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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver ES politikas vides, veselības un pārtikas nekaitīguma jomā nozīmīgumu, lai 
sasniegtu vispārējo mērķi ilgtspējīgas attīstības jomā saskaņā ar pārskatīto Lisabonas 
stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai; uzsver, cik svarīgi ir saglabāt un arī turpmāk 
nodrošināt augstu aizsardzības līmeni šajās politikas jomās, ņemot vērā pašreizējos un 
turpmākos politiskos uzdevumus; aicina darīt pieejamus pietiekamus līdzekļus, lai 
turpinātu pilnveidot, īstenot un piemērot ES vides, veselības un pārtikas nekaitīguma 
politiku, it īpaši ar klimata pārmaiņām saistītās jomās;

2. uzsver ES nozīmi kā pasaules mēroga procesu dalībniecei un vadošo lomu saistībā ar 
daudziem starptautiskiem nolīgumiem vides jomā, piemēram, pasaules konvencijām par 
klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību, ķimikālijām un atkritumiem; prasa 
nodrošināt vairāk līdzekļu starptautiskiem pasākumiem vides jomā, lai ES varētu saglabāt 
savu vadošo lomu starptautiskajā vides politikā un darba kārtības noteikšanā attiecībā uz 
starptautisko sadarbību;

3. uzsver, ka uzdevumi, kas saistīti ar ilgtspējīgu enerģiju un cīņu pret klimata pārmaiņām, ir 
jāatspoguļo ES budžeta prioritātēs; norāda, ka šīm prioritātēm būs vajadzīgi papildu 
budžeta līdzekļi, it īpaši Komisijas iesniegtajam priekšlikumu kopumam klimata pārmaiņu 
jomā, kas attiecas uz pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai („centienu 
sadalījumam”), emisiju kvotu tirdzniecību, oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu, kā arī 
atjaunojamo enerģiju;

4. norāda uz izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību nozīmi, nosakot 
nepieciešamību pēc jaunām budžeta programmām un to efektivitāti, lai reaģētu uz jaunām 
vajadzībām un prasībām vides un veselības politikas jomā; līdzīgi kā visu citu budžeta 
izdevumu gadījumā uzstāj, ka izmēģinājuma projektiem patiešām jānodrošina pievienotā 
vērtība ES līmenī, un mudina Komisiju pievērst īpašu uzmanību visām programmām, 
kuras ietekmē klimata pārmaiņas; mudina Komisiju sekot līdzi izmēģinājuma projektiem 
un sagatavošanas darbībām, kas saistītas ar vides, veselības un pārtikas nekaitīguma 
politiku; šie izmēģinājuma projekti ir jāturpina un ir jāatbalsta jauni projekti klimata 
pārmaiņu jomā;

5. norāda uz programmas LIFE+ nozīmību, jo tā ir vienots finanšu instruments pilnveidotai 
un vienkāršotai pieejai, kas paredzēta vides politikas attīstības un īstenošanas atbalstam; 
norāda, ka līdzfinansēto projektu galīgais sadalījums pa vides politikas jomām būs 
atkarīgs no 2009. gadā plānotā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus rezultātiem; sagaida, 
ka lielākā daļa apropriāciju tiks veltīta dabas un bioloģiskās daudzveidības projektiem, 
taču arī citās jomās, uz kurām attiecas Sestā EK rīcības programma vides jomā, būs 
iespējams saņemt līdzfinansējumu no LIFE+; aicina Komisiju pildīt savus pienākumus 
attiecībā uz saistību un maksājumu savlaicīgumu;

6. atzinīgi vērtē Sabiedrības veselības programmas 2003.–2007. gadam veiksmīgo 
pabeigšanu un Sabiedrības veselības programmas 2008.–2013. gadam daudzsološo 
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aizsākšanu, palielinot saistību un maksājumu līmeni; aicina Komisiju, izmantojot 
pieejamās apropriācijas, nodrošināt izmaksu lietderību;

7. uzsver nepieciešamību palielināt sabiedrības informētību par tabakas patēriņa un pasīvās 
smēķēšanas kaitīgo ietekmi; atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir iesniegusi priekšlikumu 
turpināt finansēt Kopienas Tabakas fondu, lai piešķirtu līdzekļus informētības 
veicināšanai par tabakas kaitīgo ietekmi; tomēr norāda, ka šis finansiālais atbalsts 
2009. gadā tiks pārtraukts; aicina Komisiju rast jaunus finansējuma avotus; pieņem 
zināšanai sabiedrisko apspriešanu saistībā ar Zaļo grāmatu „Virzība uz Eiropu, kas brīva 
no tabakas dūmiem: politikas iespējas ES līmenī” un ziņojumu par tabakas reklāmas 
direktīvas īstenošanu, kurā norādīts uz problēmām saskaņotas īstenošanas jomā 
dalībvalstu līmenī;

