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PASIŪLYMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą 
Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia ES aplinkos, sveikatos ir maisto saugos politikos vaidmenį siekiant pasaulinio 
tvaraus vystymosi tikslo pagal atnaujintą Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo strategiją; pabrėžia, kad, atsižvelgiant į dabartines ir būsimas politines problemas, 
svarbu išsaugoti ir toliau užtikrinti aukšto lygio apsaugą šiose politikos srityse; ragina 
skirti pakankamai išteklių ES aplinkos, sveikatos ir maisto saugos politikai, ypač su 
klimato kaita susijusiose srityse, toliau vystyti, įgyvendinti ir vykdyti;

2. pabrėžia Europos Sąjungos kaip pasaulinės partnerės vaidmenį ir jos pagrindinį vaidmenį 
sudarant daugelį tarptautinių aplinkos apsaugos susitarimų, pvz., pasaulines konvencijas 
dėl klimato kaitos, biologinės įvairovės, cheminių medžiagų ir atliekų; ragina skirti 
daugiau išteklių tarptautinei aplinkos apsaugos veiklai siekiant, kad ES galėtų išsaugoti 
pirmaujančias pozicijas tarptautinės aplinkos apsaugos politikos srityje bei nustatant 
tarptautinio bendradarbiavimo darbotvarkę; 

3. pabrėžia, kad problemas, susijusias su tvaria energetika ir kova su klimato kaita, turi 
atspindėti ES biudžeto prioritetai; atkreipia dėmesį į tai, kad šiems prioritetams reikės 
skirti papildomų biudžeto išteklių, ypač Komisijos pateiktam pasiūlymų dėl klimato kaitos 
rinkiniui, apimančiam pastangų pasidalijimą, prekybą teršalų išmetimo leidimais, anglies 
dvideginio surinkimą ir atsinaujinančią energiją; 

4. atkreipia dėmesį į bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų svarbą įvertinant naujų 
biudžeto programų, skirtų reaguoti į naujus poreikius ir reikalavimus aplinkos ir sveikatos 
politikos srityse, poreikį ir veiksmingumą; be to, primygtinai ragina, kad bandomieji 
projektai, kaip ir visos biudžeto išlaidos, duotų tikros pridėtinės naudos ES lygmeniu, taip 
pat ragina Komisiją skirti ypatingą dėmesį visoms programoms, kurios turi poveikį 
klimato kaitai; ragina Komisiją pratęsti bandomuosius projektus ir parengiamuosius 
veiksmus, susijusius su aplinkos, sveikatos ir maisto saugos politika; šie bandomieji 
projektai turėtų būti toliau vykdomi, taip pat turi būti remiami nauji bandomieji projektai, 
susiję su klimato kaita;

5. atkreipia dėmesį į programos LIFE+, kuri yra nuosekli finansinė priemonė nustatant 
aiškesnę ir paprastesnę strategiją, kurią taikant remiamas aplinkos politikos rengimas ir 
įgyvendinimas, svarbą; atkreipia dėmesį į tai, kad galutinis bendrai finansuojamų projektų 
pasiskirstymas tarp aplinkos politikos sričių priklausys nuo 2009 m. organizuojamo 
kvietimo teikti paraiškas rezultatų; tikisi, kad didžioji dalis asignavimų bus skirta gamtos 
ir biologinės įvairovės projektams, bet kitoms Šeštojoje aplinkosaugos veiksmų 
programoje nurodytoms sritims bus taip pat skirtas bendras finansavimas pagal LIFE+ 
programą; ragina Komisiją laikytis visų įsipareigojimų dėl įsipareigojimų ir mokėjimų 
vykdymo laiku;

6. teigiamai vertina sėkmingą 2003–2007 m. visuomenės sveikatos programos įvykdymą ir 
teikiančią vilčių 2008–2013 m. visuomenės sveikatos programos, kuriai skirta daugiau 
įsipareigojimų ir mokėjimų, pradžią; ragina Komisiją užtikrinti, kad esami asignavimai 
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būtų vykdomi ekonomiškai veiksmingai;

