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1.  Introduktion 
1.1. Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) välkomnar  Europa-
parlamentets ståndpunkt om ramdirektivet för avfall KOM (2005) 667. Ståndpunkten utgör ett 
positivt steg mot att ta upp hur avfallet påverkar Europas medborgare, folkhälsan och miljön. 
EPSU anser även att det är ett steg i rätt riktning  för sektorns arbetstagare vid en 
tidpunkt då man tar itu med de negativa konsekvense rna av avfallsproduktion och 
avfallshantering . EPSU (kongressen 2000) stödjer en minskad resursanvändning samt 
principerna om att ”förorenaren betalar” och producentansvar, som utgör viktiga delar i all 
strategi för att minska avfallets omfattning och gå mot ett europeiskt återvinningssamhälle. 
 
EPSU företräder arbetstagare i europeiska avfallsse ktorn . Våra medlemmar är ansvariga 
för insamling av hushålls- och industriavfall. De hanterar farligt avfall, inklusive vass 
medicinsk utrustning. De återvinner och sorterar avfall. Våra medlemmar sköter 
avfallshantering på soptippar och bränner avfall i förbränningsanläggningar. EPSU företräder 
även miljöinspektörer. Våra medlemmar har ingående kännedom om avfallssektorn. EPSU 
har antagit en vittomspännande ståndpunkt om europeiska avfallssektorn samt genomfört ett 
antal studier om hur den europeiska avfallsmarknaden utvecklas.1 
 
1.2. Europaparlamentets (EP) ståndpunkt antogs under medbeslutandeförfarandets 
förstabehandling. Kommissionen och rådet kan därmed urvattna Europaparlamentets stånd-
punkt. Det skulle dock vara ett misstag att urvattna denna  ståndpunkt och vi föreslår att 
kommissionen och rådet stödjer de flesta av EP:s ändringsförslag.2 
 
 
2.  Mål – övervakning, investering och den sociala dimensionen 
2.1 Europaparlamentets mål är ambitiösa. Om de ska kunna uppnås krävs en samlad 
ansträngning av offentliga myndigheter och berörda aktörer . Det är lämpligt att förstärka 
reglerna om övervakning  av de nationella avfallsplanerna. Om dessa ambitiösa mål ska 
kunna förverkligas, krävs mer personalen som arbetar med att följa processen, både vid 
kommissionen och nationellt. 
 
EPSU avvisar påståenden om att Europaparlamentets förslag inte är tillräckligt flexibelt och 
att det krävs mer flexibilitet på lokal nivå. Parlamentet (i samarbete med rådet och 
kommissionen) fastställer (bindande) mål som genomförs via nationella avfallsplaner, vilket 
ger den flexibilitet som krävs. Kraven på flexibilitet innebär helt enkelt att man tar bort 
bindande mål, och därmed den trygghet och de långfristiga målsättningar som 
lagstiftningsramen ska tillhandahålla investerare, företag och  lokala samhällsgrupper. 
 

                                                
1 Finns på www.epsu.org/r/37 
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0029+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN 
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2.2.  Vi föreslår att Europeiska kommissionen fastställer ett antal kriterier  för att jämföra 
nationella avfallsplaner, en metod som även kallas öppna samordningsmetoden. Dessa kriterier 
bör omfatta: 
• Konkreta åtgärder för att förebygga avfall 
• Investeringar i sektorn, uppdelat mellan investeringar i anläggningar och utrustning för åter-

användning, underhåll, återvinning, insamling och deponering 
• Sysselsättningsutvecklingen i hela sektorn och i de olika verksamhetsgrenarna 
• Investeringar i kompetens och kvalifikationer: vad gör företagen (och sektorn) för att utbilda 

lärlingar och förbättra kompetens och kvalifikationer, och även för att följa vilken kompetens 
och vilka kvalifikationer som finns på arbetsmarknaden. 

• Hur företagen respekterar kollektivavtal – detta är ett viktigt verktyg för bedömningar och för 
att ta itu med negativa tendenser när prishöjningar och hårdare konkurrens ibland leder till 
att avtal kringgås och överträds. Det är tyvärr så, vilket avfallsarbetare vet av erfarenhet, att 
företag som inte respekterar kollektivavtal inte heller respekterar andra lagar och förord-
ningar, till exempel om arbetsmiljö, arbetstid, blandning av avfall, etc, och därmed äventyrar 
både hälsa och miljö.  

