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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Livro Verde da Comissão sobre a gestão dos bio-resíduos na União Europeia 
(2009/2153(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigos 191.º e 192.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia que visam promover um elevado nível de protecção da saúde humana e do 
ambiente,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão Europeia sobre a Gestão dos bio-resíduos na 
União Europeia (COM(2008)0811),

– Tendo em conta as conclusões adoptadas pelo Conselho da União Europeia em 25 de
Junho de 2009 (11462/09 de 26 Junho de 2009),

– Tendo em conta a Directiva 2006/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de 
Abril de 2006 relativa aos resíduos1,

– Tendo em conta a Directiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril de 1999, relativa à 
deposição de resíduos em aterros2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de Março de 2008, sobre agricultura sustentável e 
biogás: necessidade de revisão da legislação da EU3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 4 de Fevereiro de 2009 intitulada “2050: O futuro 
começa hoje – Recomendações com vista a uma futura política integrada da UE sobre as 
alterações climáticas”4,

– Tendo em conta a sua resolução de 10 de Abril de 2008 sobre a Avaliação intercalar do 
Sexto Programa Comunitário de Acção no domínio do Ambiente5,

– Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Novembro de 2007 sobre uma proposta de 
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro para a 
protecção do solo e altera a Directiva 2004/35/CE6,

– Tendo em conta a sua Resolução de 13 de Novembro de 2007 sobre a estratégia temática 
de protecção dos solos,

– Tendo em conta a sua resolução de 25 de Outubro de 2005 referente à posição comum 
adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação do regulamento do Parlamento 

                                               
1 JO L 114 de 27.4.2006, p. 9.
2 JO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
3 JO C 66E de 20.3.2009, p. 29.
4 JO C 67E de 18.3.2010, p. 44.
5 JO C 247E de 15.10.2009, p.18.
6 JO C 282E de 6.11.2008, p.281.
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Europeu e do Conselho relativo a transferências de resíduos1,

– Tendo em conta a sua resolução de 29 de Setembro de 2005 sobre a quota das energias 
renováveis na UE e propostas de acção concretas2,

– Tendo em conta a sua resolução de 17 de Junho de 2008 referente à posição comum 
adoptada pelo Conselho, tendo em vista a aprovação de uma directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa aos resíduos e que revoga certas directivas3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 13 de Fevereiro de 2007 sobre uma estratégia 
temática para a reciclagem de resíduos4, 

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A7-0000/2010) e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia e da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A7 0000/2010),

A. Considerando que é positiva a iniciativa da Comissão promovida no seu Livro Verde, que 
proporciona uma oportunidade para uma acção comunitária em matéria de gestão dos 
bio-resíduos,

B. Considerando que o artigo 2°, parágrafo 4, da Directiva-Quadro dos resíduos prevê que 
poderão ser fixadas em directivas individuais, disposições específicas ou complementares 
para regulamentar a gestão de determinadas categorias de resíduos,

C. Considerando a dispersão das normas relativas à gestão dos bio-resíduos e o facto de os 
instrumentos legislativos actuais não serem suficientes para atingir os objectivos 
pretendidos de gestão eficaz dos bio-resíduos; considerando, por isso, a necessidade de 
uma Directiva específica para a gestão dos bio-resíduos; que a compilação de todas as 
normas dispersas relativas à gestão dos bio-resíduos numa mesma peça legislativa 
corresponderia, por si só, a um exercício de excelência legislativa e de melhor legislação 
por um lado, e a uma simplificação, maior clareza e certeza jurídica por outro, 
assegurando a confiança a longo prazo dos investidores públicos e privados,

D. Considerando que uma Directiva específica para os bio-resíduos deve ter a flexibilidade 
necessária para abarcar as diferentes opções de gestão disponíveis na medida em que estão 
em causa um grande número de variáveis e de considerações locais a ter em conta,

E. Considerando que os bio-resíduos representam mais de 30% dos resíduos sólidos urbanos; 
considerando a quantidade crescente de bio-resíduos na União Europeia, o que constitui 
uma importante fonte de emissões de gases com efeito de estufa e de outros impactos 
ambientais negativos quando são depositados em aterros,

