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Základní body pozice EPSU k vývoji  
v evropském sektoru nakládání s odpady  

 
 
Úvod  
Vývoj v evropském sektoru nakládání s odpady a ekologických služeb vyvolal potrebu, aby 
EPSU vypracovala základní body své politiky.  
 
Trendy, problémy, legislativa a více a více zamestnavatelu se sobe u jednotlivých clenu EPSU 
podobají. Existují podobné problémy a výzvy pro odbory a jejich cleny. Nekolik set  tisíc 
zamestnancu pracuje v sektoru, který se výhledove stává sektorem celoevropským.   
 
EPSU organizuje zamestnance verejných a soukromých spolecností. Oblast nakládání 
s odpady a ekologických služeb (vcetne cištení odpadních vod) se pokládá za rustovou 
oblast. Evropská komise (Zamestnanost v Evrope 1995) predpokládá, že v letech 1995-2000 
bude vytvoreno dalších 250 000 míst v oblasti ekologických služeb v celé Evropské unii. 
 
Základní body naší politiky jsou založeny na diskusích probíhajících na zasedání v Berlíne (zárí 
1997) a v Bruselu (prosinec 1997, duben 1998) i na podpurné studii s názvem Nakládání 
s komunálním odpadem v Evrope: problémy, trendy a nadnárodní spolecnosti (PSPRU pro 
EPSU, vydané v lednu 1998). Dále byl vypracovaný zvláštní príspevek o nadnárodních 
strategiích a nakládání s odpady, jejich dopadu pro strategii a praxi odboru.. Podrobnejší 
podpurné materiály jsou k dispozici v sektorech energetiky, vody a místní státní správy. 
V databázi jsou také profily nadnárodních spolecností pusobících v tomto sektoru. Všeobecné 
postupy jsou vypracovány v dokumentu o postupech PSI v oblasti odpadu (1993). 
 
Evropská politika v oblasti nakládání s odpadem  
• EPSU souhlasí s hierarchií principu v odpadové strategii Komise: 

⇒ Vhodná strategie je založená na prevenci vzniku odpadu. Odpady by se mely tlacit zpet 
k výrobci. 

⇒ Druhou prioritou je recyklace odpadu. Zaprvé za úcelem získávání materiálu. Když to 
není možné, odpad se muže spalovat za úcelem získávání energie. Trídení a recyklace 
nabízí velký potenciál tvorby nových pracovních míst.   

⇒ Pokud ani toto není možné, je treba uvažovat o bezpecné likvidaci odpadu.   
Zavádení této strategie musí být založeno na zvažování nejlepších ekologických rešení 
s prihlédnutím k ekonomickým a sociálním nákladum.  
Politické zamerení a nástroje, které slouží k prosazování výše uvedených principu, by mely 
být v zásade posilovány následujícími opatreními: 
• Snižování role trhu pri kontrole odpadového sektoru. Je katastrofou, když se odpad 

považuje za zboží. Privatizace, težká konkurence a monopolizace v tomto sektoru nicí 
možnosti místních, národních a mezinárodních iniciativ zamerených na kontrolu výroby, 
prepravy a likvidace odpadu. V takové situaci je ohroženo i pracovní prostredí. Rozumné 
prání obcanu EU, aby meli lepší kontrolu nad odpady, by melo být podporeno udelením 
vetších kompetencí místních a státních úradu v této oblasti pri jednání s firmami, které 
produkují odpad a s odpadem pracují. 

