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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab ELi keskkonna-, tervishoiu- ja toiduohutuspoliitika tähtsust ülemaailmse säästva 
arengu eesmärgi saavutamiseks majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva uuendatud 
Lissaboni strateegia raames; rõhutab, et pidades silmas praeguseid ja tulevasi poliitilisi 
ülesandeid, on oluline säilitada ning täiendavalt kindlustada kõrgetasemelist kaitset 
nimetatud poliitikavaldkondades; nõuab piisavate vahendite eraldamist ELi keskkonna-, 
tervishoiu- ja toiduohutuspoliitika täiendavaks arendamiseks, teostamiseks ning 
jõustamiseks ennekõike kliimamuutusega seotud valdkondades;

2. rõhutab Euroopa Liidu rolli ülemaailmse partnerina ning tema juhtivat rolli paljudes 
rahvusvahelistes keskkonnaalastes kokkulepetes, näiteks ülemaailmsed konventsioonid 
kliimamuutuse, bioloogilise mitmekesisuse, kemikaalide ja jäätmete kohta; nõuab rohkem 
vahendeid rahvusvaheliste keskkonnameetmete jaoks, et EL saaks säilitada oma juhtivat 
rolli rahvusvahelises keskkonnapoliitikas ja rahvusvahelise koostöö tegevuskava 
määramisel;

3. rõhutab, et kliimamuutusega võitlemisega ja säästva energeetikaga seotud ülesanded 
peavad kajastuma ELi eelarveprioriteetides; märgib, et kõnealused prioriteedid vajavad 
täiendavaid eelarvevahendeid, eelkõige seoses komisjoni esitatud ettepanekute paketiga 
kliimamuutuse kohta, milles käsitletakse pingutuste jagamist, heitkogustega kauplemist, 
süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist ning taastuvenergiat; 

4. märgib katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete tähtsust uute eelarveprogrammide 
vajaduse ja tõhususe kindlaksmääramisel, mis vastaksid keskkonna- ja tervishoiupoliitika 
arenevatele vajadustele ja nõuetele; ning nõuab, nagu igasuguste eelarvekulutuste puhul, 
et katseprojektid kujutaksid tõelist lisandväärtust ELi tasandil, ja nõuab tungivalt, et 
komisjon pööraks erilist tähelepanu kõikidele programmidele, mis mõjutavad 
kliimamuutust; nõuab tungivalt, et komisjon jälgiks pidevalt keskkonna-, tervishoiu- ja 
toiduohutuspoliitikaga seotud katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid; kõnealuseid 
katseprojekte tuleks jätkata ja toetada tuleks kliimamuutust käsitlevaid uusi katseprojekte;

5. rõhutab programmi LIFE+ tähtsust ühtse rahastamisvahendina, mis võimaldab sujuvat ja 
lihtsustatud lähenemisviisi keskkonnapoliitika arendamise ja teostamise toetamisele; 
märgib, et kaasfinantseeritavate projektide lõplik jagunemine keskkonnapoliitika 
valdkondade vahel sõltub 2009. aastal korraldatava projektikonkursi tulemustest; eeldab, 
et valdav osa assigneeringutest eraldatakse loodusele ja bioloogilisele mitmekesisusele 
suunatud projektidele, kuid et kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi teised 
valdkonnad saavad samuti kasu programmi LIFE+ kaasrahastamisest; kutsub komisjoni 
üles täitma õigeaegselt kõiki kulukohustuste ja maksetega seotud kohustusi;

6. väljendab heameelt seoses rahvatervise programmi 2003–2007 eduka lõpuleviimisega 
ning rahvatervise programmi 2008–2013 paljulubava käivitamisega koos kulukohustuste 
ja maksete määra kasvuga; kutsub komisjoni üles tagama olemasolevate assigneeringute 
kulusäästlik rakendamine;
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7. rõhutab, et vaja on tõsta üldsuse teadlikkust tubakatarbimise, sealhulgas passiivse 
suitsetamise kahjulikust mõjust; väljendab heameelt seoses asjaoluga, et komisjon on 
esitanud ettepaneku ühenduse tubakafondi rahastamise jätkamiseks, et finantseerida 
teadlikkuse tõstmist tubakaga kaasnevatest ohtudest; juhib siiski tähelepanu sellele, et 
nimetatud rahaline toetus lõpeb 2009. aastal; kutsub komisjoni üles leidma uusi 
rahastamisallikaid; võtab teadmiseks avaliku arutelu seoses rohelise raamatuga „Suund 
Euroopa vabastamisele tubakasuitsust” ja aruande tubakareklaami käsitleva direktiivi 
rakendamise kohta, millest ilmnevad ühtse rakendamise raskused liikmesriikide tasandil;