F. Notando o potencial inexplorado dos bio-resíduos que têm sido geridos por políticas 
                                               
1 JO L 190 de 12.7.2006, p. 1 – 98 e JO L 318 de 28.11.1008, p. 15.
2 JO C 227 de 21.9.2006, p. 524.
3 JO L 312 de 23.11.2008, p. 3.
4 JO C 287E, 29.11.2007, p. 168.
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muito diferentes em cada Estado-Membro; considerando que é necessária uma melhor 
gestão destes resíduos para atingir uma gestão eficiente e sustentável dos recursos; que é 
necessário um aumento da valorização dos bio-resíduos no sentido de atingir a 
concretização das metas de reciclagem e de energias renováveis contribuindo para 
alcançar os objectivos da Estratégia UE 2020,

G. Considerando que a gestão destes resíduos deve ser configurada de acordo com a 
"hierarquia de resíduos": prevenção e redução; reutilização; reciclagem; outros tipos de 
valorização, nomeadamente para fins energéticos, e, como última opção, a deposição em 
aterro (de acordo com o artigo 4° da Directiva-Quadro dos Resíduos); que a prevenção é o 
objectivo prioritário na gestão dos bio-resíduos; que a prevenção permite, nomeadamente, 
evitar desperdícios alimentares e resíduos verdes, por exemplo, através de um melhor 
planeamento dos jardins públicos dotados de plantas e arborização de baixa manutenção,

H. Considerando o papel dos bio-resíduos no combate às alterações climáticas e o seu 
potencial no combate à degradação dos solos e no fomento da produção de energias 
renováveis,       

I. Considerando a necessidade de considerar os bio-resíduos como um recurso natural 
precioso que pode ser utilizado para a produção de composto de alta qualidade, o que 
contribui para combater a degradação dos solos europeus, mantendo a produtividade do 
solo, reduzindo a utilização de fertilizantes químicos e aumentando a capacidade de 
retenção hídrica do solo,

J. Considerando a necessidade de definir normas de qualidade em matéria de tratamento dos 
bio-resíduos e de qualidade do composto; que a regulação dos parâmetros de qualidade do 
composto permitirá criar confiança neste produto por parte dos consumidores; que é 
conveniente uma graduação do composto consoante a sua qualidade,

K. Considerando que são utilizados diferentes sistemas de gestão de resíduos nos 
Estados-Membros e que a deposição em aterro continua a ser o método de eliminação de 
resíduos sólidos urbanos mais utilizado na União Europeia apesar de ser a pior opção para 
o ambiente,

L. Considerando que, actualmente, a recolha selectiva permite evitar contaminações e 
favorecer o objectivo de obtenção de um composto de alta qualidade, fornecer materiais 
de qualidade para a reciclagem dos bio-resíduos e melhorar a eficiência da valorização 
energética,

M. Considerando a importância de um sistema de recolha selectiva obrigatória, excepto nos 
casos em que a separação entre os bio-resíduos e outros fluxos de resíduos não seja viável 
do ponto de vista ambiental e económico (nomeadamente quando a logística da recolha 
selectiva não permita evitar a contaminação dos bio-resíduos com outros fluxos de
resíduos ou substâncias poluentes ou não se justifique uma infra-estrutura de recolha 
selectiva do ponto de vista ambiental em zonas rurais ou escassamente povoadas),

N. Considerando que, face à sua pobre implementação, os objectivos previstos para desvio
dos bio-resíduos dos aterros precisam de linhas legislativas orientadoras adicionais para 
serem concretizados,
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O. Considerando a vantagem ambiental considerável da produção de combustíveis para 
transportes a partir de bio-resíduos, 

P. Considerando que o resultado deve ser o objectivo principal da gestão dos bio-resíduos, o 
que permite manter abertas todas as opções tecnológicas para a gestão dos bio-resíduos e 
incentivar a inovação, a investigação científica e a competitividade,

Q. Considerando a sinergia importante entre a transição para uma sociedade de reciclagem e 
o potencial para a criação de empregos neste domínio,

R. Considerando a necessidade de encorajar a investigação científica e a inovação 
tecnológica no domínio da gestão dos bio-resíduos,