7. pabrėžia, kad reikia gerinti visuomenės žinias apie tabako vartojimo, be kita ko, pasyvaus 
rūkymo, žalingą poveikį; teigiamai vertina tai, kad Komisija pateikė pasiūlymą toliau 
finansuoti Bendrijos tabako fondą, iš kurio apmokamas informavimas apie tabako pavojų; 
vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad šią finansinę paramą bus baigta teikti 2009 m.; ragina 
Komisiją rasti naujų finansavimo šaltinių; atkreipia dėmesį į viešąsias konsultacijas 
žaliosios knygos „Europa be tabako dūmų“ klausimais, taip pat į pranešimą dėl Tabako 
reklamos direktyvos įgyvendinimo, kurie parodė, kad valstybių narių lygmeniu yra 
nuoseklaus įgyvendinimo sunkumų;

8. atkreipia dėmesį į planuojamą Europos cheminių medžiagų agentūrai, Europos aplinkos 
agentūrai, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui, Europos maisto saugos tarnybai 
skiriamų subsidijų iš 2009 m. biudžeto padidėjimą;

9. tačiau apgailestauja dėl to, kad Komisija siūlo Europos vaistų agentūros biudžetą 
sumažinti 2,66 proc., palyginti su 2008 m. biudžetu, taip pat dėl to, kad numatyta į rezervą 
įrašyti 8,2 mln. eurų, skirtų Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui, taip panaikinant 
numatytą subsidijų padidėjimą, palyginti su 2008 m. biudžetu;

10. dar kartą pabrėžia, kad agentūros turėtų būti tinkamai finansuojamos tam, kad galėtų 
atlikti savo užduotis, tačiau neturėtų būti sumažinta kitai Bendrijos veiklai skirtų lėšų; 
ragina atidžiai patikrinti agentūros uždavinius ir Komisijos atliekamą veiklą siekiant 
išvengti dubliavimosi ir užtikrinti, kad būtini uždaviniai būtų atliekami ekonomiškai 
veiksmingiausiu ir racionaliausiu būdu;

11. pabrėžia, kad reikalinga bendra politinė strategija tam, kad būtų galima kuo greičiau atlikti 
Europos agentūrų horizontalųjį įvertinimą siekiant nustatyti agentūrų veiklos įvertinimo ir 
tinkamo traktavimo bendrą pagrindą; džiaugiasi tuo, kad pateiktas Komisijos komunikatas 
„Europos agentūros. Tolesnės veiklos kryptys“, kuris yra pirmasis žingsnis link 
horizontaliojo reguliavimo agentūrų įvertinimo iki 2009 m.;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl neseniai priimtų ir būsimų teisės aktų, pvz., teisės aktų 
rinkinio, skirto pesticidams, pažangiosios terapijos vaistams, naujiems maisto produktams 
bei informacijos apie maistą teikimui vartotojams, taip pat dėl mokslo ir technologijų, 
pvz., nanotechnologijų, raidos padidės atitinkamų agentūrų darbo krūvis ir įpareigojimai;  
pabrėžia, kad agentūroms turi būti suteiktas atitinkamas finansavimas tam, kad jos 
administravimo ir veiklos aspektais galėtų susidoroti su naujomis užduotimis. 
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

Bendra 2009 m. preliminaraus biudžeto projekto (PBP) įsipareigojimų asignavimų suma yra 
134,4 mlrd. eurų. Tai sudaro 1,04 proc. Bendrijos BNP ir yra 3,1 proc. daugiau nei 2008 m. 
biudžete. Iki finansinės programos viršutinės ribos paliekama 2,63 mlrd. eurų marža. Siūloma 
mokėjimų asignavimų suma yra 116,7 mlrd. eurų, arba 0,90 proc. BNP. Tai 3,3 proc. mažiau 
nei 2008 m. biudžete.

Ilgalaikis ekonomikos augimas ir užimtumas aiškiai išlieka didžiausiomis Europos Sąjungos 
išlaidomis, joms tenka didžiausia siūlomo 2009 m. biudžeto dalis (beveik 45 proc.). Tačiau 
numatomas investicijų į aplinką augimas ir 2009 m. visos aplinkos tikslams skirtos lėšos 
turėtų sudaryti daugiau kaip 10 proc. biudžeto, t. y. 14 mlrd. eurų. Planuojama siekti plėsti 
įvairias investicijas į aplinką, didinant jas 17,3 proc., neskaitant sanglaudos ir kaimo plėtros 
sričių. Bendras numatytas energetikos tikslų, įskaitant energetinį saugumą, atsinaujinančią 
energiją ir mokslinius tyrimus, finansavimas – 2,3 mlrd. eurų. 