• Zvýšené ekologické požadavky a nástroje pro kontrolu v odpadovém sektoru by mely být 
v Evropské unii prosazovány spolecne. K tomu patrí:   
⇒ Požadavky na minimalizaci ekologicky nebezpecných látek ve výrobcích a na 

zajištení recyklovatelnosti výrobku;  
⇒ Požadavky na certifikaci ekologických systému a systému kontroly kvality vcetne 

školení zamestnancu v celém odpadovém sektoru; 
⇒ Specifické smernice pro bezpecnost a zdraví pracovníku v tomto sektoru; 
⇒ Ekonomické nástroje pro rízení toku odpadu; 
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⇒ Požadavky na prokazování ekologických opatrení v tomto sektoru; 
⇒ Požadavky na ekologii a kvalitu pracovního prostredí u firem nakládajících s odpady, 

které se úcastní výberových rízení. 
• Trídení odpadu na jednotlivé druhy by melo co nejvíce probíhat u zdroje. Potom by mel 

následovat separovaný sber a likvidace. Teprve potom budeme vedet, s jakým odpadem 
vlastne pracujeme. To je duležité jak z ekologického hlediska, tak z hlediska ochrany 
zdraví a bezpecnosti. 

• Protože privatizace v oblasti nakládání s odpady má dopad na kvalitu služeb, možnosti 
demokratické kontroly a vynucování odpovednosti soukromých firem (obzvlášte 
nadnárodních), pracovní místa a pracovní podmínky, preferuje EPSU verejné vlastnictví. 

• V nekolika evropských zemích funguje systém koncesí. EPSU má za to, že koncese se 
musí rídit demokratickými predpisy vcetne práva obcanu na informace a práva úcastnit se 
na rízení (práva na využívání informací). 

• Privatizace a koncese by nemely znamenat, že státní úrady již nebudou investovat do 
sektoru nakládání s odpadem. Potreba verejných investic v této oblasti zustává nadále 
silná. 

• Touha maximalizovat zisk je silná a bude nutit soukromé firmy k obcházení pravidel a 
predpisu. Predpisy a verejná kontrola a dohled musí být silné, aby trh nediktoval predpisy 
pro práci s odpady.  

• EPSU si myslí, že v Evropské unii by mela být provedena harmonizace predpisu (na 
vysoké úrovni), aby nedocházelo k obchodování s odpadem. Je treba zavést spolecná 
pravidla pro soukromý a verejný sektor, aby se omezila konkurence a s ní související tlak 
na zhoršování základních standardu.  

• EPSU zaznamenala, že v oblasti nakládání s odpady probíhá proces silné koncentrace, 
takže na trhu zbývá jen nekolik firem. Proces koncentrace je založen na ostré konkurenci, 
která vede k sociálnímu dumpingu a podkopávání sociálních standardu.  

• EPSU verí, že existuje místo pro verejné spolecnosti v oblasti nakládání s odpady 
poskytující kvalitní služby. Mezimestské spolecnosti kombinující služby pro nekolik mest 
predstavují jeden zpusob zajištení kvalitních a efektivních služeb.  

• EPSU chce, aby státní úrady, které udelují zakázky a koncese soukromým firmám 
stanovovaly standardy kvality pro výberová rízení. Tyto standardy kvality musí zahrnovat 
dodržování kolektivních smluv v dané zemi. Jinak povedou preshranicní cinnosti a 
obsazování pracovníku k podkopávání principu sociální Evropy. 

• Investice provádené EBRD nebo Svetovou bankou v odpadovém sektoru ve stredo- a 
východoevropských zemích by mely být vázány na sociální a ekologické podmínky, které 
prispejí k vysokým standardum v tomto sektoru. 

 
Sociální Evropa v oblasti nakládání s odpady  
Ostrá konkurence v odpadovém sektoru zpusobuje tlak na snižování sociálních standardu. 
Aby nedošlo ke zhroucení techto standardu, je nutné v oblasti nakládání s odpady dodržovat 
principy sociální Evropy. To znamená: 

⇒ Dodržování pracovních predpisu a kolektivních smluv. Tím se predchází cenovému 
dumpingu založenému na mzdovém dumpingu.  

⇒ Respekt k právum odboru. Odbory v evropském odpadovém sektoru se budou 
navzájem podporovat v prípadech porušování techto práv. 

