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SUGESTÕES

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

1. Entende que a utilização de biogás poderia contribuir significativamente para o objectivo 
vinculativo de 20% de energias renováveis em todo o consumo energético da UE até 
2020;

2. Salienta que o estrume animal, os esgotos municipais e os resíduos agro-industriais podem 
conter substâncias (bactérias, vírus, parasitas, metais pesados, substâncias orgânicas 
nocivas) susceptíveis de constituir uma ameaça para a saúde pública ou o ambiente;

3. Exorta a Comissão a assegurar que sejam tomadas as devidas precauções, a fim de evitar a 
contaminação e a disseminação dessas substâncias e das doenças pelas mesmas induzidas, 
reconhecendo que o processo térmico de tratamento não permite lograr a inocuidade total 
dos vírus e que as substâncias orgânicas, como sejam os ftalatos, sofrem uma redução 
mínima e os metais pesados permanecem praticamente intactos;

4. Insta a Comissão a examinar, com base em comparações do ciclo de vida de vários tipos 
de biomassa em centrais de biogás, a sustentabilidade desses tipos relativamente às 
emissões de gases com efeitos de estufa e aos seus efeitos na qualidade do ar, na 
biodiversidade, incluindo nas florestas naturais, na gestão dos solos e na produção 
alimentar;

5. Assinala que não existe nenhuma legislação comunitária que tenha especificamente por 
objecto o biogás; reconhece que a implementação da legislação agro-ambiental correlata, 
incluindo a directiva relativa aos nitratos, a directiva relativa à prevenção e ao controlo 
integrados da poluição, a directiva relativa à utilização agrícola de lamas de depuração, a 
directiva-quadro "Água", a directiva relativa às aves selvagens, a directiva relativa aos 
habitats e a legislação em matéria de metais pesados, se revela crucial para assegurar a 
produção sustentável de biogás;

6. Solicita à Comissão que garanta a cooperação e a coordenação entre os Estados-Membros, 
incluindo os que actualmente não dispõem ou apenas dispõem de um reduzido número de 
centrais de biogás, favorecendo o intercâmbio das respectivas práticas de excelência neste 
domínio;

7. Exorta a Comissão a apresentar, com a maior brevidade possível, uma proposta de 
directiva relativa aos resíduos biológicos, que inclua normas de qualidade;

8. Convida a actual e as futuras Presidências a promoverem debates sobre a melhor forma de 
fomentar a produção sustentável de biogás.
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