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Grunnleggende punkter for et EPSU standpunkt 
om utviklinger i den europeiske avfallssektoren 

 
 
Innledning 
Utviklinger i den europeiske avfallssektoren gjør at EPSU trenger å utvikle grunnleggende 
politiske standpunkter. 
 
Tendenser, saker, lovgivning og flere og flere arbeidsgivere er like for EPSUs 
medlemsforbund. Forbundene og deres medlemmer strever ofte med de samme problemer 
og utfordringer. Flere hundre tusen arbeidstakere er yrkesaktive i en sektor som raskt er i 
ferd med å bli mer europeisk. 
 
EPSU organiserer arbeidstakere i offentlige og private avfallsbedrifter. Avfallshåndtering og 
miljøvernstjenester (deriblant behandling av spillvann) betraktes som industrier i full vekst. 
Europakommisjonen (Sysselsetting i Europa 1995) forutser at ytterligere 250 000 
miljøvernsstillinger vil skapes på tvers av EU i årene 1995-2000. 
 
 
Policypunktene bygger på diskusjoner under møtene i Berlin (september 1997) og i Brussel 
(desember 1997, april 1998) samt en bakgrunnsutredning om Den kommunale 
avfallshåndteringsindustrien i Europa: Tendenser og multinasjonale bedrifter (PSPRU for 
EPSU, utgitt i januar 1998). Et annet dokument om Multinasjonale strategier og tendenser i 
avfallsindustrien, deres virkninger på fagforeningsstrategi og praksis er blitt redigert. 
Detaljert bakgrunnsmateriale kan fås om energi-, vann- og kommuneforvaltningssektorene. 
Opplysninger om tverrnasjonale virksomheter som er aktive i sektoren kan også finnes i 
databasen. Allmenn policy beskrives i ISKAs policydokument om avfall (1993). 
 
Europeisk avfallspolitikk 
• EPSU slutter seg til hierarkiprinsippet i Kommisjonens avfallsstrategi: 
 ⇒ 

 
⇒ 
 
 
⇒ 

En god strategi tar utgangspunkt i forhindring av avfall. Avfall bør sendes tilbake til 
produsenten; 
Resirkulering av avfall er den andre prioriteten, først og fremst for å gjenvinne 
materialer. Når det ikke er mulig kan avfall forbrennes for å gjenvinne energien. Det 
er store arbeidsutsikter innen avfallssortering og -resirkulering; 
Dersom dette ikke er mulig kan man overveie risikofri renovasjon. 

Gjennomføringen av denne strategien skal bære preg av at man overveier den mest 
miljøvennlige løsningen som tar hensyn til økonomiske og sosiale omkostninger. 
Den politiske satsingen og verktøyene som skal danne grunnlag for prinsippene bør styrkes 
gjennom: 
• En begrensing av den rollen markedet spiller i kontrollen av avfallssektoren. Det er 

katastofalt at avfall betraktes som en vare. Privatisering, knallhard konkurranse og 
monopolisering av sektoren ødelegger mulighetene for lokale, nasjonale samt 
internasjonale tiltak som tar sikte på en kontroll av avfallsproduksjon, -transport, og -
deponering. Også arbeidsmiljøet er utsatt i denne situasjonen. Det rimelige kravet til 
enhver europeisk borger om å oppnå en bedre kontroll av avfallet bør støttes ved å gi 
lokale og nasjonale myndigheter i denne sektoren tilstrekkelig kompetanse slik at de kan 
hamle opp med avfallsprodusenter og -operatører. 

• Økte miljøkrav og kontrollverktøyer for avfallssektoren bør gjennomføres i samtlige EU-
medlemsland. Dette bør omfatte: 

 ⇒ 
 
⇒ 
 

Krav om å begrense miljøskadelige stoffer i produkter og garantere at produktene 
kan resirkuleres; 
Krav om sertfiserte systemer for miljø- og kvalitetskontroll, blant annet opplæring av 
personale i samtlige deler av avfallssektoren; 
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⇒
⇒ 
⇒ 
⇒ 

Sektorspesifikke retningslinjer for arbeidstakernes arbeidsmiljø; 
Økonomiske verktøy som vil kontrollere avfallsstrømmene; 
Krav om "grønt regnskap" i sektoren; 
Krav om miljømessig- og arbeidsmiljømessig kvalitet for avfallsoperatører i offentlig 
anbud. 