S. Considerando que a Comissão e os Estados Membros devem promover acções de 
sensibilização ambiental neste domínio e, em particular, nas escolas a fim de incentivar a 
gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos e de sensibilizar os cidadãos para as 
vantagens da recolha selectiva; que os municípios e empresas municipais desempenham 
um importante papel no aconselhamento e na prestação de informações aos cidadãos em 
matéria de prevenção de resíduos,

1. Insta a Comissão a rever a legislação aplicável aos bio-resíduos a fim de, no respeito pelo 
princípio da subsidiariedade, elaborar uma proposta de Directiva específica até ao final de 
2010;

2. Apela à Comissão para que se estabeleçam critérios para a obtenção de um composto de 
alta qualidade;

3. Exorta a Comissão a adoptar um sistema de graduação da qualidade dos diferentes 
compostos que resultam do tratamento dos bio-resíduos;

4. Solicita à Comissão o estabelecimento da obrigatoriedade de um sistema de recolha 
selectiva para os Estados-Membros, salvo nos casos em que esta não seja viável ou não 
seja a melhor opção do ponto de vista ambiental e económico;

5. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a promover acções de sensibilização ambiental 
no domínio dos bio-resíduos e, em particular, nas escolas, a fim de incentivar a gestão 
sustentável dos bio-resíduos e de sensibilizar os cidadãos para a prevenção dos resíduos e 
para as vantagens da recolha selectiva;

6. Insta a Comissão e os Estados-Membros a encorajarem a investigação científica e a 
inovação tecnológica no domínio da gestão dos bio-resíduos;

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Com a expansão económica e territorial da UE, quantidades crescentes de resíduos continuam 
incessantemente a ser geradas. Estima-se que a quantidade de bio-resíduos gerada anualmente 
na UE é de entre 76,5 e 102 milhões de toneladas de resíduos alimentares e de jardim e de 
37 milhões de toneladas de resíduos da indústria alimentar e das bebidas.

A primeira prioridade deve ser a prevenção / redução dos resíduos, conseguindo-se dessa 
forma elevados ganhos ambientais e económicos. Esta prioridade atinge-se com legislação e 
com a sensibilização da população. Espera-se que o cidadão europeu, imbuído de uma 
renovada e participativa atitude ambiental, ajude a atingir essa prioridade. A prevenção deve 
ser interpretada em sentido amplo, na acepção de que o melhor resíduo é aquele que não 
existe ou que nem nele se venha a transformar.

Outro objectivo estratégico da política de gestão de resíduos tem de ser a transformação da 
UE numa sociedade de reciclagem. O enorme volume de resíduos gerado diariamente na UE 
não pode ser desperdiçado. A valorização desta quantidade de resíduos passa pelo papel 
importante dos bio-resíduos no combate às alterações climáticas e pelo seu potencial valioso 
como protectores do solo e de fomento à produção de energias renováveis. Desta forma, 
promove-se o desenvolvimento sustentável através de uma gestão eficiente dos recursos.

O papel dos bio-resíduos no combate às alterações climáticas

Os resíduos apresentam-se como a quarta fonte de gases com efeito de estufa na União 
Europeia, logo a seguir aos sectores da energia, da indústria e da agricultura. Segundo dados 
estatísticos de 2004, um total de 109 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa foram 
libertados no sector dos resíduos.

A principal fonte de emissões é a deposição em aterro. A deposição em aterro é a pior opção 
para o ambiente, pois apesar de ser a mais barata a curto prazo é a que implica um passivo 
ambiental com mais custos de manutenção. O principal gás que resulta dos aterros é o metano, 
que se não for captado, é 23 vezes mais potente que o dióxido de carbono em termos de 
efeitos nas alterações climáticas.

Por outro lado, o lixiviado resultante da deposição em aterro, se não for recolhido em 
conformidade com a Directiva Aterros pode contaminar as águas subterrâneas e os solos além 
de gerar bio-aerossóis, odores e perturbações visuais. Outro aspecto negativo da deposição em 
aterro resulta na superfície de terreno utilizada que é superior à de outros métodos de gestão 
de resíduos levando, a longo prazo, à perda irrecuperável de terrenos, pelo que não é uma 
opção sustentável. É portanto urgente incentivar o desvio dos bio-resíduos dos aterros.

