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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza az Európai Unió környezetvédelmi, egészségügyi és élelmiszerbiztonsági 
politikájának a növekedést és foglalkoztatást célzó megújult Lisszaboni Stratégia szerinti 
fenntartható fejlődés globális célkitűzésének elérésében betöltött szerepét, hangsúlyozza 
annak jelentőségét, hogy e politikai területeken fenn kell tartani és továbbra is biztosítani 
kell a magas szintű védelmet tekintettel a jelenlegi és a későbbi politikai kihívásokra; 
felhív, hogy elegendő mennyiségű forrást biztosítsanak az Európai Unió
környezetvédelmi, egészségügyi és élelmiszerbiztonsági politikáinak – különösen az 
éghajlatváltozással kapcsolatos területeken – további fejlesztésére, végrehajtására és
megerősítésére;

2. hangsúlyozza az Európai Unió nemzetközi partnerként, valamint számos nemzetközi 
környezetvédelmi megállapodásban betöltött szerepét, mint például az éghajlatváltozásról, 
a biodiverzitásról, a vegyszerekről és a hulladékokról szóló az egész világra kiterjedő 
egyezmények; több anyagi forrást kér a nemzetközi környezetvédelmi tevékenységekre, 
hogy az Európai Unió fenn tudja tartani vezető szerepét a nemzetközi környezetvédelmi 
politikában és a nemzetközi együttműködés menetrendjének meghatározásában;

3. hangsúlyozza, hogy a fenntartható energiához és az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez 
kapcsolódó kihívásoknak tükröződniük kell az Európai Unió költségvetési prioritásaiban;
megállapítja, hogy e prioritások további költségvetési forrásokat tesznek szükségessé, 
különösen a Bizottság által előterjesztett a terhek közös vállalásáról, a kibocsátás-
kereskedelemről, a szén-dioxid elkülönítéséről és tárolásról, valamint a megújuló 
energiaforrásokról szóló éghajlatváltozási csomag;

4. hangsúlyozza a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések jelentőségét az új 
költségvetési programok igényeinek és hatékonyságának meghatározásában, hogy választ 
tudjanak adni a környezetvédelmi és egészségügyi politika növekvő igényeire és 
követelményeire; valamint az összes költségvetési kiadás tekintetében, ragaszkodik ahhoz, 
hogy a kísérleti program európai uniós szinten eredményezzen valódi többletértéket, és 
sürgeti a Bizottságot, hogy fordítson külön figyelmet az éghajlatváltozásra hatással levő 
minden programra; sürgeti a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a környezetvédelemhez, 
egészségügyhöz és élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó kísérleti projekteket és előkészítő 
intézkedéseket; e kísérleti projekteket folytatni kell, és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
újakat támogatni kell; 

5. hangsúlyozza, a LIFE+ programok átfogó pénzügyi eszközként, a környezetvédelmi 
politika fejlődése és végrehajtása támogatásának célirányos és egyszerűsített 
megközelítéseként betöltött jelentőségét, megállapítja, hogy a társfinanszírozott projektek 
környezetvédelmi politikai területei közötti végleges megosztás a 2009-ben 
megszervezésre kerülő nyílt ajánlatkérés eredményétől függ; elvárja, hogy az 
előirányzatok nagy részét a természetvédelmi és a biodiverzitással foglalkozó 
projekteknek szenteljék, azonban a 6. EK környezetvédelmi cselekvési program alá 
tartozó egyéb területek is részesüljenek a LIFE+ társfinanszírozásának előnyeiből; felhívja 
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a Bizottságot, hogy tegyen eleget a megfelelő időben történő kötelezettségvállalások és 
kifizetések kötelezettségeinek;

6. üdvözli a 2003-2007 közegészségügyi program sikeres befejezését, valamint a 
megnövekedett kifizetés és kötelezettségvállalással bíró 2008-2013 közötti 
közegészségügyi program ígéretes kezdetét; felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon a 
rendelkezésre álló előirányzatok költséghatékony végrehajtásáról;