8. pieņem zināšanai to dotāciju plānoto palielinājumu, kuras no 2009. gada budžeta piešķirs 
Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA), Eiropas Vides aģentūrai (EEA), Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centram (ECDC) un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei 
(EFSA);

9. tomēr pauž nožēlu, ka Komisija ierosina samazināt Eiropas Zāļu aģentūras (EMEA) 
budžetu par 2,2 % salīdzinājumā ar 2008. gada budžetu un ka ECDC paredzētie 
EUR 8,2 miljoni tiks iekļauti rezervē un tādējādi izpaliks paredzētais dotāciju
palielinājumu salīdzinājumā ar 2008. gada budžetu;

10. vēlreiz uzsver, ka aģentūrām to uzdevumu veikšanai ir nepieciešams pienācīgs 
finansējums, taču tas nedrīkst samazināt citiem Kopienas pasākumiem pieejamos 
līdzekļus; aicina veikt aģentūru uzdevumu un Komisijas pasākumu rūpīgu pārbaudi, lai 
novērstu darbības pārklāšanās un nodrošinātu vajadzīgo uzdevumu veikšanu 
visrentablākajā un racionālākajā veidā;

11. uzsver, ka nepieciešama vispārēja politika vienošanās, lai pēc iespējas drīzāk veiktu ES 
aģentūru horizontālu izvērtējumu nolūkā izveidot kopēju bāzi darbības izvērtēšanai un 
attiecīgai rīcībai saistībā ar aģentūrām; atzinīgi vērtē Komisijas iesniegto paziņojumu 
„Eiropas aģentūras — turpmākā virzība” kā pirmo soli, lai veiktu regulatīvo aģentūru 
horizontālu izvērtējumu līdz 2009. gada beigām;

12. norāda, ka nesen pieņemti un gaidāmie tiesību akti, piemēram, tiesību aktu kopums 
attiecībā uz pesticīdiem, uzlabotas terapeitiskās iedarbības zālēm, jauniem pārtikas 
produktiem un pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem, kā arī zinātnes un 
tehnikas, piemēram, nanotehnoloģijas, attīstība palielinās attiecīgo aģentūru darba slodzi 
un uzdevumu apjomu; uzsver, ka aģentūrām jāatvēl pienācīgi finanšu resursi, lai tās spētu 
veikt jaunos uzdevumus administrācijas un darbības jomā.
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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārēja informācija

Kopējais 2009. gada provizoriskā budžeta projekta (PBP) apjoms ir 134, 4 miljardi eiro 
saistību apropriācijās. Tas atbilst 1,04 % no Kopienas NKI un nozīmē palielinājumu par 
3,1  % salīdzinājumā ar 2008. gada budžetu. Rezerve EUR 2,63 miljardu apmērā ir pieejama, 
nepārsniedzot finanšu shēmas maksimālo apjomu. Maksājumu apropriāciju ierosinātais 
apjoms ir EUR 116,7 miljardi (0,90 % no NKI). Tas nozīmē samazinājumu par 3,3 % 
salīdzinājumā ar 2008. gada budžetu.

Ekonomikas ilgtermiņa izaugsmei un nodarbinātībai joprojām tiek atvēlēts visvairāk Eiropas 
Savienības izdevumu — gandrīz 45 % no 2009. gadam ierosinātā budžeta. Tomēr 
ieguldījumus vides jomā ir paredzēts palielināt, un 2009. gadā visiem vides mērķiem 
paredzētā finansējuma kopējais apjoms varētu veidot vairāk nekā 10 % no budžeta, t. i., 
EUR 14 miljardus. Ir plānots par 17,3 % palielināt ar vidi saistītus ieguldījumus arī citās 
jomās ārpus kohēzijas un lauku attīstības. Kopējais enerģētikas mērķiem, tostarp 
energoapgādes drošībai, atjaunojamai enerģijai un pētniecībai, paredzētais finansējums 
ir EUR 2,3 miljardi.