• Vad man gör för att förbättra arbetsmiljön i sektorn och bidra till att minska olyckor med 25%, 
vilket är EU:s fastställda mål? Arbetsmiljö är en mycket viktig fråga i den här branschen, för 
sophämtare, förare, sorterare och många andra som kommer i kontakt med farligt avfall, 
vass medicinsk utrustning, etc, som ofta göms i hushållsavfall 

 
EPSU finns till hands för att arbeta med kommission en, industrin och arbetsgivarna för 
att vidareutveckla dessa kriterier .  
 
2.3. Avfallsplanerna bör diskuteras av offentliga myndigheter, inklusive lokal och regional för-
valtning, samt branschens arbetsmarknadsorganisationer (arbetsgivarna och facket). Direktivet 
bör vara mer eftertryckligt när det gäller dessa frågor. De nationella avfallsplanerna bör också 
ange vilka investeringar som krävs. Vissa av målen kanske inte kan uppnås om inte sektorn 
investerar i tillräckligt med kvalificerad personal.  
 
2.4. EPSU oroar sig över att genomförandet av direktivet kräver omfattande investeringar. 
Kommer offentliga myndigheter på olika nivåer att tillhandahålla dessa medel? Anläggningar och 
utrustning för underhåll, återanvändning, återvinning och sortering är dyra. Om så inte sker, på 
grund av åtstramningar av de offentliga budgetarna, kan det leda till en övergång från den 
offentliga till privata sektorn och en större roll för multinationella företag och s k private equity-
investerare. Det kan leda till en oacceptabel förlust av kontroll över tjänster som är grund-
läggande för folkhälsan och miljön .  
 
2.4.1  Lokala och regionala myndigheter är ansvariga för avfallshantering, inklusive insamling 
och bortskaffande. Kraven i avfallsstrategin och i ändringsförslagen till ramdirektivet kräver 
ytterligare investeringar. Detta skapar en ekonomisk belastning för kommunerna. Lämpliga 
mekanismer måste inrättas för att bistå kommunerna med denna börda. Vi stödjer med kraft att 
kommuner och regionala myndigheter ska delta och hö ras i alla skeden under utarbetandet 
av avfallsplaner och genomförandet av direktiven.  
 
2.4.2  Avfallshantering kommer att läggas ut på entreprenad till privata företag av kommunerna 
i flera länder. Detta sker genom offentliga kontrakt. Ett tillfälle har gått förlorat  när 
kommissionen och parlamentet inte kräver att kriterier för tjänster av hög kvalitet ska ingå i 
offentlig avfallskontrakt.  Dansk forskning har visat att kommuner väljer det lägsta priset och 
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inte det ekonomiskt fördelaktigaste budet.3 EPSU begär att kommissionen lägger fram riktlinjer 
och publicerar exempel på hur avfallsmålen kan inbegripas i offentliga kontrakt.  
 
2.4.3  Den ekonomiska bördan blir ännu större för kommuner i flera av de nya medlems-
staterna  som fortfarande arbetar med att få upp sina anläggningar till EU-nivå. Kommissionen 
och rådet behöver reflektera över vilka extra resurser som måste tillhandahållas för att bistå 
dessa medlemsstater. Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbygg-
nad och utveckling bör främja anläggningar för återvinning och återanvändning framför 
förbränning, det förebygger dessutom att länder fastnar i långfristiga förbränningsstrategier.  
 
2.4.4  Den ekonomiska bördan kan medföra att några kommuner vill använda sig av offentlig-
privata partnerskap (kanske hellre skulle kallas affärsmöjligheter!) och PFI-arrangemang. Det 
brittiska revisionsverket (2001) har varnat för att ”tjugofemårskontrakt behöver studeras mycket 
noggrant. Tekniken utvecklas ständigt och det skulle vara kontraproduktivt om myndigheterna 
tvingas att hålla fast vid en metod för bortskaffande när en miljövänligare och mer kostnads-
effektiv metod utvecklas senare.” 4 
 
 
3.  Avsaknad av social dimension 
3.1 EPSU noterar att den sociala dimensionen lyser med sin frånvaro  i förslaget till ram-
direktiv för avfall. Vi välkomnar visserligen att Europaparlamentets ändringsförslag hänvisar till 
utbildning  och samråd,  men överlag uppmärksammas inte den hårda konkurrens som råder 
och leder till (döds)olyckor , olaglig dumpning av avfall, lång arbetstid och upphävande av 
kollektivavtal. Det är onekligen så att respekt för arbetstagarna (sophämtarna) och bättre arbets-
villkor och arbetsmiljö i branschen, är synonymt med förbättringar av folkhälsa och miljöskydd. 
Man kan inte förvänta sig att företag som kramar ur sista öret av sina arbetstagare ska 
respektera folkhälsa och miljö. Sådana företag är inte heller speciellt intresserade av att bidra till 
att uppnå andra mål, till exempel livslångt lärande, bra balans mellan fritid och yrkesliv eller 
främjande av lika möjligheter.  
 