7. hangsúlyozza a dohányfogyasztás káros hatásai, beleértve a passzív dohányzás 
köztudatban való megerősödésének szükségességét; üdvözli a tényt, mely szerint a 
Bizottság javaslatot nyújtott be a Közösség Dohányalapjának a dohány veszélyeivel 
kapcsolatos tudatosság növelésének további finanszírozására; rámutat azonban, hogy e 
finanszírozási támogatás 2009-ben lezárul; felhívja a Bizottságot, hogy keressen új 
pénzügyi forrást; tudomásul veszi a népesség körében a dohányfüstmentes Európa 
irányába című Zöld Könyvről folytatott konzultációt, valamint a dohánytermékek 
reklámozásáról szóló irányelv végrehajtásáról szóló jelentést, amely megmutatja a 
tagállami szintű következetes végrehajtás nehézségeit;

8. tudomásul veszi a 2009-es költségvetésből az ECHA, az EEA, az ECDC és z EFSA 
számára nyújtott támogatások tervezett növelését;

9. sajnálatát fejezi ki azonban, hogy a 2008-as költségvetéssel összehasonlítva a Bizottság 
2,66%-al javasolja csökkenteni a EMEA költségvetését, és hogy 8,2 millió eurót el kell 
különíteni az ECDC-re, felemésztve ezáltal a 2008-as költségvetéshez viszonyítva a 
támogatások tervezett növekedését;

10. hangsúlyozza ismételten, hogy az ügynökségeknek megfelelő finanszírozásra van 
szükségük feladataik végrehajtásához anélkül, hogy a Közösség más intézkedéseire 
rendelkezésre álló összegek csökkennének; felhív az ügynökségek feladatainak valamint a 
Bizottság által végzett tevékenységek alapos vizsgálatára elkerülendő a párhozamos 
munkavégzést, valamint annak biztosítására, hogy a szükséges feladatokat a lehető 
leginkább költséghatékony és ésszerű módon végezzék el;

11. hangsúlyozza egy általános politikai megközelítés szükségességét az európai ügynökségek 
mielőbbi horizontális értékelésének végrehajtására, hogy a teljesítmény és a közösségek 
megfelelő kezelésére közös értékelési alapot fejlesszenek ki; üdvözli a Bizottság „Európai 
ügynökségek – A további teendők” című közleményének benyújtását, mint a szabályozó 
ügynökségek 2009 végéig történő horizontális értékelése irányába tett első lépést; 

12. rámutat, hogy az újonnan elfogadott és a jövőbeni jogszabályok, mint például a 
peszticidekről, az új terápiák gyógyszereiről, az új élelmiszerekről és a fogyasztók részére 
rendelkezésre álló élelmiszer információkról szóló jogalkotási csomag, valamint a 
tudomány és a technológiák előrelépése, mint például a nanotechnológia, növelni fogja az
illetékes ügynökségek munkaterheit; hangsúlyozza, hogy az ügynökségeket megfelelő 
pénzügyi eszközökkel kell ellátni lehetővé téve számukra, hogy mind adminisztratív mind 
pedig operatív téren meg tudjanak birkózni az új feladatokkal.
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INDOKOLÁS

Általános háttér

A 2009-es teljes előzetes költségvetési tervezetben (EKT) a kötelezettségvállalási előirányzat 
134,4 milliárd eurót tesz ki. Ez a Közösség GNI-jének 1,04%-a, és a 2008-as költségvetéshez 
képes 3,1%-os növekedés. 2,63 milliárd eurós tartalékkeret marad fenn a pénzügyi keret felső 
határa alatt. A kifizetési előirányzatokat, 116,7 milliárd euró (a GNI 0,9%-ában) javasolják.
Ez a 2008-as költségvetéshez képest 3,3%-os csökkenés.

A hosszú távú gazdasági növekedés és a foglalkoztatás továbbra is az Európai Unió
kiadásainak csúcsát képezi, a javasolt 2009-es költségvetés legnagyobb részét, majd 45%-ot 
tesz ki. A környezetvédelembe való befektetésnek azonban, növekednie kell, és 2009-ben az 
összes környezetvédelmi célkitűzésre szánt teljes összegnek a költségvetés több mint 10%-át 
kell kitennie, azaz 14 milliárd eurót. Tervezik az átfogó zöld befektetések növelésére tett 
erőfeszítéseket, a kohéziós és a vidékfejlesztési alapon kívül 17,3%-os emeléssel Az energia 
célú célkitűzések finanszírozására, beleértve az energiabiztonságot, megújuló energiát és 
kutatást, 2,3 milliárd eurót állapítottak meg.

