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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. kiinnittää huomiota EU:n ympäristö-, terveys- ja elintarviketurvallisuuspolitiikan 
merkitykseen kestävää kehitystä koskevan yleistavoitteen saavuttamisessa kasvua ja 
työllisyyttä koskevan uudistetun Lissabonin strategian puitteissa; korostaa korkeatasoisen 
suojan säilyttämisen ja edelleen varmistamisen merkitystä näiden politiikkojen alalla 
nykyisiin ja tuleviin poliittisiin haasteisiin vastaamiseksi; kehottaa myöntämään riittävät 
varat EU:n ympäristö-, terveys- ja elintarviketurvallisuuspolitiikan kehittämiseen, 
täytäntöönpanoon ja valvontaan erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvillä aloilla;

2. korostaa, että Euroopan unioni on maailmanlaajuinen kumppani ja johtavassa asemassa 
monissa kansainvälisissä ympäristösopimuksissa, joista voidaan mainita 
ilmastonmuutosta, biologista monimuotoisuutta, kemikaaleja ja jätteitä koskevat 
maailmanlaajuiset yleissopimukset; kehottaa osoittamaan lisää varoja kansainvälisiin 
ympäristötoimiin, jotta EU voi säilyttää johtavan asemansa kansainvälisessä 
ympäristöpolitiikassa ja kansainvälisen yhteistyöohjelman laatimisessa;

3. korostaa, että kestävään energiaan ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien haasteiden 
on näyttävä EU:n talousarvion painopistealueilla; panee merkille, että näille 
painopistealueille tarvitaan lisää budjettiresursseja erityisesti komission esittämien 
ilmastopakettiehdotusten osalta panosten tasapainottamiseen, päästökauppaan, 
hiilidioksidin talteenottoon ja uusiutuviin energianlähteisiin; 

4. panee merkille pilottihankkeiden ja valmistelutoimien merkityksen määriteltäessä uusien 
talousarvio-ohjelmien tarvetta ja tehokkuutta, kun vastataan ympäristö- ja 
terveyspolitiikan kehitystarpeisiin ja -vaatimuksiin; tähdentää, kuten kaikkien 
talousarviomenojen yhteydessä, että kokeiltavista hankkeista on aiheuduttava aitoa 
lisäarvoa EU:lle, ja kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota kaikkiin 
ilmastonmuutokseen vaikuttaviin ohjelmiin; kehottaa komissiota seuraamaan ympäristö-, 
terveys- ja elintarviketurvallisuuspolitiikkaan liittyviä pilottihankkeita ja valmistelutoimia 
loppuun asti. Näitä pilottihankkeita olisi jatkettava ja uusia ilmastonmuutosta käsitteleviä 
hankkeita olisi tuettava;

5. kiinnittää huomiota LIFE+-ohjelman merkitykseen johdonmukaisena rahoitusvälineenä, 
joka mahdollistaa tehostetun ja yksinkertaistetun lähestymistavan ympäristöpolitiikan 
kehityksen ja täytäntöönpanon tukemiseen; panee merkille, että yhteisrahoitettavien 
hankkeiden lopullinen jakautuminen ympäristöpolitiikan osa-alojen kesken riippuu 
vuonna 2009 toteutettavan ehdotuspyynnön tuloksista; odottaa, että valtaosa 
määrärahoista kohdennetaan luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeviin hankkeisiin 
ja että muutkin kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman kattamat alueet saavat 
LIFE+-yhteisrahoitusta; kehottaa komissiota täyttämään kaikki maksusitoumus- ja 
maksumäärärahavelvoitteensa ajoissa;

6. panee tyytyväisenä merkille kansanterveysohjelman 2003–2007 onnistuneen loppuun 
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saattamisen ja kansanterveysohjelman 2008–2013 lupaavan käynnistymisen kasvavine 
maksusitoumuksineen ja maksusuorituksineen; kehottaa komissiota varmistamaan 
käytettävissä olevien määrärahojen kustannustehokkaan käytön;

7. korostaa, että on lisättävä kansalaisten tietoisuutta tupakoinnin, myös passiivisen 
tupakoinnin, haittavaikutuksista; suhtautuu myönteisesti komission esittämään 
ehdotukseen yhteisön tupakka-alan rahaston rahoituksen jatkamisesta tupakoinnin vaaroja 
koskevan tiedotuksen kustannusten kattamiseksi; kiinnittää kuitenkin huomiota tämän 
rahoitustuen päättymiseen vuonna 2009; pyytää komissiota etsimään uusia 
rahoituslähteitä; panee merkille julkisen kuulemisen vihreästä kirjasta "Tavoitteena 
savuton Eurooppa" sekä tupakkamainontadirektiivin täytäntöönpanokertomuksen, josta 
käy ilmi johdonmukaisen täytäntöönpanon vaikeus jäsenvaltioissa;