8. võtab teadmiseks kavandatava toetuste suurendamise 2009. aasta eelarvest Euroopa 
Kemikaaliametile (ECHA), Euroopa Keskkonnaagentuurile (EEA), Haiguste Ennetamise 
ja Tõrje Euroopa Keskusele (ECDC) ning Euroopa Toiduohutusametile (EFSA);

9. avaldab siiski kahetsust seoses komisjoni ettepanekuga vähendada Euroopa Ravimiameti 
(EMEA) eelarvet 2,66% võrra võrreldes 2008. aasta eelarvega ja suunata ECDC-le ette 
nähtud 8,2 miljonit eurot reservi, millega nullitakse ettenähtud toetuste suurendamine 
2008. aasta eelarvega võrreldes;

10. rõhutab veelkord, et asutused vajavad oma ülesannete teostamiseks nõuetekohast 
rahastamist, kuid need vahendid ei tohi tulla ühenduse teiste meetmete arvelt; nõuab 
asutuste ülesannete ja komisjoni võetavate meetmete hoolikat kontrollimist, et vältida 
kattumist ning tagada, et vajalikud ülesanded viiakse läbi kõige kulusäästlikumal ja 
ratsionaalsemal viisil;

11. rõhutab üldise poliitilise lähenemise vajadust, et esimesel võimalusel teostada ELi 
asutuste horisontaalset hindamist, eesmärgiga töötada välja ühtsed kriteeriumid asutuste 
tegevuse hindamiseks ja nende sobilikuks kohtlemiseks; väljendab heameelt seoses 
komisjoni teatisega „Euroopa ametid – edasised sammud”, mis on esimene samm 
reguleerivate asutuste horisontaalseks hindamiseks enne 2009. aasta lõppu;

12. juhib tähelepanu asjaolule, et äsja vastu võetud ja kavandatavad õigusaktid, näiteks 
taimekaitsevahendeid, kõrgtehnoloogilisi ravimeid, uuendtoitu ja tarbijatele mõeldud 
toidualast teavet käsitlev seadusandlik pakett, samuti teaduse ja tehnoloogia, näiteks 
nanotehnoloogia areng, suurendavad asjaomaste asutuste töökoormust ja ülesandeid; 
rõhutab, et asutustele tuleb eraldada piisavad rahalised vahendid, et võimaldada neil toime 
tulla uute ülesannetega haldus- ja tegevustasandil.
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LÜHISELGITUS

Üldine taust

2009. aasta esialgse eelarveprojekti kulukohustuste assigneeringud kokku on 134,4 miljardit 
eurot. Need moodustavad 1,04% ühenduse RKTst ja on 2008. aasta eelarvega võrreldes 
kasvanud 3,1%. Finantsraamistiku ülemmäära raames on kasutamiseks alles 2,63 miljardi 
euro suurune varu. Maksete assigneeringute summaks on kavandatud 116,7 miljardit eurot 
(0,90% RKTst). 2008. aasta eelarvega võrreldes on see summa 3,3% võrra vähenenud.

Pikaajaline majanduskasv ja tööhõive püsivad endiselt Euroopa Liidu kulutuste tipus, 
hõlmates 2009. aasta eelarvest suurima osa – peaaegu 45%. Keskkonnainvesteeringud 
oletatavasti siiski suurenevad ja 2009. aastal moodustavad keskkonnaeesmärkide jaoks 
eraldatud vahendid eelarvest arvatavasti rohkem kui 10%, s.t 14 miljardit eurot. Kavandatakse 
püüdlusi suurendada valdkondadevahelisi keskkonnainvesteeringuid, mis väljaspool 
ühtekuuluvus- ja maaelu arengu programme kasvavad 17,3%. Energiaga seotud eesmärkide 
(sh energiavarustuse kindlus, taastuvenergia ja teadusuuringud) jaoks on ette nähtud kokku 
2,3 miljardit eurot.