Atskiri biudžetai (2009 m. PBP) pagal šio komiteto kompetenciją

Tikroji aplinkos politika daugiausiai priskirta 2009 m. PBP 2 išlaidų kategorijai „Gamtos 
išteklių apsauga ir valdymas“. 2009 m. PBP į 07 antraštinę dalį „Aplinka“ įrašyta 344,857 
mln. eurų bendra veiklos išlaidų suma. Atsižvelgiant į finansavimą, numatytą civilinės saugos 
priemonėms trečiosiose šalyse pagal 19 06 05 biudžeto eilutę, visos lėšos, už kurių valdymą 
bus atsakingas Aplinkos GD, sudaro 352,857 mln. eurų, t. y. įsipareigojimų asignavimai 
padidinti 3,9 proc., palyginti su 2008 m.

LIFE+

LIFE + programa, kuri pradėjo veikti 2007 m. birželio mėn., 2009 m. bus įgyvendinama jau 
treti metai. Įsipareigojimų asignavimų suma, siūloma 2009 m. PBP, visiškai atitinka šios 
priemonės finansinę programą ir finansinį paketą, nustatytą LIFE + reglamento 10 straipsnyje; 
Ji padidinta 9 proc., palyginti su 2008 m. biudžete patvirtintais asignavimais.

Iš visų asignavimų (įskaitant techninę pagalbą) daugiau  kaip 78 proc. (t.y. 225 mln. eurų) bus 
skiriami finansuoti projektams, kurie turi europinę pridėtinę vertę ir kurie būtų atrenkami 
Europos Komisijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas; iš jų bent 112,5 mln. eurų bus skiriami 
Gamtos ir biologinės įvairovės projektams.

Nors galutinis remiamų projektų pasiektas rezultatas priklausys nuo kvietimo teikti paraiškas, 
kuris bus organizuojamas 2009 m., rezultatų, Komisija tikisi, kad be Gamtos ir biologinės 
įvairovės komponento, visos politikos sritys, kurioms taikoma Šeštoji EB aplinkosaugos 
veiksmų programa, bus remiamos iš projektų pagal LIFE+ programą. Komisija ypač tikisi 
daugiau projektų, susijusių su strateginiu požiūriu į politikos parengimą ir įgyvendinimą 
klimato kaitos (novatoriškų politikos strategijų, paramos naujų technologijų kūrimui ir 
taikymui, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo metodų ir priemonių bei 
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prisitaikymo ir padarinių švelninimo priemonių), aplinkos ir sveikatos (oro kokybės, vandens, 
triukšmo ir miestų valdymo ir (arba) vystymo, cheminių medžiagų ir pesticidų), bei tvarios 
gamybos ir tvaraus vartojimo (integruotos produktų politikos, taip pat atliekų tvarkymo ir 
prevencijos) srityse.

Kita veiklai skirtos 07 03 07 biudžeto eilutės dalis (apie 45 mln. eurų) skirta ES lygmeniu 
paremti aplinkos teisės aktų įgyvendinimo ir tobulinimo priemones, taip pat informavimo 
priemones ir suinteresuotų subjektų įtraukimą į šį procesą (remiant NVO, kurios labiausiai 
aktyvios aplinkos apsaugos ir gerinimo srityse Europos lygmeniu). Iš šių išteklių taip pat 
remiami teikiamos paslaugos ir atliekami tyrimai, apklausos, kurie padeda Komisijai 
palengvinti geresnį reglamentavimą.  Vadovaujantis Šeštosios aplinkosaugos veiksmų 
programos įsipareigojimu pagrįsti ES aplinkos politiką patikimais moksliniais įrodymais ir 
geriausiais prieinamais duomenimis, tyrimai, poveikio vertinimai, politikos įvertinimai ir 
kitos pagalbinės paslaugos, kurios apmokamos pagal LIFE+, yra esminės politikos rėmimo 
priemonės.  