8. panee merkille vuoden 2009 talousarviossa suunnitellut tukien lisäykset Euroopan 
kemikaalivirastolle, Euroopan ympäristövirastolle, Euroopan tautien ehkäisy- ja
valvontakeskukselle sekä Euroopan elintarviketurvallisuusvirastolle;

9. pahoittelee kuitenkin, että komissio ehdottaa Euroopan lääkeviraston talousarvion 
supistamista 2,66 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna ja Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskuksen talousarvion 8,2 miljoonan euron osuuden siirtämistä varauksiin, mikä 
syö suunnitellun määrärahojen kasvun suhteessa vuoden 2008 talousarvioon;

10. korostaa vielä kerran, että virastoille on myönnettävä riittävästi rahoitusta, jotta ne voivat 
huolehtia tehtävistään, mutta muiden yhteisöjen toimien rahoitusta ei saa vähentää; 
kehottaa tutkimaan tarkkaan virastojen tehtäviä ja komission hoitamia toimia, jotta 
vältetään päällekkäisyydet ja varmistetaan, että tarvittavat tehtävät hoidetaan 
mahdollisimman kustannustehokkaasti ja järkevästi;

11. asettuu kannattamaan yleistä poliittista lähestymistapaa, jolla EU:n virastoja voidaan 
arvioida horisontaalisesti mahdollisimman pian, jotta voidaan kehittää yhteinen perusta 
virastojen suorituskyvyn arvioimiseksi ja asianmukaiseksi palkitsemiseksi; suhtautuu 
myönteisesti komission tiedonantoon "Euroopan unionin virastot – tulevaisuuden 
näkymiä" ensimmäisenä vaiheena kohti sääntelyvirastojen horisontaalista arviointia 
vuoden 2009 loppuun mennessä;

12. huomauttaa, että uusi ja tuleva lainsäädäntö, kuten kasvinsuojeluaineita, pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettäviä lääkkeitä, uuselintarvikkeita ja elintarvikkeisiin 
liittyvien tietojen antamista koskeva säädöspaketti sekä tieteen ja teknologioiden, 
esimerkiksi nanoteknologian, kehitys lisäävät asianomaisten virastojen työtaakkaa ja 
tehtäviä; korostaa, että virastoille on annettava riittävästi määrärahoja, jotta ne pystyvät 
suoriutumaan uusista tehtävistä hallinnollisella ja operatiivisella tasolla.
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LYHYET PERUSTELUT

Yleinen tausta

Vuoden 2009 alustavassa talousarvioesityksessä (ATE) maksusitoumusmäärärahat ovat 
yhteensä 134,4 miljardia euroa. Tämä on 1,04 prosenttia yhteisön BKTL:sta, ja kasvu on 
3,1 prosenttia vuoden 2008 talousarvioon verrattuna. Rahoituskehyksen enimmäismäärään jää 
2,63 miljardia euroa liikkumavaraa. Esitys maksumäärärahoiksi on 116,7 miljardia euroa, 
mikä on 0,90 prosenttia BKTL:stä. Vähennys on 3,3 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna.

Pitkän aikavälin talouskasvu ja työllisyys ovat edelleen vakaasti Euroopan unionin menojen 
kärkipäässä, sillä niiden osuus ehdotetusta vuoden 2009 talousarviosta on suurin, lähes 
45 prosenttia. Ympäristöinvestointien oletetaan kuitenkin kasvavan, ja vuonna 2009 
ympäristötavoitteisiin kohdennettujen kokonaisvarojen odotetaan ylittävän 10 prosenttia
talousarviosta eli 14 miljardia euroa. Monialaisten vihreiden investointien lisäämistä 
suunnitellaan, kasvu on 17,3 prosenttia koheesion ja maaseudun kehittämisen ulkopuolisilla 
aloilla. Energiatavoitteiden, joihin kuuluvat muun muassa energiaturvallisuus, uusiutuva 
energia ja tutkimus, kokonaisrahoitukseksi on määritelty noin 2,3 miljardia euroa.