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni pädevusse kuuluvad eraldi 
eelarved (2009. aasta esialgne eelarveprojekt)

Otseses tähenduses keskkonnapoliitika on paigutatud peamiselt 2009. aasta esialgse 
eelarveprojekti rubriiki 2 (Loodusvarade kaitse ja majandamine). 2009. aasta esialgses 
eelarveprojektis on jaotise 07 (Keskkond) tegevuskuludeks ette nähtud vahendite kogusumma 
344,857 miljonit eurot. Võttes arvesse artikli 19 06 05 (Kodanikukaitsemissioonid 
kolmandates riikides) raames ette nähtud vahendeid, moodustavad keskkonna peadirektoraadi 
poolt hallatavad vahendid kokku 352,857 miljonit eurot, s.t kulukohustuste assigneeringud on 
2008. aastaga võrreldes suurenenud 3,9%.

Programm LIFE+

2007. aasta juunis käivitunud programmi LIFE + jaoks on 2009. aasta programmi kolmas 
rakendusaasta. 2009. aasta esialgses eelarveprojektis kavandatavate kulukohustuste 
assigneeringute summa kattub täielikult kõnealuse vahendi rahastamiskavaga ja programmi 
LIFE+ käsitleva määruse artiklis 10 määratletud rahastamispaketiga. 2008. aasta eelarves 
heakskiidetud assigneeringute tasemega võrreldes on see kasvanud 9%.

Assigneeringute kogusummast (sealhulgas tehniline abi) suunatakse üle 78% (s.t 225 miljonit 
eurot) Euroopa lisandväärtust andvate projektide rahastamisele Euroopa Komisjoni 
korraldatava projektikonkursi kaudu. Nimetatud vahenditest suunatakse vähemalt 112,5 
miljonit eurot looduse ja bioloogilise mitmekesisusega seotud projektidesse.

Kuigi lõplikud tulemused toetatavate projektide osas sõltuvad 2009. aastal korraldatavast 
projektikonkursist, loodab komisjon, et lisaks loodusele ja bioloogilisele mitmekesisusele 
saavad programmi LIFE+ raames rahastatavatest projektidest kasu kõik EÜ kuuenda 
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keskkonnaalase tegevusprogrammi poliitikavaldkonnad. Komisjon ootab ennekõike 
projektide lisandumist, mis oleksid seotud strateegilise lähenemisega poliitika arendamisele ja 
rakendamisele järgmistes valdkondades: kliimamuutus (innovatiivsed poliitilised 
lähenemisviisid, uute tehnoloogiate arendamise ja rakendamise toetamine, kasvuhoonegaaside 
vähendamise meetodid ja vahendid, meetmed kliimamuutusega kohanemiseks ja selle 
leevendamiseks), keskkond ja tervishoid (õhu kvaliteet, vesi, müra ja linnaplaneerimine / 
linnade arendamine, kemikaalid ja taimekaitsevahendid), säästev tootmine ja tarbimine 
(terviklik tootepoliitika, jäätmehooldus ja jäätmete tekkimise vältimine).

Tegevuseelarve eelarverea 07 03 07 teisest osast (ligikaudu 45 miljonit eurot) on kavas 
toetada ELi tasandi meetmeid keskkonnaalaste õigusaktide rakendamiseks ja arendamiseks, 
samuti meetmeid teadlikkuse tõstmiseks ja sidusrühmade kaasamiseks kõnealusesse protsessi 
(toetades valitsusväliseid organisatsioone, mis tegutsevad eelkõige keskkonna kaitsmise ja 
selle seisundi parandamise eesmärgil Euroopa tasandil). Nendest vahenditest toetatakse ka 
uuringuid, uurimusi ja teenuste osutamist, mis võimaldavad komisjonil edendada paremat 
õigusloomet. Kooskõlas kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi raames antud 
lubadusega võtta ELi keskkonnapoliitika aluseks usaldusväärsed teaduslikud tõendid ja 
parimad olemasolevad andmed, on programmi LIFE+ kaudu ostetud uurimused, 
mõjuhinnangud, poliitika hinnangud ja teised tugiteenused olulised poliitikat toetavad 
vahendid.