3.2  Arbetet i avfallssektorn är tungt och farligt  för många av våra medlemmar. Europa-
parlamentet hänvisar till behovet av lämplig utbildning  för de som arbetar med farligt avfall 
(skäl). Det gäller samtliga som arbetar i sektorn och hanterar avfall: förare, sophämtare, 
sorterare och anställda vid förbränningsanläggningar och soptippar. Kommissionen och parla-
mentet har gått miste om ett tillfälle att koppla detta till offentliga kontrakt, med krav på att 
kvalitetsnormer och respekt för arbetsmiljö och kollektivavtal ska vara kriterier både vid urvals-
förfarandet och tilldelning av kontrakt. Enligt vad vi angav ovan bör Europeiska kommissionen 
använda sig av riktlinjer och goda erfarenheter om hur kvalitetskriterier, respekt för arbets-
miljö och kollektivavtal kan beaktas i offentliga a vfallskontrakt.   
 
En annan aspekt av direktivet som inte uppmärksammas, är dess eventuella konsekvenser för 
enskilda hushålls avgifter. EPSU är inte emot ett avgiftssystem där hushållen betalar för det 
avfall man ger upphov till. Vi är oroade över att producenterna lägger bördan på hushållen (som 
betalar för bortskaffandet av alla förpackningar!) och att en avgiftsbeläggning av hushåll kan ha 
omfattande följdverkningar för utsatta användare. Det kan vara lämpligare med allmän beskatt-

                                                 
3 Avreglering av kommunal avfallshantering - förenligt med hållbarhetsprinciper, Ole Busck februari 2006, 
Institutionen för planering och utveckling, Ålborg Universitet, Danmark 
4 Citat s.49, UK Municipal Waste Management: Form a public service to a Globalised Industry, Steve 
Davies, Competition and Change, vol 11, nr 1 March 2007 s.39-57 



Ramdirektiv om avfall - EPSU:s ståndpunkt om Europaparlamentets ändringsförslag, 13 februari 2007 
 

4 

ning, som kan ta hänsyn till hushåll med låg inkomst. Återigen måste man studera 
konsekvenserna i syfte att vidta de åtgärder som passar bäst.  
 
 
4. Förebyggande, återanvändning, återvinning, energ iåtervinning av avfall, 

ekologiskt fotavtryck från koldioxidutsläpp 
4.1 Det är ett steg framåt att parlamentet föreslår definitioner av begreppen återanvändning, 
återvinning, etc, men förebyggande av avfall behöver framhävas mer. Vi är oroade över att 
företag föredrar återanvändning och återvinning framför förebyggande, eftersom de tjänar 
pengar på det. I en omläggning mot förebyggande har offentliga myndigheter en viktig roll att 
spela i arbetet med att fastställa normer för minsk ad resursanvändning samt användning 
av bästa tillgängliga teknik .  
 
4.2  Man kan även tänka sig att avfallshantering kommer att bli dyrare, när vår kunskap ökar 
om vilka kostnader avfallet har för folkhälsan och miljön. Nya investeringar kommer att krävas 
för att behandla avfall. De kan visserligen ha positiva effekter för förebyggande, återanvändning 
samt återvinning och energiåtervinning av avfall, men högre pris medför direkt en ökning av 
olaglig dumpning av sopor. Offentlig myndigheter, inklusive lokala myndigheter , bör för-
bättra uppföljning och kontroll och därför anställa  fler miljö/hälsoinspektörer.  Det 
nationella åtgärdsprogrammet för avfallshantering bör inbegripa detta. Offentliga myndigheter 
bör investera i information och utbildning för att medvetandegöra allmänheten. Parlamentet har 
ett förslag, men det är inte speciellt konkret. 
 
4.3  Debatten om förbränning har fått stor uppmärksamhet och lett till en mycket het debatt. 
Det enda sättet att undvika avfall är att förebygga det och det kommer inte att vara möjligt. 
Återvinning och återanvändning har också sina gränser. En del av det avfall som återstår 
kommer fortfarande att ha ett högt energivärde. Att använda detta avfall för att ersätta andra 
energikällor, till exempel för att producera värme eller el, är bra, men förbränning har också 
negativa konsekvenser för folkhälsan som behöver uppmärksammas. EPSU ställer sig därför 
positiv till att man antar högt satta normer för nya förbränningsanläggningars effektivitet, 
inklusive om koldioxidfria utsläpp. Äldre förbränningsanläggningar måste uppgraderas el ler 
stängas om det inte är möjligt.   
 