Valiokunnan toimialaan kuuluvat yksittäiset talousarviot (ATE 2009)

Varsinainen ympäristöpolitiikka sijoittuu vuoden 2009 ATE:ssa otsakkeeseen 2, 
Luonnonvarojen suojelu ja hoito. Vuoden 2009 ATE:ssa ympäristöä koskevan osaston 07 
toimintamenot ovat yhteensä 344,857 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon osastoon 
19 06 05 – Pelastuspalveluoperaatiot yhteisön ulkopuolisissa maissa – suunnitellut varat, 
ympäristöasioiden pääosaston hallinnoimat kokonaisvarat ovat 352,857 miljoonaa euroa, eli 
maksusitoumusmäärärahat ovat kasvaneet 3,9 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna.

Life+

Vuosi 2009 on kesäkuussa 2007 voimaan tulleen LIFE+-ohjelman kolmas 
täytäntöönpanovuosi. Vuoden 2009 ATE:ssa ehdotetut maksusitoumusmäärärahat vastaavat 
täysin välineen rahoitussuunnitelmaa ja LIFE+-asetuksen 10 artiklassa säädettyjä 
rahoituspuitteita. Niissä on kasvua 9 prosenttia vuoden 2008 talousarviossa hyväksyttyjen 
määrärahojen tasosta.

Maksusitoumusten kokonaismäärärahoista (tekninen apu mukaan luettuna) yli 78 prosenttia
(eli 225 milj. euroa) on tarkoitus osoittaa eurooppalaista lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin 
Euroopan komission käynnistämän ehdotuspyyntömenettelyn kautta, ja näistä määrärahoista 
vähintään 112,5 miljoonaa euroa osoitetaan luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeviin 
hankkeisiin.

Vaikka tuettavien hankkeiden lopputulos riippuu vuonna 2009 järjestettävän 
ehdotuspyyntömenettelyn tuloksista, komissio odottaa kaikkien kuudennen ympäristöä 
koskevan toimintaohjelman piiriin kuuluvien politiikan alojen, ei ainoastaan luonnon ja 
biologisen monimuotoisuuden piiriin kuuluvien politiikan alojen, hyötyvän LIFE+-ohjelman 
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yhteydessä toteutettavista hankkeista: komissio odottaa erityisesti lisäystä hankkeissa, jotka 
koskevat ympäristöpolitiikan strategisten lähestymistapojen kehittämistä ja toteuttamista 
seuraavilla aloilla: ilmastonmuutos (esim. innovatiiviset toimintatavat, uusien teknologioiden, 
menetelmien ja välineiden kehittäminen ja käyttöönotto kasvihuonekaasujen vähentämiseksi 
sekä mukautus- ja lievennystoimet), ympäristö ja terveys (esim. ilmanlaatu, vesi, melu ja 
kaupunkisuunnittelu/-kehitys, kemikaalit ja kasvinsuojeluaineet) sekä kestävä tuotanto ja 
kulutus (esim. integroitu tuotepolitiikka sekä jätehuolto ja jätteen syntymisen ehkäiseminen).

Operatiivisen budjettikohdan 07 03 07 toisesta osasta (noin 45 milj. euroa) on tarkoitus tukea 
EU:n tason toimia ympäristölainsäädännön täytäntöön panemiseksi ja kehittämiseksi, 
esimerkkeinä tiedotustoimet ja sidosryhmien osallistaminen prosessiin (tukemalla pääasiassa 
ympäristön suojelun ja kohentamisen alalla koko EU:n laajuisesti toimivia hallituksesta 
riippumattomia järjestöjä). Näillä varoilla tuetaan myös tutkimuksia, kyselyjä ja palveluja, 
joiden avulla komissio voi edistää parempaa lainsäädäntöä. Koska kuudennessa ympäristöä 
koskevassa toimintaohjelmassa sitoudutaan perustamaan EU:n ympäristöpolitiikka vankkaan 
tieteelliseen näyttöön ja parhaisiin saatavissa oleviin tietoihin, LIFE+-ohjelman kautta ostetut 
tutkimukset, vaikutusten arvioinnit, toimien arvioinnit ja muut tukipalvelut muodostavat 
keskeisen politiikan tukivälineen.