Kodanikukaitse

Üks kodanikukaitse rahastamisvahendi peamisi uusi jooni on võimalus, et ühendus saab 
tulemuslikumalt kasutada liikmesriikide pakutavat transporti abi kohaletoimetamiseks. 
Kodanikukaitse rahastamisvahendi alusel luuakse ja võetakse kasutusse seetõttu vastavad 
teenused ja vahendid, et tagada taotletud abi ning ühenduse mehhanismi kaudu hädaolukorras 
pakutava abi efektiivne ja kiire transport abivajavasse riiki kas ELis (ligikaudu 4 miljonit 
eurot eelarvereal 07 04 01) või väljaspool ELi (8 miljonit eurot on ette nähtud eelarvereal 19 
06 05).

Taotletud kulukohustuste assigneeringute määr on täielikult kooskõlas finantsraamistiku 
rubriigi 3B raames heakskiidetud mitmeaastase rahastamiskavaga. Tuleb märkida, et 
suurõnnetustele (mis on oma olemuselt ettearvamatud) reageerimiseks ette nähtud 
eelarvevahendite tegelik osaline kasutamine sõltub katastroofide esinemisest ja neist 
tulenevatest liikmesriikide taotlustest transpordiabi saamiseks. Juhul kui assigneeringute 
summat on vaja 2009. eelarveaasta jooksul kohandada, saab seda teha ümberpaigutamiste 
kaudu, sh 2009. aasta septembris tehtava koondümberpaigutamise kaudu.

Ülemaailmsed keskkonnaküsimused

2007. aastast alates rahastatakse keskkonnaalast välistegevust välistegevuse 
rahastamisvahendist poliitikavaldkonnas 21 (Areng) ning eelkõige keskkonna ja 
loodusvarade, sealhulgas energia säästva majandamise temaatilise programmi (ENRTP) 
kaudu (esialgse eelarveprojekti peatükk 21 04). Ainukesed jaotise 07 alla jäetud 
assigneeringud, on ette nähtud mitmepoolsete keskkonnakokkulepete kohustuslikeks 
sissemakseteks, mis 2009. aastal veidi vähenevad (-3,1% 2008. aastaga võrreldes). 
Väikesemahuline vähenemine tuleneb asjaolust, et enamik sissemakseid tehakse USA 
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dollarites (vahetuskurss euro suhtes).

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed 

2008. aasta eelarve raames heakskiidetud katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete 
teostamise raamistik on nüüd paigas, pärast kontakte Euroopa Parlamendiga nende 
katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete asjus, mis kiideti heaks parlamendi algatusel. 

Ei ole mingeid märke kulukohustuste assigneeringute täitmise probleemide kohta 2008.
aastal. Võttes siiski arvesse vajalike protseduuride (projektikonkursid, pakkumismenetlused) 
teostamiseks vajatavat aega, on tõenäoline, et suurt osa maksete assigneeringutest ei kasutata 
ja need tuleb kas üle kanda 2009. aastasse või suurendada nende arvelt järgnevate aastate 
(2009–2010) maksete assigneeringuid. 

2009. aasta esialgses eelarveprojektis ei ole tehtud ettepanekut kõnealuste katseprojektide 
pikendamiseks.

Tervishoid ja toiduohutus

Rahvatervise programm on paigutatud rubriiki 3 (Kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õigus).
Peamised eelarveread on tervishoiuprogrammi, kahe asutuse (Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskus ning Euroopa Toiduohutusamet) ja tubakafondi eelarveread.

Uus tervishoiuprogramm (2008–2013) asendab alates 1. jaanuarist 2008 esimest rahvatervise 
programmi (2003–2008). Uuele programmile ette nähtud vahendite kogusumma on 321,5 
miljonit eurot, mis on tunduvalt vähem kui algselt kavandati, kui komisjon esitas ettepaneku 
ja Euroopa Parlament võttis esimesel lugemisel vastu oma seisukoha. Rahvatervise teise 
programmi kulukohustuste assigneeringud peaksid suurenema umbes 4%: 45 miljonilt eurolt 
2008. aastal 47 miljoni euroni 2009. aastal. Assigneeringute suurendamine meetmele 
„Kodanike kaitsmine terviseohtude eest” 2008. aastal 2007. aastaga võrreldes (4,43 miljonit 
eurot, s.t 48,5%) ja 2009. aastal 2008. aastaga võrreldes (1,44 miljonit eurot, s.t 10,6%) näitab 
meetmete suurendamise vajadust kõnealuses valdkonnas, mis hõlmab leevendavaid meetmeid 
näiteks pandeemiate ja bioterrorismi korral.