O potencial dos bio-resíduos no combate à degradação dos solos

A Estratégia Temática de Protecção do Solo, de 2006 (COM(2006)231 final) aponta a 
degradação dos solos como um problema grave na União Europeia. Esta degradação tem 
impactos directos na qualidade da água e do ar, na biodiversidade e no clima.

Ora, os bio-resíduos podem assumir um papel fundamental na recuperação dos solos se forem 
aproveitados para compostagem. A compostagem é a opção de tratamento mais adequada para 



PE440.140v02-00 8/10 PR\813160PT.doc

PT

resíduos verdes e tem a vantagem de poder ser utilizada como fertilizante de solos. Segundo a 
Estratégia Temática de Protecção dos Solos, os custos com a degradação dos solos poderão 
rondar os 38 000 milhões de euros por ano.

A ênfase na produção do composto deve ser colocada no resultado para obter um composto de 
alta qualidade. Segundo a Estratégia Temática de Protecção dos Solos, o composto 
apresenta-se como uma das melhores fontes de matéria orgânica estável, a partir da qual se 
pode formar novo húmus em solos degradados. A utilização do composto permite benefícios 
em termos agronómicos, como a melhoria da estrutura dos solos, da infiltração da humidade, 
da capacidade de retenção de água, dos micro-organismos do solo e do fornecimento de 
nutrientes. Estima-se que 45% dos solos europeus apresentem um baixo teor de matéria 
orgânica. Neste sentido, é importante encorajar a criação de composto de alta qualidade a 
partir do tratamento adequado dos bio-resíduos.

O potencial dos bio-resíduos no fomento das energias renováveis

Os bio-resíduos podem também apresentar-se como matéria-prima importante para a criação 
de bio-energia. A bio-energia é criada a partir da digestão anaeróbia, a opção de tratamento 
mais adequada para os bio-resíduos húmidos (por exemplo, gorduras que resultam dos lixos 
de cozinha). A digestão anaeróbia produz bio-gás em reactores controlados que pode ser 
utilizado para geração de electricidade, aquecimento ou bio-combustível para automóveis.

Os bio-resíduos de qualidade inferior, que não cumprirem os critérios de qualidade para 
compostagem devem ser transformados em energia e graduados de acordo com a sua 
qualidade.

A actual gestão dos bio-resíduos

Até à data, os bio-resíduos têm sido geridos por políticas muito diferentes em cada 
Estado-Membro, desde um mínimo de acção nuns, até políticas ambiciosas noutros. A 
discrepância situa-se entre os Estados-Membros que reciclam menos (90% de deposição em 
aterros, 10% de reciclagem e valorização energética) até aos mais eficientes (10% de 
deposição em aterro, 25% de valorização energética e 65% de reciclagem).

A presente legislação da UE não limita as escolhas dos Estados Membros quanto às opções de 
tratamento dos bio-resíduos desde que estes respeitem determinadas condições-quadro, 
nomeadamente as estabelecidas na Directiva-Quadro dos resíduos, onde os Estados-Membros 
são instados a tomar medidas que incentivem: A recolha selectiva de bio-resíduos, tendo em 
vista a sua compostagem e digestão anaeróbia; o tratamento dos bio-resíduos em moldes que 
satisfaçam um elevado nível de protecção do ambiente e a utilização de materiais 
ambientalmente seguros produzidos a partir de resíduos biológicos. Já a Directiva Aterros 
impõe o desvio gradual obrigatório dos bio-resíduos dos aterros.

Porém, estes instrumentos legislativos não têm atingido os objectivos pretendidos. Tendo em 
conta a pobre implementação da meta de desvio dos bio-resíduos dos aterros pelos 
Estados-Membros, é notória a necessidade de complementaridade da Directiva Aterros com 
medidas adicionais.