Pelastuspalvelu

Yksi tärkeimmistä pelastuspalvelun rahoitusvälineen uusista ominaisuuksista on, että yhteisö 
voi vastata tehokkaammin jäsenvaltioiden tarjoaman avun perille toimittamiseen. 
Pelastuspalvelun rahoitusvälineen perusteella luodaan ja pannan täytäntöön asianmukaiset 
palvelut ja rakenteet sen varmistamiseksi, että pyydetty ja yhteisön mekanismin kautta 
hätätilanteessa tarjottu apu toimitetaan tehokkaasti ja nopeasti asianomaiseen maahan, 
sijaitsee tämä sitten EU:ssa (noin 4 milj. euroa budjettikohdassa 07 04 01) tai EU:n 
ulkopuolella (suunnitellut 8 milj. euroa budjettikohdassa 19 06 05).

Pyydettyjen maksusitoumusten taso vastaa täysin rahoituskehyksen otsakkeessa 3B sovittua 
monivuotista rahoitussuunnitelmaa. Huomattakoon, että vakavissa hätätilanteissa, joita ei 
voida niiden luonteen vuoksi ennustaa, käytettäviksi tarkoitettujen budjettivarojen 
tosiasiallinen käyttö riippuu hätätilanteiden esiintymisestä ja niistä aiheutuvista 
jäsenvaltioiden kuljetusapupyynnöistä. Mikäli määrärahoja on mukautettava 
varainhoitovuoden 2009 aikana, tämä voidaan tehdä siirtomenettelyissä, myös syyskuun 2009 
kokonaissiirtomenettelyssä.

Maailmanlaajuiset ympäristöasiat

Vuodesta 2007 ympäristöalan ulkoinen toiminta on katettu toimintalohkon 21 
(Kehitysyhteistyö) ulkoisten toimien välineillä ja erityisesti ympäristöalan ja luonnonvarojen, 
energia mukaan luettuna, kestävää hoitoa koskevan temaattisen ohjelman avulla (ATE:n kohta 
21 04). Ainoat osastoon 07 jäävät määrärahat on tarkoitettu monenvälisten 
ympäristösopimusten pakollisiin maksuosuuksiin, jotka vähenevät hieman vuonna 2009 (–
3,1 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna). Pieni lasku johtuu siitä, että valtaosa 
maksuosuuksista suoritetaan Yhdysvaltain dollareina (vaihtokurssi euroon nähden).
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Pilottihankkeet ja valmistelutoimet 

Vuoden 2008 talousarviossa hyväksyttyjen valmistelutoimien ja pilottihankkeiden 
täytäntöönpanokehys on nyt käytössä, kun näistä parlamentin aloitteesta hyväksytyistä 
pilottihankkeista ja valmistelutoimista käyty yhteydenpito on saatu päätökseen. 

Ongelmista vuoden 2008 maksusitoumusmäärärahojen toteutuksessa ei näy merkkejä. 
Tarvittaviin menettelyihin (ehdotuspyynnöt, tarjouskilpailut) kuluvan ajan takia on 
todennäköistä, ettei merkittävää osaa maksumäärärahoista käytetä vaan ne on joko siirrettävä 
vuodelle 2009 tai lisättävä maksumäärärahoja seuraavina vuosina (2009–2010). 

Vuoden 2009 ATE:ssa ei ehdoteta näiden pilottihankkeiden jatkamista.

Terveys ja elintarviketurvallisuus

Kansanterveysohjelma on sijoitettu otsakkeeseen 3, Unionin kansalaisuus, vapaus, 
turvallisuus ja oikeus. Tärkeimpiä budjettikohtia ovat kansanterveysohjelman, kummankin 
viraston (Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen ja Euroopan elintarvikeviraston) ja 
tupakka-alan rahaston budjettikohdat.

Uusi terveysohjelma (2008–2013) on korvannut ensimmäisen kansanterveysohjelman (2003–
2008) 1. tammikuuta 2008 alkaen. Uuden ohjelman kokonaiskustannukset ovat 
321,5 miljoonaa euroa, mikä on huomattavasti vähemmän kuin alun perin kaavailtiin, kun 
komissio esitteli ehdotuksensa ja parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa. 
Toisen kansanterveysohjelman maksusitoumusmäärärahojen oletetaan kasvavan noin 
4 prosenttia vuoden 2008 45 miljoonasta 47 miljoonaan euroon vuonna 2009. Toimeen 
"Kansalaisten suojelu terveysuhkilta" osoitettujen määrärahojen lisäys vuodesta 2007 vuoteen 
2008 (4,43 milj. euroa eli 48,5 prosenttia) ja vuodesta 2008 vuoteen 2009 (1,44 milj. euroa eli 
10,6 prosenttia) osoittaa, että tällä, esimerkiksi pandemioiden ja bioterrorismin vaikutusten 
lieventämiseen suunnatulla alalla, on lisättävä toimia. 
  