E bizottság hatáskörébe tartozó egyéni költségvetések (EKT 2009) 

A valódi környezetvédelmi politika a 2009-es EKT „A természeti erőforrások megőrzése és 
kezelése” című 2. fejezete alatt szerepel. A 2009-es EKT „Környezetvédelem” című 07. 
fejezete 344.857 millió euró működési kiadást jegyez. Figyelembe véve a polgári védelem 
beavatkozásai harmadik országokban című 19 06 05-ös jogcím alatti pénzeszközöket, a 
Környezetvédelmi Főigazgatóság hatáskörébe tartozó teljes pénzösszeg 352,857 millió eurót 
tesz ki, azaz a 2008-as évhez képest 3,9%-os kötelezettségvállalás előirányzat növekedést 
jelent.

Life +

A 2007 júniusában életbe lépett LIFE+ program 2009-ben végrehajtásának harmadik évébe 
ér. A 2009-es EKT szerint javasolt kötelezettségvállalás előirányzat összege teljes mértékben 
eleget tesz az eszköz pénzügyi programozásának és a LIFE+ rendelet 10. cikkében 
meghatározott pénzügyi keretnek. 9%-os növekedést jelent a 2008-as költségvetés szerint 
elfogadott előirányzatok szintjéhez képest.

A teljes előirányzatokból (beleértve a technikai segítségnyújtást is), több mint 78%-t (azaz 
225 millió eurót) szánnak európai hozzáadott értékkel megnövelt projektek finanszírozására a 
Bizottság által szervezésre kerülő ajánlattételi felhívás útján, ebből legalább 112,5 millió eurót 
a természet és a biodiverzitás témájú projektekre szánnak;

Bár támogatott projektek végleges eredménye a 2009-ben megszervezésre kerülő nyílt 
ajánlatkérés eredményétől függ, a Bizottság azt várja, hogy a természeten és a biodiverzitáson 
kívül a 6. EK környezetvédelmi cselekvési program alá tartozó egyéb politikai területek is 
részesülnek a LIFE+ előnyeiből. A Bizottság különösen az éghajlatváltozás területén vár el 
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növekedést a politikafejlesztés és végrehajtás stratégiai megközelítésével kapcsolatos 
projektek vonatkozásában (innovatív politikai megközelítések, az új technológiák 
kifejlesztésének és alkalmazásának támogatása, módszerek és eszközök az üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkentésére, valamint adaptációs és csökkentésre irányuló intézkedések), 
környezetvédelem, egészségügy (levegőminőség, víz, zaj és városgazdálkodás/fejlesztés, 
vegyszerek és peszticidek), illetve fenntartható termelés és fogyasztás (integrált 
termékpolitika és hulladékkezelés és megelőzés).

A 07 03 07. költségvetési sor másik része (kb.: 45 millió euró) európai uniós szintű 
intézkedések támogatását szolgálja a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának és 
fejlesztésének érdekében, valamint a tudatosságot növelő intézkedéseket és az érdekeltek e 
folyamatba való bevonását (elsődlegesen a környezet védelmében és javításában európai 
szinten tevékenykedő nem kormányzati szervezeteknek nyújtott támogatás révén). E források 
tanulmányok, felmérések és szolgáltatások nyújtásának támogatására is szolgálnak, amelyek 
lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy megkönnyítse a szabályozást. Összhangban a 
hatodik környezetvédelmi cselekvési program kötelezettségeivel melyek célja, hogy az 
Európai Unió környezetvédelmi politikáját konkrét tudományos alapokra helyezze és a 
rendelkezésre álló legjobb adatokra alapozza, a tanulmányok, a hatásvizsgálatok, a politikák 
értékelése és más LIFE+-on keresztül beszerzett támogató szolgáltatások elengedhetetlen 
eszköznek bizonyulnak. 