Otsemaksed tubakafondist teabekampaaniate jaoks ja üldsuse teadlikkuse tõstmiseks 
tubakatarbimise kahjulikust mõjust peaksid 2009. aasta esialgse eelarveprojekti kohaselt 
suurenema 14,25 miljonilt eurolt (2008) 16 miljoni euroni. Euroopa Parlamendi taotlusel on 
komisjon esitanud uue ettepaneku tubakafondist makstava rahalise toetuse pikendamiseks, 
kuigi toetuse maksmine peaks lõppema 2009. aastal. Seetõttu on olukord endiselt 
murettekitav. Tubakas on ainus suurim välditav surma põhjus Euroopa Liidus, mille tagajärjel 
sureb rohkem kui pool miljonit inimest igal aastal ja üle miljoni inimese Euroopas tervikuna.
Hinnanguliselt võib suitsetamise arvele kanda 25% kõigist vähisurmadest ja 15% kõigist 
surmajuhtudest Euroopa Liidus.

Toiduohutuse meetmed on paigutatud rubriiki 2 (Loodusvarade kaitse ja majandamine). 
Kõnealuste meetmete kogusumma 2009. aastal on 297 miljonit eurot, mis 2008. aasta 265 
miljoni euroga võrreldes on suurenenud 12%. Suurema summa põhjuseks on peamiselt 
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eelarve suurendamine likvideerimisega seotud meetmete osas. See on seotud asjaoluga, et 
liikmesriigid, mis 2008. aastal saavad abi katarraalse palaviku vastaseks erakorraliseks 
vaktsineerimiseks (eespool nimetatud 265 miljonile eurole lisaks 130 miljonit eurot) peavad 
2009. aastast alates teostama katarraalse palaviku likvideerimise programmi.

Asutused: EMEA, EEA, EFSA, ECHA ja ECDC

2008. aasta esialgne eelarveprojekt hõlmab 25 detsentraliseeritud asutuse assigneeringuid 
kogusummas 539,0 miljonit eurot, mis on 1,8 % enam kui 530,18 miljoni euro suurune toetus 
asutustele 2008. aastal.

Enamiku asutuste jaoks on komisjoni ettepaneku kohane EÜ toetus 2009. aastaks madalam 
kui 2008. aastal. Komisjon kavandab toetuste suurendamist 2008. aastaga võrreldes ainult 8 
asutuse puhul, sealhulgas EEA, EFSA, ECHA ja ECDC puhul, millega rohkem kui 
korvatakse ettenähtud kärped ja mistõttu toetuste üldine summa suureneb 1,8%. EEA, 
ECDC ja EFSA kavandatavad eelarved suurenevad 2009. aastal ligikaudu 10% või 
enam. Tuleb siiski märkida, et ECDC-le ette nähtud 8,2 miljonit eurot plaanitakse suunata 
reservi, mistõttu nullitakse ettenähtud toetuste suurendamine 2008. aasta eelarvega võrreldes. 

Asutuste kasv kajastub ka töötajate arvus. 1995. aastal töötas asutustes vähem kui 500 
inimest, samas kui 2008. aasta esialgne eelarveprojekt näeb asutustele ette kokku 3973,5 
ametikohta ja 2009. aasta esialgne eelarveprojekt 4255,5 kohta.

Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) assigneeringuid kavandatakse suurendada 9,1% (mis 
tähendab 2,2 miljoni euro suurust lisa 2%-lisele iga-aastasele deflaatorile), et toetada EEA 
uusi täiendavaid ülesandeid mitme aasta vältel. Nimetatud uute ülesannete prioriteedid on 
määratletud EEA ja komisjoni koostöös.

2007. aasta sügisel sõlmis EEA kokkuleppe oma mitmeaastase strateegia (2004–2008) 
põhjalikuks hindamiseks. Hindamine edeneb vastavalt haldusnõukogu poolt heakskiidetud 
plaanile, kasutades peamiste uurimismeetoditena uuringuid, intervjuusid ja olemasolevate 
andmete analüüsi (desk research). Kõnealuse hindamise tulemusi tutvustatakse 
haldusnõukogu 2008. aasta juunis toimuval koosolekul ning need mõjutavad EEA järgmise 
viie aasta strateegia (2009–2013) kujundamist. 

