilização de composto de qualidade na 
agricultura pode contribuir para preservar a produtividade dos solos, aumentar a sua a sua 
capacidade de retenção hídrica, bem como de armazenagem de carbono, e reduzir o 
recurso a fertilizantes químicos; destaca que incumbe aos Estados-Membros o papel de 
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garantir a utilização de composto de qualidade nos solos agrícolas;

11. Salienta a necessidade de definir claramente normas de qualidade em matéria de 
tratamento dos bio-resíduos e de qualidade do composto, a fim de evitar a poluição 
progressiva dos solos; insta a Comissão a examinar a opção que consiste em apresentar 
propostas legislativas que estabeleçam critérios qualitativos para o composto e as lamas e 
lodos de digestores, assentes na condição prévia de recolha separada;

12. Salienta que o controlo dos gases emitidos por substâncias em aterro se revela 
particularmente difícil durante a compostagem, circunstância que pode constituir uma 
grave ameaça para o meio ambiente e para a atmosfera; entende que cumpre ter em conta 
que uma compostagem correcta, em especial de bio-resíduos municipais, envolve também 
a protecção das águas subterrâneas contra os lixiviados da massa de compostagem;

13. Considera que o princípio do poluidor-pagador deveria ser aplicado como base para o 
reembolso dos custos suplementares decorrentes da introdução de poluentes no solo, de 
molde a que as externalidades negativas da aplicação de bio-resíduos ao solo não sejam 
suportadas pelo sector agrícola;

14. Reitera que a recolha selectiva é essencial para dar cumprimento à Directiva “Deposição 
em Aterro” (Directiva 1999/31/CE, Considerando 17), fornecer materiais de qualidade 
para a reciclagem dos bio-resíduos e melhorar a eficácia da valorização energética; insta a 
Comissão a apoiar os Estados-Membros na introdução de sistemas de triagem de resíduos 
e a estabelecer objectivos vinculativos e ambiciosos para a reciclagem destes resíduos;

15. Considera que, para que a incineração dos bio-resíduos se torne uma alternativa possível 
na hierarquia do tratamento dos resíduos, é essencial que a mesma seja combinada com a 
valorização energética;

16. Considera que os bio-resíduos constituem um recurso renovável precioso para a produção 
de electricidade e de biocarburantes para os transportes, na medida em que é possível 
extrair biometano dos bio-resíduos através da purificação do biogás que emitem 
(sobretudo metano – 50% a 75% –e dióxido de carbono); exorta a Comissão a examinar e 
a promover as possibilidades de utilização dos bio-resíduos na produção de biogás;

17. Sustenta que, mercê de regulamentação a nível comunitário, devem ser criados incentivos 
que viabilizem a alimentação da rede de gás natural com biogás;

18. Toma nota das diferentes legislações nacionais aplicáveis e dos diferentes sistemas de 
gestão de resíduos utilizados nos Estados-Membros, registando que a deposição em aterro 
continuar a ser o método de eliminação de resíduos sólidos urbanos mais utilizado na 
União Europeia; exorta a Comissão a agir mais energicamente no intuito de garantir a 
aplicação e a observância das disposições legislativas relativas à deposição em aterro em 
toda a Comunidade, bem como a analisar a necessidade de apresentar, tão rapidamente 
quanto possível, uma proposta legislativa relativa aos bio-resíduos, a fim de assegurar 
igualmente a sua não deposição em aterro; solicita aos Estados-Membros que 
incrementem a sua cooperação visando o intercâmbio de melhores práticas no domínio da 
gestão dos bio-resíduos;



AD\804870PT.doc 5/6 PE430.962v02-00

PT

19. Insta a uma adequada informação do público sobre a complexidade inerente à cadeia de 
resíduos, incluindo esclarecimentos sobre a triagem correcta e o tratamento de resíduos;
convida a Comissão e os Estados-Membros a promoverem acções de educação a nível 
público e, em particular, nas escolas a fim de incentivar a gestão sustentável dos resíduos 
sólidos urbanos e de sensibilizar para as vantagens da recolha selectiva; realça, neste 
contexto, o importante papel desempenhado pelas cidades, concelhos e empresas 
municipais no aconselhamento e na prestação de informações aos cidadãos em matéria de 
prevenção de resíduos;

20. Insta a Comissão a examinar em que sectores comerciais relativos aos bio-resíduos é 
maior a eficiência energética;

21. Verifica que se regista um aumento da reciclagem de resíduos na Europa Ocidental, 
enquanto que, nos países da Europa Central e Oriental, as respectivas taxas são ainda 
muito baixas; insta, por conseguinte, a Comissão a fomentar uma política ecológica no
domínio da gestão de resíduos visando aumentar a respectiva taxa de reciclagem;
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