Šīs komitejas pārziņā esošie atsevišķie budžeti (2009. gada PBP)

„Tīru” vides politiku 2009. gada PBP galvenokārt finansē no 2. izdevumu kategorijas „Dabas 
resursu saglabāšana un apsaimniekošana”. 2009. gada PBP 7. sadaļai „Vide” paredzēto 
darbības izdevumu kopējais apjoms ir EUR 344,857 miljoni. Ņemot vērā līdzekļus, kas 
iekļauti 19 06 05. pozīcijā „Civilās aizsardzības palīdzības intervence trešās valstīs”, kopējā 
summa, kas jāpārvalda Vides ģenerāldirektorātam, ir EUR 352,857 miljoni, kas nozīmē 
saistību apropriāciju pieaugumu par 3,9 % salīdzinājumā ar 2008. gadu.

Life +

Programmai LIFE +, kas stājās spēkā 2007. gada janvārī, 2009. gads būs jau trešais 
īstenošanas gads. 2009. gada PBP ierosināto saistību apropriāciju apjoms pilnībā atbilst šī 
instrumenta finanšu plānojumam un LIFE + regulas 10. pantā noteiktajam finansējumam. Tas 
nozīmē palielinājumu par 9 % salīdzinājumā ar 2008. gada budžetā iekļauto apropriāciju 
apjomu.

No kopējā līdzekļu apjoma (tostarp tehniskajai palīdzībai paredzēto) vairāk nekā 78 % (t. i., 
EUR 225 miljoni) būs paredzēti tādu projektu finansēšanai, kuri nodrošina Eiropas pievienoto 
vērtību, un to atlasei Eiropas Komisija izsludinās uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, turklāt 
EUR 112,5 miljoni no kopējās summas tiks veltīti dabas un bioloģiskās daudzveidības 
projektiem.

Lai gan galīgie projektu atlases rezultāti būs atkarīgi no 2009. gadā plānotā uzaicinājuma 
iesniegt priekšlikumus rezultātiem, Komisija sagaida, ka papildus dabas un bioloģiskās 
daudzveidības projektiem arī citās jomās, uz kurām attiecas Sestā EK rīcības programma 
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vides jomā, būs iespējams saņemt līdzfinansējumu no LIFE+, proti, Komisija īpaši cer, ka 
palielināsies to projektu skaits, kas saistīti ar stratēģisku pieeju politikas izstrādei un 
īstenošanai klimata pārmaiņu jomā (novatoriska politika, atbalsts jaunas tehnoloģijas izstrādei 
un lietojumam, metodes un ieguldījumi siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju 
samazināšanai, kā arī pielāgošanās un novēršanas pasākumi), vides un veselības jomā (gaisa 
kvalitāte, ūdens, trokšņa un pilsētu pārvaldība/attīstība, ķīmiskas vielas un pesticīdi), kā arī 
ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa jomā (integrēta produktu politika, atkritumu 
apsaimniekošana un to veidošanās novēršana).

Vēl daļa no darbības budžeta 07 03 07. pozīcijas (aptuveni EUR 45 miljoni) ir paredzēta, lai 
ES līmenī atbalstītu pasākumus tiesību aktu izstrādei un īstenošanai vides jomā, kā arī 
informētības veicināšanas pasākumus un ieinteresēto pušu iesaistīšanu šajā procesā (atbalstot 
NVO, kas galvenokārt darbojas vides aizsardzības un veicināšanas jomā ES līmenī). Šie 
līdzekļi paredzēti arī tādu pētījumu, aptauju un pakalpojumu atbalstam, kas ļauj Komisijai 
veicināt labāku tiesību aktu izstrādi. Saskaņā ar Sesto rīcības programmu vides jomā 
apņemšanās balstīt ES vides politiku uz nopietniem zinātniskiem pierādījumiem un 
labākajiem pieejamiem datiem pētījumi, ietekmes novērtējumi, politikas novērtējumi un citi 
atbalsta pasākumi, kurus nodrošina ar LIFE + starpniecību, ir nozīmīgs politikas atbalsta 
veids.

Civilā aizsardzība

Civilās aizsardzības finanšu instrumenta viena no galvenajām jaunajām iezīmēm ir Kopienai 
dotā iespēja efektīvāk pievērsties dalībvalstu piedāvātās palīdzības transporta jautājumam. 
Pamatojoties uz Civilās aizsardzības finanšu instrumentu, tiks nodrošināti atbilstīgi 
pakalpojumi un iekārtas, lai garantētu, ka palīdzību, kuru ārkārtas gadījumos pieprasa un 
sniedz ar Kopienas mehānisma starpniecību, efektīvi un ātri var nogādāt krīzes skartajā valstī 
gan Eiropas Savienībā (aptuveni EUR 4 miljoni 07 04 01. pozīcijā), gan ārpus tās 
(EUR 8 miljoni 19 06 05. pozīcijā).