Civilinė sauga

Viena iš naujų Civilinės saugos finansinės priemonės ypatybių yra galimybė Bendrijai 
veiksmingiau imtis pagalbos, kurią teikia valstybės narės, pervežimo klausimo. Taigi 
Civilinės saugos finansinės priemonės pagrindu bus diegiamos ir įgyvendinamos atitinkamos 
paslaugos ir priemonės, skirtos užtikrinti, kad nelaimės atveju pagalba, kurios prašoma ir kuri 
teikiama naudojant Bendrijos mechanizmą, būtų gabenama veiksmingai ir greitai į nelaimės 
ištiktą valstybę ES teritorijoje (skirta maždaug 4 mln. eurų pagal 07 04 01 biudžeto eilutę ) ar 
už ES ribų (numatyta 8 mln. eurų pagal 19 06 05 biudžeto eilutę).

Prašomų įsipareigojimų asignavimų kiekis visiškai atitinka finansinės programos 3B išlaidų 
kategorijoje numatytą sumą, dėl kurios sutarta daugiametėje finansų programoje. Taip pat 
derėtų atkreipti dėmesį į tai, kad reali biudžeto išteklių dalis, skirta reaguoti didelio masto 
nepaprastųjų padėčių, kurios iš esmės nenuspėjamos, atvejais, priklauso nuo to, ar yra 
nelaimių ir ar valstybės narės vėliau kreipiasi dėl pervežimo pagalbos.   Jei asignavimų kiekį 
reikės pakeisti 2009 biudžetiniais metais, tai galima padaryti atliekant perkėlimų procedūras, 
įskaitant bendro pobūdžio perkėlimų procedūrą 2009 m. rugsėjo mėn.

Pasaulinės aplinkos reikalai

Nuo 2007 m. išorės veiksmai aplinkos srityje įtraukti į išorės veiksmų priemones pagal 21 
politikos sritį („Vystymasis“), o ypač vykdomas pagal ENTRP (teminę programą „Aplinka ir 
tvarus gamtos išteklių, įskaitant energiją, valdymas“ PBP 21 04 skyriuje). Vieninteliai 07 
antraštinėje dalyje likę asignavimai skirti apmokėti privalomiesiems įnašams pagal 
daugiašalius aplinkos susitarimus, o šios išlaidos 2009 m. šiek tiek sumažėjo (3,1 proc., 
palyginti su 2008 m.). Šis nedidelis sumažėjimas įvyko dėl to, kad daugelis įnašų mokami 
JAV doleriais (t. y. dėl euro kurso).

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai 

Po bendravimo su Parlamentu jo iniciatyva patvirtintų bandomųjų projektų ir parengiamųjų 
veiksmų klausimais dabar veikia 2008 m. biudžete nustatyta bandomųjų projektų ir 
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parengiamųjų veiksmų įgyvendinimo struktūra. 

Nėra žinoma apie kokias nors 2008 m. įsipareigojimų asignavimų vykdymo problemas.  
Tačiau atsižvelgiant į laiką, kurio reikia būtinoms procedūroms (kvietimui teikti paraiškas, 
konkurso paskelbimui) atlikti, tikėtina, kad didelė dalis mokėjimų asignavimų nebus 
panaudoti ir turės būti perkelti į 2009 m. arba dėl jų reikės mokėjimų asignavimų ateinančiais 
metais (2009–2010 m.). 

2009 m. PBP nesiūloma pratęsti šiuos bandomuosius projektus.

Sveikata ir maisto sauga

Visuomenės sveikatos programa priskirta 3 išlaidų kategorijai „Pilietiškumas, laisvė, 
saugumas ir teisingumas“. Pagrindinės biudžeto eilutės yra Sveikatos programos, dviejų 
agentūrų (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir Europos maisto saugos tarnybos) ir 
Tabako fondo eilutės.

Nuo 2008 m. sausio 1 d. pirmąją 2003–2008 m. visuomenės sveikatos programą pakeitė 
naujoji 2008–2013 m. sveikatos programa. Naujajai programai skirtos lėšos iš viso sudaro 
321,5 mln. eurų, o tai gerokai mažiau nei planuota iš pradžių, kai Komisija pateikė savo 
pasiūlymą ir Parlamentas patvirtino savo pirmojo svarstymo poziciją. Įsipareigojimų 
asignavimai Visuomenės sveikatos programai II turėtų padidėti apie 4 proc. – nuo 45 mln. 
eurų 2008 m. iki 47 mln. eurų 2009 m. Piliečių apsaugos nuo pavojų sveikatai veiksmams 
skirtos lėšos padidintos 2007–2008 m (4,43 mln. eurų, t. y. 48,5 proc.) ir 2008–2009 m. (1,44 
mln. eurų , t. y. 10,6 proc.), kadangi būtini aktyvesni veiksmai šioje srityje, į kurią įtraukti 
poveikį mažinantys veiksmai, pvz., pandemijų ir bioterorizmo atvejais.
  