⇒ Vytvárení pracovních míst. Také odpadový sektor by se mel snažit prispívat v rozvoji 
Smernic o zamestnanosti EU. EPSU zaznamenala, že praktická školení a školení 
zamerená na získání nové kvalifikace a dovedností je prioritou vedoucí k vzájemnému 
uznávání kvalifikace a dovedností v EU. 

⇒ Kvalitní pracovní podmínky. Tento bod prispeje k vytvorení lepšího image celého 
sektoru. Prioritou je vytvorení evropských zdravotních a bezpecnostních pravidel, která 
budou stanovovat minimální standardy a snažit se o dosažení nejlepší praxe. 
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⇒ Zakládání evropských pracovních rad v nadnárodních spolecnostech pracujících 
s odpadem. Nekolik firem již evropskou pracovní radu má, napr. WMX, Generale des 
Eaux, Lyonnaise des Eaux. EPSU bude koordinovat dodávání specifických oborových 
informací pro zakládání techto rad s príslušnými odbory. Priority se týkají zejména 
ochrany zdraví a bezpecnosti pri práci.  

⇒ Rozvoj evropského sociálního dialogu s konkrétními zamestnavateli. 
 
Zdravotní a bezpecnostní politika  
EPSU verí, že vysoké zdravotní a bezpecnostní standardy v tomto prumyslovém odvetví jsou 
zárukou dodržování ekologických predpisu. V tomto ohledu jsou duležité následující body: 

⇒ Odpady, které jsou nebezpecné pro zdraví a bezpecnost pracovníku, jsou nebezpecné 
pro zdraví obyvatelstva a životní prostredí, i když mohou existovat rozdíly v dopadu 
ruzných kategorií odpadu na pracovníky, verejnost a životní prostredí (napr. toxický, 
mikrobiologický, klinický odpad).  

⇒ Obecné pravidlo pro efektivní ochranu zdraví a bezpecnosti je, že pracovníci by se 
nemeli dotýkat odpadu. 

⇒ Zdravotní a bezpecnostní aspekty se musí brát v úvahu behem všech fází práce 
s odpady (sber, preprava, likvidace). Tyto aspekty jsou duležité s ohledem na 
organizaci práce, stroje, vybavení, atd. 

⇒ Firmy musí zajistit školení v oblasti ochrany zdraví a bezpecnosti pri práci. Investice do 
ochrany zdraví a bezpecnosti musí být transparentní. 

⇒ Klauzule o zdraví a bezpecnosti v dohodách evropských pracovních rad se 
zamestnavateli. Klauzule vypracovaná TGWU (UK) muže sloužit jako vzor. 

⇒ Školení a zdravotní a bezpecnostní problémy by mely být mezi záležitostmi probíranými 
v evropském sociálním dialogu. 

 
Oblasti pro další obecnou práci EPSU: 
• Pokracovat ve výzkumu vývoje v odpadovém sektoru obzvlášte s ohledem na cinnost 

nadnárodních spolecností. 
• Vytváret kontakty s Evropskou komisí a Evropským parlamentem.  
• Vypracovat príspevek o evropské odborové strategii.  
• Navázat kontakty s prípadnými evropskými organizacemi zamestnavatelu. 
• Prozkoumat možnosti vydání prírucky dobré praxe. 
• Prispívat k lepší výmene informací mezi odbory v tomto sektoru a posilování povedomí o 

duležitosti informací. Jedním prostredkem muže být sektorový bulletin s príspevky od 
jednotlivých organizací.  

 
K oblastem pro další práci v oblasti ochrany zdraví a bezpecnosti patrí: 
• Sber, manipulace, preprava a likvidace klinického odpadu. To se týká také pracovníku ve 

zdravotnictví. 
• Manuální manipulace s náklady (zvedání). 
• Rizika týkající se trídení a recyklace odpadu. 
• EPSU prozkoumá možnosti konkrétních projektu v Technické odborové kancelári (TUTB) 

ETUC. 
• Projednávání zdravotní a bezpecnostní klauzule s príslušnými evropskými pracovními 

radami.  
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