4.4  Avfallsdirektivet tar inte upp om frågan om utsläpp från avfallshantering. De olika 
processerna, inklusive deponering, är inte växthusgasneutrala . Vi föreslår att Europeiska 
kommissionen utreder frågan vidare tillsammans med Europeiska miljöbyrån i syfte att få klarhet 
i avfallssektorns utsläpp och kunna bistå offentliga myndigheter, företag och facket med planer 
för att minska utsläppen som en del av de nationella avfallsplanerna. 
 
 
5.  Närhetsprincipen 
5.1 EPSU känner oro över närhetsprincipen. Det innebär att man överger principen om att avfall 
bör behandlas i det land som genererar det. Detta kan tyckas vara ett logiskt steg för den inre 
marknaden, men vi undrar om regler och bestämmerlser för avfall är tillräckligt harmoniserade 
för gränsöverskridande behandling och hantering mellan de olika europeiska länderna. Det kan 
resultera i att man försöker undgå strängare bestämmelser, inklusive de som gäller anställdas 
arbetsmiljö. Vissa regioner kan förvandlas till soptippar, medan andra regioner kan konfronteras 
med stora avfallsvolymer som inte förutsetts i lokala installationer, förbränningsanläggningar etc. 
Parlamentet har prioriterat den inre marknaden på bekostnad av en hög skyddsnivå.  
 



Ramdirektiv om avfall - EPSU:s ståndpunkt om Europaparlamentets ändringsförslag, 13 februari 2007 
 

5 

5.2  EPSU är skeptisk till att förslaget om samordning av avfallsströmmar samt samarbete 
mellan offentliga myndigheter för att inrätta ett adekvat (gränsöverskridande) nätverk av 
anläggningar för bortskaffande snabbt kommer att förverkligas på regional (gränsöverskridande) 
nivå. Det finns visserligen mycket goda erfarenheter från euroregionerna, men av erfarenhet vet 
man också att förvaltningssamarbete och gemensam planering är komplicerat.  
 
 
6.  Samråd 
6.1  EPSU är positivt till att Europaparlamentet betonar vikten av offentligt samråd och 
deltagande, och erkänner arbetstagarnas och fackets roll, inklusive i det rådgivande forumet. 
Avfallsarbetare kan sektorn bättre än någon annan. Europeiska kommissionen och rådet bör ta 
över Europaparlamentet ändringsförslag och stödja de olika samrådsförfaranden som 
parlamentet föreslår.  
 
 
7.  Konsekvensbedömning och koncentration 
7.1  Det står inte klart hur de olika bestämmelserna i direktivet och EP:s förslag kommer att 
påverka arbetstagarna. EPSU föreslår en konsekvensbedömning på nationell och på europeisk 
nivå. Vad kan man förvänta sig? Vilka kvalifikationer behövs för att uppnå målen? Vilka 
investeringar? Vilka grupper av arbetstagare påverkas negativt och vilka åtgärder behövs för att 
garantera alternativ sysselsättning, till exempel för arbetstagare på soptippar? Kommittén som 
leder denna utvärdering bör inbegripa fackliga företrädare från sektorn, liksom industri/ 
arbetsgivarorganisationer.  
 
7.2  En annan fråga som bör studeras gäller om de föreslagna åtgärderna leder till en 
koncentration (av marknadsinflytande) för vissa avfallsströmmar och viss teknik, som kan 
medföra att ett begränsat antal mäktiga gränsöverskridande företag får stort inflytande. Kommer 
lokala och regionala myndigheter kunna kontrollera och övervaka sådana företag? 
 
 
8.  Bästa tillgängliga teknik 
8.1 EPSU välkomnar hänvisningarna till ”bästa tillgängliga teknik” som Europaparlamentet har 
infört. Det är viktigt att skapa ett system för utbyte av sådan teknik, så att alla länder kan lära sig 
av erfarenheter och få kännedom om vilken teknik och vilka metoder som finns tillgängliga för att 
förbättra folkhälsan och skydda miljön. Teknik får inte betecknas ”bästa tillgängliga” om den 
påverkar arbetsmiljön. En hänvisning om att respektera information och samråd med arbets-
tagare och deras fackförbund skulle ha varit passande vid införande av ny teknik. EPSU hyser 
farhågor om att ”bästa tillgängliga” kan missbrukas, och därmed leda till nedskärningar i 
personalen, vilket kan påverka tjänsternas kvalitet och nivå.  
 
Införliva allmän punkt om EPSU. 