Polgári védelem

A Polgári védelmi pénzügyi eszköz egyik jellemzője, hogy lehetővé teszi a Közösség 
számára, hogy hatékonyabban kezelje a tagállamok által ajánlott segítségnyújtás kérdését. A 
Polgári védelmi pénzügyi eszköz alapján megfelelő szolgáltatásokat és berendezéseket állít 
fel és működésbe annak biztosítására, hogy a közösségi mechanizmuson keresztül kért és 
ajánlott segítséget sürgős esetben hatékonyan és gyorsan el lehessen juttatni az érintett 
országba, akár az Európai Unió területén belül (megközelítőleg 4 millió euró a 07 04 01. 
költségvetési tétel alatt) akár az Európai Unió területén kívül (8 millió euró a 19 06 05. 
költségvetési tétel alatt).

A kért kötelezettségvállalás előirányzat szintje teljes mértékben összhangban van a pénzügyi 
keret 3B fejezetében megállapított többéves pénzügyi tervezéssel. Meg kell jegyezni, hogy a 
költségvetési forrás természetüknél fogva előre meg nem jósolható súlyos vészhelyzetekre 
szánt részének valódi felhasználása a katasztrófák előfordulásától, és azokat követően a 
tagállamoknak segítségkérésétől függ. Amennyiben az összeget a 2009-es költségvetési év 
során ki kell igazítani, ez megoldható átcsoportosítási eljárásokkal, az „általános 
átcsoportosítási eljárást” is beleértve.

Globális környezetvédelmi ügyek

2007-től a környezetvédelem területén kívüli külső fellépéseket a 21. politikai terület 
(Fejlesztés) alatt meghatározott külső eszközökből fedezik, és különösen az ENTRP-ből (A 
környezetvédelemre, illetve a természetes erőforrásokkal és energiaforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodásra irányuló tematikus program, EKT 21 04. fejezet). A 07. cím alatt 
maradó egyedüli előirányzatok a többoldalú környezetvédelmi megállapodások kifizetésére 
szánt kötelező hozzájárulások, amelyek 2009-ben enyhén csökkennek (3,1%-al 
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összehasonlítva 2008-al). Az enyhe csökkenés annak tudható be, hogy a hozzájárulások nagy 
részét amerikai dollárban fizetik (dollár euró árfolyamváltás). 

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések 

A 2008-as költségvetés szerint az előkészítő intézkedésekre és kísérleti projektekre elfogadott 
keret a Parlamenttel a kezdeményezésére elfogadott kísérleti projektekről és előkészítő 
intézkedésekről történő egyeztetést követően a helyén van. 

2008-ban nincs jele a kötelezettségvállalás előirányzatok végrehajtásából felmerülő 
problémáknak. A szükséges eljárások végrehajtásához szükséges idő (ajánlattételi felhívások 
és pályázatok) tekintetében azonban valószínűsíthető, hogy a kifizetési előirányzatok jelentős 
része nem kerül felhasználásra, és vagy átkerül 2009-re, vagy az azt követő években a 
kifizetési előirányzatokra támasztott igények megnövekedéséhez vezet (2009-2010). 

A 2009-es EKT nem tervezi e kísérleti projektek meghosszabbítását.

Egészségügy és élelmiszerbiztonság

A közegészségügyi program az uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 
című 3. fejezet alatt szerepel. A fő költségvetési sorok megegyeznek az egészségügyi 
program, a két ügynökség (Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, és az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), valamint a Dohányalap költségvetési soraival.

2008. január 1-jével az új egészségügyi program (2009-2013) lépett az első közegészségügyi 
program (2003-2008) helyébe. Az új program teljes összege 321,5 millió eurót tesz ki, amely 
jelentősen kevesebb az eredetileg megállapítottnál, amikor a Bizottság bemutatta javaslatát, és 
a Parlament elfogadta az első olvasati álláspontját. A II. közegészségügyi programra szánt 
kötelezettségvállalás előirányzat körülbelül 4% fog növekedni a 2008-as 45 millióról 47 
millióra 2009-ben. A „polgárok egészségét veszélyeztető fenyegetések elleni védelem”
fellépésre vonatkozó elkülönített összeg növekedése 2007 és 2008 között (4,43 millió euróval 
azaz 48,5%-al) és 2008 és 2009 között (1,44 millió euróval azaz 10,6%-al) tükrözi annak 
szükségességét, hogy növelni kell a fellépéseket ezeken a területeken, amelyek magukba 
foglalják az enyhítő intézkedéseket olyan esetekben mint a világméretű járványok és a 
bioterrorizmus.