Pieprasīto saistību apropriāciju apjoms pilnībā atbilst finanšu plānojumam, kas apstiprināts 
finanšu shēmas 3.b izdevumu kategorijā. Jāatzīmē, ka budžeta līdzekļu, kas paredzēti 
nozīmīgu neparedzamu krīžu gadījumiem, faktiskais lietojums daļēji atkarīgs no katastrofu 
biežuma un tām sekojošiem dalībvalstu lūgumiem pēc transporta palīdzības. Ja apropriāciju 
apjomu būs jākoriģē 2009. gada laikā, to var darīt, izmantojot pārvietojumu procedūru, tostarp 
vispārējo pārvietojumu 2009. gada septembrī.

Nozīmīgi vides jautājumi

Kopš 2007. gada ārējās darbības vides jomā sedz no ārējās darbības instrumentiem 21. sadaļā 
„Attīstība” un it īpaši ar ENRTP (tematiskā programma vides aizsardzībai un dabas resursu, 
tostarp energoresursu, ilgtspējīgai apsaimniekošanai, PBP 21 04. nodaļa) starpniecību; 
Vienīgie līdzekļi, kas paliek 7. sadaļā, ir tie, kas paredzēti obligātajām iemaksām 
daudzpusējos vides nolīgumos, kuras 2009. gadā nedaudz samazinās (par 3,1 % salīdzinājumā 
ar 2008. gadu). Nelielo samazinājumu nosaka tas, ka iemaksu lielāko daļu veic ASV dolāros 
(maiņas kurss pret EUR).

Izmēģinājuma projekti un programmu sagatavošanas darbi 



PA\731467LV.doc 7/9 PE409.436v02-00

LV

Sagatavošanas darbību un izmēģinājuma projektu īstenošanas pamats, kuru pieņēma līdz ar 
2008. gada budžetu, tagad ir noteikts, ņemot vērā sarunas ar Parlamentu par tām 
sagatavošanas darbībām un izmēģinājuma projektiem, kas apstiprinātas pēc tā iniciatīvas.

Nekas neliecina, ka būtu problēmas ar saistību apropriāciju izlietojumu 2008. gadā. Tomēr, 
ņemot vērā laiku, kas nepieciešams attiecīgajām procedūrām (uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, uzaicinājumi uz konkursu), šķiet, ka ievērojama daļa maksājumu apropriāciju 
netiks izlietotas un tās būs vai nu jāpārnes uz 2009. gadu, vai arī tās veidos pamatu 
maksājumu apropriāciju pieprasījumiem turpmākajos gados (2009.–2010. gadā).

2009. gada PBP nav ierosināts turpināt šos izmēģinājuma projektus.

Veselība un pārtikas nekaitīgums

Sabiedrības veselības programma ir iekļauta 3. izdevumu kategorijā „Pilsonība, brīvība, 
drošība un tiesiskums”. Galvenās budžeta pozīcijas ir veselības aizsardzības programma, 
divas aģentūras (Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs un Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde) un Tabakas fonds.

Jaunā Veselības programma (2008.–2013. gadam) no 2008. gada 1. janvāra ir aizstājusi pirmo 
Sabiedrības veselības programmu (2003.–2008. gadam). Jaunajai programmai paredzēto 
līdzekļu kopējais apjoms ir EUR 321,5 miljoni, kas ir ievērojami mazāk nekā bija paredzēts 
sākotnēji, kas Komisija iesniedza priekšlikums un Parlaments pirmajā lasījumā pieņēma 
nostāju. Saistību apropriācijas Sabiedrības veselības programmai II ir paredzēts palielināt par 
4 % no EUR 45 miljoniem 2008. gadā uz EUR 47 miljoniem 2009. gadā. Piešķīruma 
palielinājums pasākumam „Pilsoņu aizsardzība pret veselības apdraudējumiem”, salīdzinot 
2007. un 2008. gadu (EUR 4,43 miljoni jeb 48,5 %) un salīdzinot 2008. un 2009. gadu 
(EUR 1,44 miljoni jeb 10,6 %) parāda, ka šajā jomā jāveic vairāk pasākumu attiecībā uz 
pandēmiju un bioterorisma novēršanu.