O futuro da gestão dos bio-resíduos
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Uma Directiva específica para a gestão dos bio-resíduos seria um pilar essencial para a 
execução dos princípios que resultam da Directiva-Quadro dos Resíduos e das outras 
Directivas relativas à gestão dos resíduos em geral. Além disso, a compilação de todas as 
normas dispersas relativas à gestão dos bio-resíduos numa mesma peça legislativa 
corresponderia, por si só, a um exercício de excelência legislativa e de melhor legislação. 
Uma directiva específica para a gestão dos bio-resíduos possibilitaria uma maior clareza, 
simplificação e certeza jurídica nesta matéria, assegurando a confiança a longo prazo dos 
investidores públicos e privados.

Não é desejável impor a opção de gestão mais benéfica, já que se está perante um grande 
número de variáveis e de considerações locais a ter em conta. Além de que os investimentos 
já realizados pelos Estados-Membros não devem ser postos em causa. Uma Directiva para a 
gestão dos bio-resíduos deve portanto permitir uma certa flexibilidade no sentido de se 
concretizar localmente a melhor solução do ponto de vista ambiental e económico. Contudo, o 
estabelecimento de normas de convergência ambiental neste domínio é crucial para 
direccionar novos investimentos.

Uma das direcções a tomar deve ser no sentido da recolha selectiva dos bio-resíduos, na 
medida em que a separação dos bio-resíduos de outros fluxos de resíduos permite evitar 
contaminações e favorecer o objectivo de obtenção de um composto de alta qualidade, 
fornecer materiais de qualidade para a reciclagem dos bio-resíduos e melhorar a eficiência da 
valorização energética. Entende-se, por isso, que a recolha selectiva deve ser obrigatória. Os 
Estados-Membros poderão, contudo, renunciar a esta obrigação, caso não seja viável ou a 
melhor opção do ponto de vista ambiental e económico (quando, por exemplo, a logística da 
recolha selectiva não permita evitar a contaminação dos bio-resíduos ou a imposição de uma 
infra-estrutura de recolha selectiva não se justifique do ponto de vista ambiental em zonas 
rurais ou escassamente povoadas).

A importância da regulação dos bio-resíduos não é apenas de carácter ambiental mas de 
funcionamento do mercado interno, já que hoje em dia temos situações onde o composto que 
é produzido a partir de bio-resíduos pode ser considerado como resíduo num lado e como 
produto noutro. É também aqui, necessário harmonizar as políticas dos Estados Membros 
através de uma Directiva específica para os bio-resíduos.

Além disso, a gestão dos resíduos tem implicações relevantes no domínio social. A indústria 
de reciclagem, por exemplo, cria até 250 empregos no caso da reciclagem de 10 000 toneladas 
de resíduos, em comparação com a criação de 20 a 40 empregos no caso de incineração dos 
resíduos e de cerca de 10 empregos caso sejam depositados em aterros.

A compilação das normas dispersas relativas aos bio-resíduos em combinação com novas 
regras reunidas numa Directiva específica para a gestão dos bio-resíduos permitiria uma 
gestão mais eficiente dos recursos enquanto reduziria os custos de gestão dos bio-resíduos. 
Além disso, permitiria a recuperação de matéria orgânica dos solos reduzindo o uso de 
químicos como fertilizantes, ajudaria os Estados Membros a atingir os objectivos de desvio 
dos bio-resíduos dos aterros; encorajaria a recolha selectiva, clarificaria o momento em que 
um material produzido a partir de bio-resíduos é considerado um produto e fomentaria a 
inovação tecnológica e a criação de emprego em consonância com a Estratégia UE 2020.

No momento actual de crise económica, as instituições europeias não se podem resignar nem 
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diminuir a sua ambição de liderança nas questões ambientais. Não podemos manter na UE a 
situação actual de elevada deposição de resíduos em aterro. Esta opção, apesar de ser 
aparentemente a mais barata é de facto a mais cara, dados os custos a longo prazo, que nada 
favorecem os nossos objectivos no domínio do combate às alterações climáticas nem 
permitem a utilização dos bio-resíduos como recurso. Ao defender-se, em simultâneo, a 
recolha selectiva envolve-se o cidadão europeu numa nova consciência ambiental, reduzindo 
os custos e encorajando a valorização do bio-resíduo como produto.

Com uma Directiva específica para os bio-resíduos que aponte neste sentido conseguimos 
conciliar uma elevada protecção ambiental e um crescimento sustentável, com a garantia de 
qualidade de vida para os cidadãos europeus.