Vuoden 2009 ATE:ssa tupakka-alan rahastosta tiedotuskampanjoihin ja kansalaisten 
tietoisuuden lisäämiseen tupakoinnin haittavaikutuksista maksettavia suoria maksuja lisätään 
14,25 miljoonasta eurosta (2008) 16 miljoonaan euroon. Euroopan parlamentin pyynnöstä 
komissio on esittänyt uuden ehdotuksen tupakka-alan rahastosta maksettavan tuen 
jatkamiseksi, vaikka tuen odotetaankin päättyvän vuonna 2009. Tilanne on siis edelleen 
huolestuttava. Tupakointi on suurin yksittäinen vältettävissä oleva kuolinsyy Euroopan 
unionissa, ja siihen kuolee vuosittain yli puoli miljoonaa ihmistä koko EU:ssa. On arvioitu, 
että tupakointi voi olla syynä 25 prosenttiin syöpäkuolemista ja 15 prosenttiin kaikista 
kuolemista.

Elintarviketurvallisuustoimet kuuluvat otsakkeeseen 2, Luonnonvarojen suojelu ja hallinta. 
Vuonna 2009 sen kokonaismäärä on 297 miljoonaa euroa, missä on 12 prosentin kasvu 
vuoden 2008 vastaavaan määrään eli 265 miljoonaan euroon verrattuna. Kasvu johtuu pääosin 
torjuntatoimenpiteiden talousarvion kasvusta. Tämä liittyy siihen, että jäsenvaltioilla on 
vuonna 2008 mahdollisuus hyötyä hätärokotusohjelmasta sinikielitautia vastaan (130 milj. 
euroa edellä mainittujen 265 miljoonan euron lisäksi), ja niiden on pantava täytäntöön 
sinikielitaudin torjuntaohjelma vuodesta 2009 alkaen.
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Virastot: EMEA, EEA, EFSA, ECHA ja ECDC

Vuoden 2008 ATE:ssa 25 erillisvirastolle varatut määrärahat ovat yhteensä 539,0 miljoonaa 
euroa, mikä on 1,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008, jolloin virastoille maksetut tuet 
olivat 530,18 miljoonaa euroa. 

Komission ehdottama vuoden 2009 EY-tuki on useimpien virastojen osalta pienempi kuin 
vuonna 2008. Komissio ehdottaa ainoastaan kahdeksan viraston tuen kasvattamista vuoden 
2008 tasosta: näitä ovat EEA, EFSA, ECHA ja ECDC, joita koskevat supistukset 
voidaan siis tällä tavoin korvata reilusti. Tähän perustuu 1,8 prosentin yleinen kasvu. 
EEA:n ECDC:n ja EFSA:n ehdotetut talousarviot kasvavat vähintäänkin noin 
10 prosentilla vuonna 2009. Huomattakoon, että ECDC:n 8,2 miljoonaa euroa 
todennäköisesti siirretään varauksiin vuoden 2008 talousarvioon nähden lisääntyviksi 
suunniteltujen tukien kompensoimiseksi. 

Virastojen kasvu näkyy myös niiden henkilöstömäärässä. vuonna 1995 virastoissa työskenteli 
alle 500 ihmistä, kun taas vuoden 2008 ATE:ssa virastojen henkilöstötaulukoissa on 
kaikkiaan 3973,5 virkaa ja vuoden 2009 ATE:ssa 4255,5 virkaa.

Euroopan ympäristöviraston (EEA) määrärahoihin ehdotetaan 9,1 prosentin lisäystä (missä on 
2,2 miljoonan euron lisäys inflaatiokorotuksen lisäksi). Näin tuetaan EEA:n uusia 
monivuotisia lisätehtäviä. Uusien tehtävien painopistealueet on määritelty yhteistyössä EEA:n 
ja komission kesken.

Syksyllä 2007 EEA teki sopimuksen monivuotisen strategiansa 2004–2008 kattavasta 
arvioinnista. Arviointi etenee johtokunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti, ja 
pääasiallisina tutkimusmenetelminä käytetään kyselytutkimuksia, haastatteluja ja kirjallisen 
aineiston tutkimusta. Arvioinnin tulokset esitellään johtokunnalle sen kesäkuun 2008 
kokouksessa, ja niiden perusteella kehitetään EEA:n seuraavaa viisivuotisstrategiaa 2009–
2013. 