Paredzams, ka tiešie maksājumi no Tabakas fonda informācijas kampaņām un sabiedrības 
informētības veicināšanai par tabakas lietošanas kaitīgajām sekām pieaugs no 
EUR 14,25 miljoniem uz EUR 16 miljoniem saskaņā ar 2009. gada PBP. Pēc Eiropas 
Parlamenta pieprasījuma Komisija ir iesniegusi jaunu priekšlikumu pagarināt no Tabakas 
fonda sniegtā finansiālā atbalsta sniegšanas laiku, lai gan to paredzēts pārtraukt 2009. gadā.
Tāpēc situācija joprojām rada bažas. Tabakas lietošana ir vienīgais no biežākajiem nāves 
iemesliem Eiropas Savienībā, kuru ir iespējams novērst — ES tā katru gadu izraisa 
pusmiljonu nāves gadījumu un vairāk nekā miljonu nāves gadījumu Eiropā kopumā. Tiek 
lēsts, ka tabaka izraisa 25 % nāves gadījumu vēža rezultātā, un 15 % no visiem nāves 
gadījumiem Eiropas Savienībā var vainot tabaku.

Ar pārtikas nekaitīgumu saistītie pasākumi ir iekļauti 2. izdevumu kategorijā „Dabas resursu 
saglabāšana un apsaimniekošana”. Tās kopējais līdzekļu apjoms 2009. gadā ir 
EUR 297 miljoni, kas nozīmē palielinājumu par 12 % salīdzinājumā ar EUR 265 miljoniem 
2008. gadā. Šo palielinājumu galvenokārt nosaka izskaušanas pasākumiem paredzētā budžeta 
palielinājums. Tas saistīts ar to, ka dalībvalstis 2008. gadā saņems iespēju veikt ārkārtas 
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vakcināciju pret infekciozo katarālo drudzi (EUR 130 miljoni papildus iepriekš minētajiem 
EUR 265 miljoniem) un tām no 2009. gada būs jāīsteno infekciozā katarālā drudža 
izskaušanas programma.

Aģentūras: EMEA, EEA, EFSA, ECHA un ECDC

2009. gada PBP iekļautas apropriācijas 25 decentralizētajām aģentūrām kopumā 
EUR 559,0 miljonu apmērā, kas nozīmē palielinājumu par 1,8 % salīdzinājumā ar aģentūrām 
piešķirtajām dotācijām EUR 530,18 miljonu apmērā 2008. gadā.

Vairumam aģentūru atbilstoši Komisijas ierosinājumam 2009. gadā paredzētās EK dotācijas ir 
mazākas nekā 2008. gadā. Salīdzinājumā ar 2008. gadu Komisija ierosina palielināt dotācijas 
tikai 8 aģentūrām, tostarp EEA, EFSA, ECHA un ECDC, kas ne tikai novērsīs paredzēto 
samazinājumu, bet arī nozīmēs palielinājumu par vidēji 1,8 %. EEA, EFSA un ECHA
budžetu 2009. gadā ir ierosināts palielināt par aptuveni 10 %. Tomēr jānorāda, ka ECDC
ierosinātos EUR 8,2 miljonus ir paredzēts iekļaut rezervē, un līdz ar to nevar teikt, ka 
dotācijas ir palielinātas salīdzinājumā ar 2008. gadu.

Aģentūru izaugsme atspoguļojas arī to darbinieku skaitā. 1995. gadā aģentūrās strādāja mazāk 
nekā 500 darbinieku, bet 2008. gada PBP bija paredzētas 3973,5 amata vietas un 2009. gada 
PBP ir pieprasītas 4255,5 amata vietas.

Eiropas Vides aģentūrai (EEA) ir ierosināts palielinājums par 9,1 % (kas nozīmē 
EUR 2,2 miljonus papildus ikgadējam deflatoram 2 % apmērā), lai sniegtu aģentūrai atbalstu 
jaunu un papildu uzdevumu veikšanā saskaņā ar daudzgadu plānu. Jauno uzdevumu 
prioritātes ir noteiktas, EEA sadarbojoties ar Komisiju.

2007. gada rudenī EEA noslēdza līgumu par tās daudzgadu stratēģijas 2004.–2008. gadam 
visaptverošu izvērtējumu. Izvērtējums notiek saskaņā ar valdes apstiprināto plānu, kā 
galvenās pētniecības metodes izmantojot aptaujas, intervijas un teorētiskos pētījumus. Šī 
izvērtējuma rezultātus iesniegs valdei tās 2008. gada jūnija sanāksmē, un tie palīdzēs izstrādāt 
EEA nākamo piecu gadu stratēģiju 2009.–2013. gadam.