A dohányalapból a dohányfogyasztás káros hatásairól szóló tájékoztató kampányra és a 
tudatosság növelésére történő direkt kifizetésnek 14,25 millió euróról (2008) 16 millió euróra 
kell növekednie a 2009-es EKT szerint. Az Európai Parlament kérésére a Bizottság új 
javaslatot nyújtott be, meghosszabbítandó a dohányalapból származó pénzügyi támogatást, 
bár a támogatás 2009-ben lezárul. A helyzet azonban továbbra is aggodalomra ad okot. A 
dohány az elkerülhető halálozások leggyakoribb okozója az Európai Unióban, több mint 
félmillió halálesetért felel évente, és több mint egy millióért egész Európában. Becslések 
szerint a dohányzás felelős a rák okozta elhalálozások 25%-áért, illetve az Unióban történő 
elhalálozások 15%-áért.

Az élelmiszerbiztonságra vonatkozó intézkedések „A természeti erőforrások megőrzése és 
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kezelése” című 2. fejezetben szerepelnek. Ez 2009-ben összesen 297 millió eurót tesz ki, ami 
a 2008-as 265 millióhoz képest 12%-os növekedést jelent. Ez a növekedés főként a 
költségvetésben szereplő felszámoló intézkedések növekedésével van összhangban. Ahhoz 
kapcsolódik, hogy azoknak a tagállamoknak, amelyek 2008-ban részesülnek a kéknyelv-
betegség vírusa (BTV) elleni sürgősségi vakcinázásból (a fenti 265 millióhoz még 130 millió 
euró) 2009-től a kéknyelv-betegség vírusát megszüntető programot kell végrehajtaniuk.

Az ügynökségek: EMEA, EEA, EFSA, ECHA és ECDC

A 2008-as EKT 25 decentralizált ügynökség részére összesen 539 millió eurós összegben 
tartalmaz előirányzatokat, ami a 2008-as 530,18 milliós ügynökségek támogatására szánt 
összeghez képest 1,8%-os növekedést jelent.

A legtöbb ügynökség számára a 2009-es éves közösségi támogatás a Bizottság által javasolt 
formában alacsonyabb lesz, mint 2008-ban. A Bizottság csak 8 ügynökség – ideértve az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökséget (EEA), az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot 
(EFSA), az Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökséget (ECHA) és az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központot (ECDC) – esetében kívánja növelni a 
támogatást 2008-hoz képest. Az EEA, ECDC és z EFSA javasolt költségvetése körülbelül 
10%-al nő 2009-ben. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az ECDC-re szánt 8,2 millió euró 
valószínűleg tartalékba kerül, felemésztve a 2008-as költségvetéshez képest jósolt támogatás 
növekedését. 

Az ügynökségek növekedését tükrözi állományuk számának növekedése is. 1995ben alig 500 
ember dolgozott az ügynökségeknél, míg a 2008-as EKT 3973,5-el számol, a 2009-es pedig 
4255,5 álláshelyet kér az összes ügynökségre.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) tekintetében 9,1%-os növekedést 
javasolnak (ami 2,2 millió eurót jelent az éves 2%-os deflátor mellett), hogy többéves szinten 
támogassák az EEA-t az új és kiegészítő feladatok végrehajtásában. Az új feladatokra 
vonatkozó prioritásokat az EEA a Bizottsággal való együttműködésben állapította meg.