• Avfallssortering bør i den grad det er mulig skje nært kilden. Dette bør oppfølges av 
individuell innsamling og deponering. Deretter har vi merking av avfallet. Dette er viktig 
fra et miljømessig, men også et arbeidsmiljømessig standpunkt. 

• Privatisering av avfallstjenester har implikasjoner for tjenestenes kvalitet, for private 
bedrifters (især tverrnasjonale virksomheters) muligheter for demokratisk kontroll og 
ansvarlighet og for jobb- og arbeidsvilkår. Av den grunn foretrekker EPSU offentlig 
eierforhold. 

• Flere europeiske land har konsesjonssystemer. EPSU mener at konsesjoner skal styres 
av demokratiske regler, blant annet en borgers opplysningsrett og retten til å ta del i 
regelen (retten til å anvende informasjonen). 

• Privatisering og konsesjoner skal ikke være ensbetydende med at offentlige 
myndigheter ikke kan investere i avfallshåndteringsbransjen mere. Behovet for offentlig 
investering er fremdeles stort. 

• Trangen til å maksimalisere fortjenestene er sterk og vil friste private bedrifter til å omgå 
regler og regelverk for å finne de billigste løsninger. Offentlige bestemmelser og offentlig 
kontroll og overvåking må være strenge slik at markedet ikke dikterer utformingen av 
avfallspolitikk. 

• EPSU er av den oppfatning at det skal være harmonisering av bestemmelsene i EU (på 
høyt nivå) for å unngå dumping av avfall. Felles regler må defineres for privat og 
offentlig sektor for å forhindre konkurranse og nedadgående press mot laveste 
standarder. 

• EPSU bemerker at en det skjer en kraftig konsentrasjonsprosess i avfallsbransjen, noe 
som gjør at det gjenstår få bedrifter på markedet. Konsentrasjonsprosedyren er basert 
på hard og hensynsløs konkurranse som fører til sosial dumping og en underminering 
av sosiale standarder. 

• EPSU tror at offentlige avfallsbedrifter som tilbyr tjenester av høy kvalitet spiller en viktig 
rolle. En løsning som gjør det mulig å sikre effektive tjenester er interkommunale 
selskaper som betjener flere byer. 

• EPSU ønsker at offentlige myndigheter som tildeler kontrakter og konsesjoner til private 
selskaper for avfallshåndteringstjenester skal innføre kvalitetsstandarder i 
anbudsinnbydelsene. Disse kvalitetstandarder skal omfatte respekt av tariffavtaler i 
driftslandet. Ellers vil aktiviteter på tvers av landegrensene føre til en underminering av 
det sosiale Europa. 

• Investeringer som foretas av EBRD eller verdensbanken i avfallssektoren i mellom- og 
østeuropeiske land skal gjøres til gjenstand for sosiale og miljømessige vilkår som vil 
bidra til høye standarder i bransjen. 

 
Et sosialt Europa i avfallssektoren 
Den hemningsløse konkurransen i avfallssektoren fører til en forverring av sosiale 
standarder. For å unngå at disse standarder brytes ned helt er det maktpåliggende å utvikle 
et sosialt Europa i avfallssektoren. Dette innebærer: 

⇒ 
 

respekt for arbeidsmiljølover og tariffavtaler. Dette vil forhindre prisdumping basert 
på lønnsdumping. 

⇒ 
 

respekt for fagforeningenes rettigheter. Forbund i den europeiske avfallsbransjen vil 
støtte hverandre ved alvorlig krenkelse av disse rettighetene. 