2009. gads EEA ir ļoti nozīmīgs, jo tas būs pirmais EEA regulā pieprasītās jaunās daudzgadu 
stratēģijas 2009.–2013. gadam darbības gads  Tas arī būs nozīmīgākais gads, gatavojot 
nākamo piecu gadu ziņojumu par vides stāvokli un perspektīvām, kurš arī prasīts EEA regulā 
(un kurš jāpublicē 2010. gadā). EEA pašlaik izstrādā stratēģiju (daudzgadu darba programmu) 
nākamajam piecu gadu periodam (2009.–2013. gadam), kurā prioritāte būs piešķirta darbam, 
kas saistīts ar „jaunām globālām problēmām saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, 
katastrofu novēršanu un pārvaldību, ekosistēmu novērtējumu un resursu uzskaiti, kā arī ar 
patēriņa un ražošanas ilgtspējību”, proti, četrām jomām, kuras Vides ĢD izvirzījis kā prioritāti 
EEA papildu uzdevumiem 2009. gadā. Turklāt EEA arī palielinās veiktspēju un atbalstu 
Kopīgas vides informācijas sistēmas (SEIS) izstrādei, par ko Komisija 2008. gadā sniegusi 
paziņojumu.

Eiropas Zāļu aģentūrai (EMEA) 2009. gada PBP paredzēti ES līdzekļi EUR 36,99 miljonu 
apmērā, kas nozīmē samazinājumu par EUR 1,01 miljonu (jeb par 2,66 %) salīdzinājumā ar 
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2008. gada budžetu. Tā kā ir jāīsteno nesen pieņemti tiesību akti pediatrijas un uzlabotas 
terapijas jomā, šāds samazinājums neliekas pamatots. 2009. gada programmas projektā 
aģentūra norāda mērķu sasniegšanai nepieciešamos galvenos uzdevumus, proti, zinātnisku 
konsultāciju sniegšanu un medikamentu pārraudzību.

2009. gadā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), Eiropas Slimību profilakses un 
kontroles centrs (ECDC) un Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) nedarbosies ar pilnu 
jaudu. Tādēļ 2009. gada PBP ir paredzēts ievērojams dotāciju palielinājums EFSA (11,34 % 
jeb EUR 70,7 miljoni) un ECDC (23,02 % jeb EUR 48,1 miljons pirms iekļaušanas rezervē).

Tomēr ierosinātā EUR 8,2 miljonu iekļaušanas rezervē un darbinieku skaita pieauguma 
samazināšana par 40 amata vietām, kā to ierosinājusi Komisija, šķiet nepamatoti 
salīdzinājumā ar citām aģentūrām un ļoti negatīvi ietekmēs ECDC vispārējo attīstību un it 
īpaši nākamajā gadā paredzēto darbību apjomu. Resursu trūkums jau no gada sākuma 
ietekmēs darba plāna īstenošanu un ierobežos dienestu veiktspēju, kas var apdraudēt centra 
spēju īstenot tā pilnvaras.

2009. gada PBP ECHA ir paredzēti ES līdzekļi EUR 62,97 miljonu apmērā, kas nozīmē 
palielinājumu par 0,56 % salīdzinājumā ar 2008. gada budžetu. 12 mēnešus pēc izveides 
ECHA, kurai sākumā bija tikai daži darbinieki, ir attīstījusies par pilnībā darboties spējīgu 
organizāciju ar 200 darbiniekiem. Tiek sagaidīts, ka līdz 2010. gadam aģentūrai paredzētais 
personāls — 450 darbinieki — būs pilnībā nokomplektēts. No 2008. gada 1. jūnija līdz 
1. decembrim ECHA būs jāveic pirmie apjomīgie uzdevumi. Tā strādās ar vielu un 
starpproduktu iepriekšēju reģistrāciju. Sagaidāms aptuveni 200 000 iepriekšējas reģistrācijas 
datņu. Nākamais lielais uzdevums būs 2010. gadā. Tad ECHA beigsies pirmais reģistrācijas 
termiņš lielā apjomā sastopamām vielām un sevišķi bīstamām vielām. Līdz termiņa beigām 
visiem uzņēmumiem ir jāiesniedz inventarizācijas dati saistībā ar visu bīstamo vielu 
klasifikāciju un marķēšanu.
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