2009. aasta on EEA jaoks olulise tähtsusega aasta, kuna see on esimene aasta uue 
mitmeaastase strateegia (2009–2013) raames, mis on ette nähtud EEA-d käsitleva määrusega. 
Samuti on tegemist otsustava aastaga järgmise viie aasta keskkonnaseisundit ja väljavaateid 
käsitleva aruande koostamisel, mis on samuti ette nähtud EEA-d käsitleva määrusega (ning 
tuleb avaldada 2010. aastal). Hetkel tegeleb EEA oma strateegia (mitmeaastase 
tööprogrammi) koostamisega järgmiseks viieaastaseks perioodiks (2009–2013), millega 
seatakse prioriteediks töö suurenevate ülemaailmsete probleemidega nagu kliimamuutusega 
kohanemine, katastroofide ennetamine ja likvideerimine, ökosüsteemide hindamine ja 
ressursiarvestus ning säästev tarbimine ja tootmine, mis on neli keskkonna peadirektoraadi 
poolt prioriteediks seatud valdkonda EEA 2009. aasta täiendavate ülesannete raames. Lisaks 
suurendab EEA oma jõudlust ja tuge ühise keskkonnateabesüsteemi (SEIS) arendamiseks, mis 
oli komisjoni 2008. aasta teatise sisuks.
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Euroopa Ravimiametile (EMEA) on 2009. aasta esialgses eelarveprojektis ette nähtud 36,99 
miljoni euro suurune toetus, mis on 2008. aasta eelarvega võrreldes 1,01 miljonit eurot vähem 
(–2,66%). Kuna hiljuti vastuvõetud pediaatriat ja kõrgtehnoloogilisi ravimeetodeid käsitlevad 
õigusaktid vajavad rakendamist, näib selline toetuse kärpimine kohatu. 2009. aasta esialgses 
kavas juhib kõnealune asutus tähelepanu oma põhilistele kohustustele eesmärkide 
saavutamiseks: kõrgetasemelised nõuanded, ravimilubade andmine ja järelevalve.

2009. aastal ei tegutse Euroopa Toiduohutusamet (EFSA), Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskus (ECDC) ning Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) täiel võimsusel. Seetõttu 
nähakse 2009. aasta esialgses eelarveprojektis ette märkimisväärne toetuste suurendamine 
EFSA-le (11,34% – 70,7 miljonit eurot) ja ECDC-le (23,02% – 48,1 miljonit eurot enne 
reservi paigutamist). 

Siiski näib komisjoni ettepanekuga kavandatav 8,2 miljoni euro suurune reserv ja töötajate 
arvu kasvu vähendamine 40 ametikoha võrra teiste asutustega võrreldes põhjendamatu ning 
sellel oleks tõsine negatiivne mõju ECDC üldisele arengule ja ennekõike järgmiseks aastaks 
kavandatavale tegevusele. Kui vahendeid ei ole kasutamiseks kohe aasta algusest alates, 
mõjutaks see töökava täitmist ja piiraks teenuste mahtu, mis võib ohustada keskuse võimet 
oma ülesandeid täita. 

ECHA jaoks nähakse 2009. aasta esialgses eelarveprojektis ette ELi toetusena 62,97 miljonit 
eurot, mis on 2008. aasta eelarvega võrreldes 0,56% enam. 12 kuud pärast loomist on ECHA 
kasvanud paari töötajaga asutusest täiel võimsusel toimivaks 200 töötajaga organisatsiooniks.
2010. aastaks kavandatakse nimetatud asutuse toimimist täies mahus (450 töötajat). 1. juunist 
1. detsembrini 2008 seisab ECHA silmitsi oma esimeste ülesannetega. Asutus teostab ainete 
ja vahesaaduste eelregistreerimist. Oodatakse ligikaudu 200 000 eelregistreerimise taotlust. 
Järgmine suur ülesanne ootab ees 2010. aastal. Siis saabub ECHA-l esimene 
registreerimistähtaeg suures mahus toodetavatele ainetele ja väga ohtlikele ainetele. Selleks 
kuupäevaks tuleb kõigil ettevõtetel esitada kõigi ohtlike ainete klassifitseerimiseks ja 
märgistamiseks vajalikud laoseisu puudutavad dokumendid.
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