⇒ opprettelse av arbeidsplasser. Avfallssektoren bør gjøre en innsats for å bidra til 
utarbeidelsen av retningslinjer for sysselsetting i den europeiske union. EPSU 
merker seg at yrkesutdanning og -praksis for nye kvalifikasjoner og ferdigheter er en 
prioritet som vil føre til felles anerkjennelse av kvalifikasjoner og ferdigheter i EU. 
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⇒ arbeidsvilkår av høy kvalitet. Dette vil bidra til å styrke sektorens image. 
Utarbeidelsen av en europeisk arbeidsmiljøpolicy som fastsetter minimumsforskrifter 
og som streber etter de beste standarder som eksisterer er en prioritet. 

⇒ opprettelsen av europeiske kosernråd i tverrnasjonale avfallsbedrifter. Flere 
selskaper, som f.eks. WMX, Generale des Eaux, Lyonnaise des Eaux har 
europeiske konsernråd. EPSU skal i samarbeid med interesserte forbund samordne 
et spesielt bidrag for avfallssektoren i disse rådene. Arbeidsmiljøpolicy er et emne 
med topprioritering. 

⇒ utviklingen av en europeisk sosial dialog med vedkommende arbeidsgivere. 
 
Arbeidsmiljøpolitikk 
EPSU tror at høye standarder for helse og sikkerhet i industrier bidrar til å sikre respekt for 
miljøvernbestemmelser. I den forbindelse er følgende viktig: 

⇒ avfall som er farlig for arbeidstakernes helse og sikkerhet er farlig for folkehelsen og 
miljøet selv om forskjellige avfallstyper kan ha forskjellige innvirkninger på 
arbeidstakere, borgere og miljøet (eks. giftig, mikrobiologisk, klinisk avfall). 

⇒ tommelfingerregelen for en effektiv arbeidsmiljøpolitikk er at arbeidstakerne ikke skal 
røre avfallet. 

⇒ det skal alltid tas hensyn til arbeidsmiljøbetraktninger, i alle faser av 
avfallshåndteringsprosessen (innsamling, transport, deponering). Slike betraktninger 
er viktige m.h.t. arbeidsorganisasjon, maskiner, utstyr, osv. 

⇒ Bedrifter bør tilby opplæring i helse og sikkerhet. Det er behov for større 
gjennomsiktighet om investeringer i arbeidsmiljø. 

⇒ Arbeidsmiljøklausuler i avtaler om europeiske konsernråd inngått med 
avfallshåndteringsbedrifter. Klausulen redigert av TGWU kan brukes som modell. 

⇒ Utdannelses- og arbeidsmiljøspørsmål bør være blant de emner som diskuteres i en 
europeisk sosial dialog. 

 
Generelle områder som EPSU må arbeide videre med: 
• forske videre om utviklinger i avfallssektoren og spesielt i tilknytning til tverrnasjonale 

virksomheters aktiviteter; 
• opprette kontakter med Den europeiske kommisjonen og Europaparlamentet; 
• redigere et dokument om en europeisk fagforeningsstrategi; 
• opprette kontakter med europeiske arbeidsgiverorganisasjoner; 
• undersøke mulighetene for en veiledning til god adferd; 
• bidra til å forbedre informasjonsflyten mellom fagforeninger i sektoren om utviklinger som 

er viktige for dem. Et nyhetsbrev for avfallssektoren basert på rapporter fra forbundene 
er én måte å gjøre det på. 

 
Saker som krever videre arbeid innenfor arbeidsmiljø omfatter blant annet: 
• innsamling, håndtering, transport og deponering av klinisk avfall. Dette angår også 

kolleger i helsestellet; 
• manuell håndtering av lass (løfting); 
• farer i forbindelse med avfallssortering og -resirkulering; 
• EPSU vil undersøke mulighetene for konkrete prosjekt sammen med EFS’ tekniske byrå 

(TUTB); 
• diskusjoner om arbeidsmiljøklausulen med vedkommende europeiske konsernråd. 
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