Vuosi 2009 on EEA:lle ratkaiseva vuosi, koska se on EEA-asetuksessa säädetyn uuden, 
vuosia 2009–2013 koskevan monivuotisen strategian ensimmäinen vuosi. Se on myös 
ratkaiseva vuosi laadittaessa niin ikään EEA-asetuksessa edellytettävää ympäristön tilaa ja 
tulevaisuudennäkymiä koskevaa viisivuotiskertomusta (joka on tarkoitus julkaista vuonna 
2010). EEA valmistelee parhaillaan strategiaansa (monivuotista työohjelmaa) seuraavalle 
viisivuotiskaudelle 2009–2013. Sen painopistealueena ovat ympäristöasioiden pääosaston 
priorisoimat neljä EEA:n tehtäviä vuonna 2009 täydentävää alaa: uudet maailmanlaajuiset 
haasteet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, hätätilanteiden ehkäisy ja hallinta, 
ekosysteemien arviointi ja resurssien vastuullinen käyttö sekä kestävä kehitys ja tuotanto. 
Lisäksi EEA tehostaa valmiuksiaan ja tukeaan komission tiedonannossa vuonna 2008 
esitellyn yhteisen ympäristötietojärjestelmän (SEIS) kehittämiseksi.

Euroopan lääkevirastolle (EMEA) vuoden 2009 ATE:ssa on varattu 36,99 miljoonaa euroa 
EU:n varoja. Tämä on 1,01 miljoonaa euroa (–2,66 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2008 
talousarviossa. Koska jokin aika sitten hyväksytty lastenlääkkeitä ja pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettäviä lääkkeitä koskeva lainsäädäntö on pantava täytäntöön, nämä leikkaukset 
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eivät vaikuta asianmukaisilta. Lääkevirasto korostaa vuoden 2009 ohjelmaluonnoksessaan 
tavoitteidensa saavuttamiseksi määriteltyjä ydintehtäviä eli tieteellisten lausuntojen antamista 
sekä lääkkeitä koskevia lupa- ja valvontamenettelyjä. 

Euroopan elintarvikeviranomaisen (EFSA), Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen 
(ECDC) sekä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) toiminta ei ole täydessä vauhdissa vuonna 
2009. Siksi vuoden 2009 ATE:ssa varaudutaan huomattavaan tuen kasvuun EFSA:lle 
(11,34 prosenttia eli 70,7 milj. euroa) ja ECDC:lle (23,02 prosenttia eli 48,1 milj. euroa ennen 
varausta). 

Komission ehdottama 8,2 miljoonan euron varaus ja 40 viran poistaminen näyttävät kuitenkin 
perusteettomilta muihin virastoihin verrattuna, ja niillä olisi vakavia kielteisiä vaikutuksia 
ECDC:n yleiseen kehitykseen ja erityisesti ensi vuodelle ennakoituun toiminnan määrään. 
Jolleivät varat ole käytettävissä heti vuoden alusta, työsuunnitelman täytäntöönpano kärsii ja 
palveluvalmius heikkenee, mikä vaarantaa viraston tehtävän toteutumisen. 

ECHA:n osalta vuoden 2009 ATP:ssa varaudutaan 62,97 miljoonan euron yhteisön 
maksuosuuteen, mikä on 0,56 prosenttia enemmän kuin vuoden 2008 talousarviossa. 
Kahdentoista kuukauden kuluttua perustamisestaan ECHA on kehittynyt pienestä 
organisaatiosta täysin toimivaksi 200 työntekijän virastoksi. Viraston koko henkilöstömäärän 
(450 henkeä) oletetaan olevan käytössä vuoteen 2010 mennessä. ECHA kohtaa ensimmäiset 
operatiiviset haasteensa 1. kesäkuuta ja 1. joulukuuta 2008 välisenä aikana. Se toteuttaa silloin 
aineiden ja välituotteiden esirekisteröinnin. Esirekisteröinti-ilmoituksia odotetaan noin 
200 000. Seuraava suuri haaste on vuonna 2010. Silloin umpeutuu ensimmäinen määräaika 
suurina määrinä tuotettavien ja erittäin vaarallisten aineiden rekisteröimiseksi virastoon. 
Siihen mennessä kaikkien yhtiöiden on esitettävä kaikki vaarallisten aineiden luokitteluun ja 
merkintään tarvittavat luettelointiasiakirjat.
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