Tiesioginės išmokos iš Tabako fondo, skirtos informavimo kampanijoms ir visuomenės žinių 
apie tabako vartojimo žalingą poveikį gerinimui, turėtų padidėti nuo 14,25 mln. eurų (2008 
m.) iki 16 mln. eurų pagal 2009 m. PBP ; Europos Parlamentui paprašius, Komisija pateikė 
naują pasiūlymą pratęsti finansinę paramą, teikiamą iš Tabako fondo lėšų, nors šios paramos 
numatyta nebeteikti nuo 2009 m. pabaigos.   Todėl ši padėtis vis dar kelia susirūpinimą.
Tabakas Europos Sąjungoje yra vienintelė didžiausia mirtingumo priežastis, kurios galima 
išvengti ir dėl kurios ES miršta daugiau kaip pusė milijono žmonių kasmet ir daugiau kaip 
milijonas žmonių visoje Europoje. Manoma, kad rūkymas gali būti 25 proc. visų vėžio sukeltų 
mirčių ir 15 proc. visų mirčių Sąjungoje priežastis.

Maisto saugos priemonės priskirtos 2 išlaidų kategorijai „Gamtos išteklių apsauga ir 
valdymas“. Joms skirta bendra suma 2009 m. sudaro 297 mln. eurų, t. y. ji padidinta12 proc., 
palyginti su 265 mln. eurų suma 2008 m. Šis padidėjimas iš esmės atitinka padidėjusį 
biudžetą, skirtą ligų likvidavimo priemonėms. Tai atsitiko todėl, kad valstybėms narėms galės 
2008 m. atlikti skiepus nuo mėlynojo liežuvio ligos (130 mln. eurų, neskaitant pirmiau minėtų 
265 mln. eurų) ir nuo 2009 m. turės atlikti mėlynojo liežuvio ligos likvidavimo programą.

Agentūros: EVA, EAA, EMST, ECMA bei ELPKC
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2008 m. PBP numatyti asignavimai 25 centralizuotoms agentūroms, iš viso sudarantys 539 
mln. eurų, t. y. jie padidinti 1,8 proc., palyginti su 2008 m. agentūroms skirtomis 530,18 mln. 
eurų subsidijomis.

Pagal Komisijos pasiūlymą daugeliui agentūrų 2009 m. skirtos metinės EB subsidijos bus 
mažesnės nei 2008 m. Komisija siūlo, palyginti su 2008 m., didinti subsidijas tik 8 
agentūroms, įskaitant  EAA, EMST, ECMA ir ELPKC, ir tai gerokai kompensuos 
numatytus lėšų mažinimus, o bendras padidėjimas sudarys 1,8 proc. Siūlomi EAA, 
ELPKC ir EMST biudžetai 2009 m. padidės apie 10 proc. ir daugiau. Vis dėlto derėtų 
pabrėžti, kad ELPKC skirta 8,2 mln. eurų suma turėtų būti įrašyta į rezervą, taip panaikinant 
numatytą subsidijų padidėjimą, palyginti su 2008 m. biudžetu. 

Agentūrų augimą taip pat rodo jų darbuotojų skaičius. 1995 m. agentūrose dirbo mažiau nei 
penki šimtai žmonių, o 2008 m. PBP visoms agentūroms numatyta 3973,5 pareigybių ir 2009 
m. PBP prašoma numatyti 4255,5 pareigybių.

Siūloma padidinti  Europos aplinkos agentūrai (EAA) skirtas lėšas 9,1 proc. (t. y. 2,2 mln. 
eurų, neskaitant 2 proc. metinio defliatoriaus), siekiant remti naujų ir papildomų užduočių, 
kurias EAA turi atlikti kelis metus, vykdymą.  Šių naujų užduočių prioritetas buvo nustatytas 
bendradarbiaujant EAA ir Komisijai.

2007 m. rudenį EAA sudarė sutartį dėl išsamaus jos 2004–2008 m. daugiametės strategijos 
įvertinimo. Įvertinimas atliekamas pagal valdybos patvirtintą planą, kaip pagrindinius tyrimo 
metodus naudojant apklausas, pokalbius ir antrinės informacijos analizę. Šio įvertinimo 
rezultatai bus pristatyti valdybai jos 2008 m. birželio mėn. posėdyje ir bus panaudoti rengiant 
kitą EAA penkiametę strategiją (2009–2013 m.).  

