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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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. Recorda a hierarquia de resíduos estabelecida apresentada na Directiva-Quadro relativa 
aos resíduos, segundo a qual a deposição em aterros é considerada a pior opção; salienta 
que os bio-resíduos devem, em primeiro lugar, ser reduzidos, depois recolhidos 
separadamente e reciclados, nomeadamente recuperando energia, sempre que possível , e 
através da compostagem.

2. Observa que os bio-resíduos constituem uma parte importante dos resíduos (também nas 
zonas urbanas) e que existem actualmente um enorme potencial por explorar em muitos 
Estados-Membros no respeitante à utilização de bio-resíduos como composto, através da 
recolha separada, mas também no respeitante à valorização energética e de materiais de 
resíduos, em geral, visando dar-lhe outro destino que não a deposição em aterro, 

3. Salienta o papel susceptível de ser desempenhado pelos bio-resíduos reutilizados sob a 
forma de composto na luta contra as alterações climáticas e o empobrecimento e erosão do 
solo; solicita, por conseguinte, aos Estados-Membros que integrem a compostagem na sua 
legislação nacional, e insta a que procedam ao intercâmbio de práticas de excelência; 
assinala que a introdução de melhorias na gestão dos bio-resíduos e a harmonização das 
normas de qualidade aplicáveis ao composto são necessárias para encorajar o 
desenvolvimento de um mercado europeu do composto;

4. Frisa que é necessário reduzir a deposição de bio-resíduos em aterro e observa, neste 
contexto, que os bio-resíduos podem contribuir para o objectivo de 20% de energias 
renováveis na UE até 2020, bem como para o objectivo fixado na Directiva da EU relativa 
à qualidade dos combustíveis; recorda que a Directiva relativa às energias renováveis 
apoia a utilização de todos os tipos de biomassa, incluindo os bio-resíduos para fins 
energéticos, como fonte de energia renovável, e que os biocombustíveis produzidos a 
partir de resíduos contam duplamente para o objectivo de 10 % de energia renovável nos 
transportes; exorta, por conseguinte, os Estados-Membros a contemplarem, nas 
respectivas legislações nacionais, a valorização energética das componentes 
biodegradáveis dos resíduos como parte de uma política integrada em matéria de 
hierarquia dos resíduos, e insta-os a procederem ao intercâmbio de ideias no que se refere 
às práticas de excelência;

5. Exorta os Estados-Membros a indicarem de que modo, tendo em conta as suas condições 
geográficas e climáticas específicas, a energia produzida a partir de bio-resíduos, 
incluindo a digestão anaeróbica para o biogás e a produção de biocombustíveis avançados, 
pode contribuir para explorar o potencial dos recursos de biomassa existentes;

6. Assinala a importância de reforçar a sensibilização do público e a sua aceitação da recolha 
separada de bio-resíduos, da reciclagem e da valorização energética, nomeadamente 
através de campanhas de sensibilização nos sectores dos meios de comunicação social e 
da educação
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7. Reconhece a necessidade de os Estados-Membros elaborarem um quadro jurídico coerente 
e estável, que apoie a construção de instalações de compostagem e de valorização 
energética de resíduos, incluindo os bio-resíduos;

8. Salienta que, para alcançar os objectivos a vários níveis (luta contra as alterações 
climáticas, o empobrecimento e a erosão do solo, consecução dos objectivos em matéria 
de energia renovável), uma combinação de compostagem e de fermentação de 
bio-resíduos recolhidos de forma selectiva, se exequível, comporta indubitáveis vantagens 
e deve ser estimulada;

9. Assinala que, em muitos Estados-Membros, já foram criadas algumas infra-estruturas, 
mas que são necessários incentivos financeiros para criar e estabelecer os potenciais 
mercados de composto e lamas e lodos de digestores, de bio-energia e de biocombustíveis 
produzidos a partir de bio-resíduos;

10. Encoraja as autoridades regionais e locais, tendo em conta a necessidade de observância 
da Directiva relativa à incineração de resíduos, a explorarem as instalações 
descentralizadas existentes de aquecimento e refrigeração urbanos e a utilizarem os 
fundos estruturais para financiar os equipamentos de produção de energia a partir dos 
resíduos, de compostagem e de valorização energética dos bio-resíduos, a fim de poder 
reduzir o volume de resíduos depositados em aterros;

11. Considera que os trituradores de resíduos alimentares ligados a redes públicas de esgotos 
representam uma opção para evitar a deposição de bio-resíduos em aterro e produzir 
biogás a partir de bio-resíduos;

12. Observa que as instalações de produção de energia a partir de resíduos e outras 
instalações de valorização energética de bio-resíduos beneficiam das mesmas condições 
de acesso às redes eléctricas e aos gasodutos que as outras fontes de energia renováveis;

13. Salienta a vantagem ambiental da produção de combustíveis para os transportes a partir 
de bio-resíduos; solicita, por conseguinte, que os biocombustíveis produzidos a partir de 
bio-resíduos sejam tidos em conta nos objectivos de reciclagem; exorta a que a definição 
de bio-resíduos contida na Directiva-Quadro relativa aos resíduos seja harmonizada com 
a definição constante da Directiva relativa às energias renováveis;

14. Destaca a importância de manter abertas todas as opções técnicas em matéria de gestão 
de bio-resíduos, visando incentivar a inovação e a criação de emprego neste sector.

15. Solicita à Comissão que, na sua avaliação de impacto, elabore um sistema melhorado de 
gestão dos bio-resíduos no que diz respeito à reciclagem de bio-resíduos recolhidos 
separadamente, à utilização da compostagem para obter benefícios agrícolas e 
ambientais, às opções de tratamento mecânico/biológico e à utilização dos bio-resíduos 
como fonte de produção de energia; considera que essa avaliação de impacto deve ser 
utilizada como base para preparar um novo quadro jurídico da UE sobre resíduos 
biodegradáveis;

16. Salienta que cumpre ter em conta toda a panóplia de resíduos biodegradáveis, a fim de 
promover a produção de composto ou a valorização da totalidade dos fluxos de resíduos; 
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assinala que os resíduos biodegradáveis incluem não só os bio-resíduos, mas também as 
lamas de depuração e a fracção dos resíduos domésticos susceptíveis de fermentação 
(papéis e cartões sujos ou não triados, certos produtos têxteis, etc.);

17. Salienta que a recolha separada de bio-resíduos ou outros sistemas de gestão dos 
bio-resíduos que optimizem a valorização dos recursos devem ser integrados num quadro 
da União Europeia, e exorta os Estados-Membros a considerarem o estabelecimento de 
sistemas de recolha separada dos bio-resíduos; considera que são necessários incentivos 
financeiros para expandir essa recolha separada e outros sistemas de gestão dos 
bio-resíduos que optimizem a valorização dos recursos;

18. Observa que um futuro quadro da União Europeia proporcionaria orientação e clareza 
jurídicas a muitos Estados-Membros e encorajá-los-ia a realizar investimentos no sector 
da gestão dos bio-resíduos;

19. Solicita à Comissão que prossiga a investigação dos métodos de tratamento dos 
bio-resíduos, a fim de melhor quantificar os benefícios relacionados com o solo, bem 
como a valorização energética e os impactos ambientais.
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