2007 őszén az EEA szerződést kötött a 2004-2008 közötti többéves stratégiája átfogó 
elemzésére. Az értékelés az igazgatási tanács által elfogadott terv szerint halad, a kutatás fő 
módszereként felméréseket, interjúkat és elméleti kutatást alkalmaznak. Az értékelés 
eredményét a 2008. júniusi ülésen tárják az igazgatási tanács elé, és ez hozzájárul az EEA 
következő 2009-2013 közötti ötéves stratégiájához. 

2009 jelentős év az EEA számára, mivel ez lesz az EEA rendelet szerint előírt 2009-2013 
közötti többéves stratégiai periódus első éve. Kulcsfontosságú év lesz a szintén az EEA 
rendelet szerint előírt (és 2010-ben kiadásra kerülő) a környezetvédelem következő öt évének 
állapotáról szóló áttekintő jelentés előkészítéséhez is. Az EEA jelenlég éppen a 2009-2013 
közötti időszakra vonatkozó stratégiáját készíti elő (többéves munkaprogram), amely 
prioritást ad az „éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás növekvő világméretű kihívásai, 
katasztrófa megelőzés és kezelés, ökoszisztéma és forrás-értékelés, valamint a fenntartható 
fogyasztás és termelés”, amely négy területet a Környezetvédelmi Főigazgatóság az EEA 
2009-es további prioritásai közé sorolta. Továbbá, az EEA megerősíti a Bizottság 
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közleményének tárgyát képező megosztott környezeti információs rendszer (SEIS) 
fejlesztésére irányuló kapacitásait és támogatását. 

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) számára a 2009-es EKT 36,99 milliós európai 
hozzájárulással számol, ami a 2008-as költségvetéshez képest 1,01 milliós (2,66%-os) 
csökkenés. Mivel a közelmúltban a gyermekgyógyászat és a fejlett terápiák vonatkozásában 
elfogadott jogszabályokat kell végrehajtani egy ilyen csökkentés nem tűnik helyénvalónak. A 
2009-es programtervezetben az ügynökség kijelöli célkitűzéseinek eléréséhez szükséges fő 
hatásköreit, azaz a tudományos tanácsadás, és a gyógyászati termékek engedélyezése és 
felülvizsgálata.

2009-ben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA), az Európai Betegségmegelőzési 
és Járványvédelmi Központ (ECDC), illetve a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai 
Ügynökség (ECHA) nem fog teljes hatásfokon működni. Ezért a 2009-es EKT jelentős 
támogatás növekedéssel számol az EFSA (11,34% azaz 70,7 millió) és az ECDC (23,02% 
azaz 48,1 millió tartalék előtt) számára. 

Azonban a javasolt 8,2 millió eurós tartalék és az állomány számának a Bizottság által 
javasolt formában 40 fővel való csökkentése, nem indokolható a többi ügynökséghez képest, 
illetve súlyosan rossz irányba befolyásolná az ECDC teljes körű előremenetelét, különösen a 
következő évre vonatkozó intézkedéseket. Az hogy nem állnak rendelkezésre források az év 
kezdetétől fogva befolyásolná a munkaterv végrehajtását és korlátozná a szolgáltatások 
kapacitását, kockára téve ezzel a központ képességét, hogy végrehajtsa megbízatását. 

Az ECHA számára a 2009-es EKT 62,97 millió eurós európai hozzájárulással számol, ami a 
2008-as költségvetéshez képest 0,56%-os növekedés. 12 hónappal létrehozását követően a 
ECHA egy kisszámú személyzettel rendelkező szervezetből egy tökéletesen működő, 200 
munkavállalót foglalkoztató szervezetté vált. 2010-re az Ügynökség várhatóan 450 fős teljes 
állománnyal fog működni. 2008. június 1-je és december 1-je között szembesül az ECHA az 
első működési kihívásokkal. Az anyagok és köztes termékek előregisztrációját fogja kezelni. 
Körülbelül 20 000 előregisztrációs akta várható. A következő nagy kihívást 2010 jelenti. Ez 
lesz az ECHA első regisztrációs határideje a nagy mennyiségű anyagokra és a fokozottan 
veszélyes anyagokra. Addigra minden vállalatnak be kell mutatnia a veszélyes anyagokra 
vonatkozó osztályozásra és címkézésre vonatkozó dokumentációt.
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