2009 m. itin svarbūs EAA, nes tai pirmieji naujosios 2009–2013 m. daugiametės strategijos, 
kurią privalomą parengti pagal EEA reglamentą, metai. Tai taip pat svarbūs metai rengiantis 
kitų penkerių metų aplinkos būklės ir perspektyvų ataskaitai, kuri taip pat privaloma pagal 
EAA reglamentą (ir turi būti paskelbta 2010 m.). EAA šiuo metu rengia savo strategiją 
(daugiametę darbų programą) kitam penkerių metų laikotarpiui (2009–2013 m.), kuriame 
pirmenybė bus teikiama darbui, susijusiam su kylančiomis pasaulinėmis prisitaikymo prie 
klimato kaitos, nelaimių prevencijos ir valdymo, ekosistemos įvertinimo ir išteklių apskaitos 
bei tvaraus vartojimo ir tvarios gamybos problemoms, o tai sritys, kurioms Aplinkos GD 
skyrė pirmenybę nustatant EAA 2009 m. papildomas užduotis. Be to, EAA didins savo 
pajėgumus ir paramą kuriant Bendrą aplinkosaugos informacijos sistemą (angl. SEIS), kuri 
svarstoma 2008 m. Komisijos komunikate.

Europos vaistų agentūrai (EVA) 2009 m. PBP numatoma 36,99 mln. eurų ES parama, t. y., 
palyginti su 2008 m. biudžetu, ji sumažinta 1,01 mln. eurų (2,66 proc.). Kadangi turi būti 
įgyvendinami neseniai priimti pediatrijai ir pažangiajai terapijai skirti teisės aktai, šis lėšų 
mažinimas atrodo nederamas. 2009 m. programos projekte agentūra nurodo savo pagrindines 
užduotis siekiant jos tikslų, t. y. teikti mokslines rekomendacijas, išduoti leidimus dėl vaistų ir 
juos prižiūrėti. 

2009 m. Europos maisto saugos tarnyba (EMST), Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centras (ELPKC), taip pat Europos cheminių medžiagų agentūra (ECMA) nedirbs visu 
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pajėgumu. Todėl 2009 m. PBP numatytas ženklus subsidijų didinimas EMST (11,34 proc. –
70,7 mln. eurų) ir ELPKC (23,02 proc. – 48,1 mln. eurų, jei nieko neįrašyti į rezervą).

Tačiau Komisijos pateiktas pasiūlymas 8,2 mln. eurų įrašyti į rezervą ir darbo vietų augimą 
sumažinti 40 pareigybių atrodo nepagrįstas, jei atsižvelgiama į kitas agentūras, jis taip pat gali 
turėti neigiamą poveikį bendrai ELPKC raidai, ypač kitais metais numatomos veiklos 
apimčiai.  Jei nuo metų pradžios stigs išteklių, tai turės įtakos darbų plano įgyvendinimui ir 
sumažins galimybes teikti paslaugas, todėl gali kilti grėsmė Centro pajėgumui atlikti savo 
įpareigojimus. 

Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECMA) 2009 m. PBP numatoma 62,97 mln. eurų ES 
parama, t. y., palyginti su 2008 m. biudžetu, ji padidinta 0,56 proc. Per 12 mėnesių nuo 
ECMA įsteigimo ji iš kelių darbuotojų išsivystė į visiškai veiklią organizaciją su 200 
darbuotojų. Numatoma, kad 2010 m. Agentūra turės visus 450 savo darbuotojų.  Nuo 2008 m. 
birželio 1 d. iki gruodžio 1 d., ECMA teks spręsti pirmuosius savo veiklos uždavinius. Ji 
atliks išankstinę cheminių medžiagų ir tarpinių junginių registraciją. Numatoma 200 000 
išankstinės registracijos bylų. Kitas sunkus uždavinys bus 2010 m. Tada bus pirmasis ECMA 
registracijos terminas, taikomas didelių kiekių ir labai pavojingoms medžiagoms. Iki to laiko 
visos įmonės turės pateikti visus inventorizacinius dokumentus visų pavojingų medžiagų 
klasifikavimui ir ženklinimui.
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