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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. onderstreept de rol van het EU-beleid op het gebied van milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid bij het verwezenlijken van de algemene doelstelling van duurzame 
ontwikkeling in het kader van de hernieuwde Lissabonstrategie voor groei en 
werkgelegenheid; benadrukt het belang van het in stand houden en verder waarborgen van 
een hoog niveau van bescherming op deze beleidsterreinen met het oog op de huidige en 
toekomstige uitdagingen; verlangt dat er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld
voor de verdere ontwikkeling, tenuitvoerlegging en bewaking van het EU-beleid op het 
gebied van milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, met name op de 
gebieden die verband houden met de klimaatverandering;

2. benadrukt de rol van de Europese Unie als mondiale partner en haar leidende rol in een 
groot aantal internationale milieuovereenkomsten, zoals de wereldwijde overeenkomsten 
over de klimaatverandering, biodiversiteit, chemische stoffen en afval; verzoekt om meer 
middelen voor internationale activiteiten op milieugebied, zodat de EU haar leidende 
positie in het internationale milieubeleid en bij het bepalen van de agenda voor 
internationale samenwerking kan behouden;

3. beklemtoont dat de uitdagingen op het gebied van duurzame energie en de bestrijding van 
de klimaatverandering tot uiting moeten komen in de prioriteiten van de begroting van de 
EU; merkt op dat voor deze prioriteiten aanvullende begrotingsmiddelen nodig zullen zijn, 
in het bijzonder voor het pakket voorstellen inzake klimaatverandering die door de 
Commissie zijn ingediend en die betrekking hebben op de verdeling van de inspanningen, 
de emissiehandel, de opslag van afgevangen CO2 en hernieuwbare energie; 

4. wijst op het belang van proefprojecten en voorbereidende acties voor het bepalen van de 
noodzaak en doelmatigheid van nieuwe begrotingsprogramma’s die worden ontwikkeld 
als reactie op nieuwe behoeften en vereisten in het milieu- en gezondheidsbeleid; dringt 
erop aan dat, zoals bij alle begrotingsuitgaven, de proefprojecten werkelijk toegevoegde 
waarde hebben op het niveau van de EU, en verzoekt de Commissie speciale aandacht te 
besteden aan alle programma’s die impact hebben op de klimaatverandering; dringt er bij 
de Commissie op aan om vervolg te geven aan de proefprojecten en voorbereidende acties 
in het kader van het beleid op het gebied van milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid. Deze proefprojecten moeten worden voortgezet en nieuwe 
proefprojecten op het gebied van de bestrijding van de klimaatverandering moeten worden 
ondersteund;

5. wijst op het belang van het LIFE+-programma als het coherente financieel instrument om 
de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het milieubeleid op een gestroomlijnde en 
vereenvoudigde wijze te ondersteunen; merkt op dat de definitieve verdeling van de 
medegefinancierde projecten over de verschillende milieubeleidsterreinen zal afhangen 
van de resultaten van de in 2009 te organiseren oproep tot het indienen van voorstellen; 
verwacht dat de meeste kredieten zullen worden toegewezen aan projecten op het gebied 
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van natuur en biodiversiteit, maar dat andere gebieden van het zesde 
milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap ook zullen profiteren van 
medefinanciering uit LIFE+; verzoekt de Commissie om alle verplichtingen ten aanzien 
van tijdige vastleggingen en betalingen na te komen;

6. verwelkomt de succesvolle afronding van het volksgezondheidsprogramma 2003-2007 en 
de veelbelovende start van het volksgezondheidsprogramma 2008-2013, met toenemende 
vastleggings- en betalingspercentages; verzoekt de Commissie om een kosteneffectieve 
uitvoering van de beschikbare kredieten;

7. benadrukt dat het noodzakelijk is het bewustzijn onder de bevolking met betrekking tot de 
schadelijke effecten van tabaksgebruik, met inbegrip van passief roken, te verhogen; 
verwelkomt het feit dat de Commissie een voorstel heeft ingediend om de financiering 
voort te zetten van het Gemeenschappelijk Fonds voor tabak, dat financiële ondersteuning 
biedt aan projecten ter verhoging van het bewustzijn ten aanzien van de schadelijke 
effecten van tabaksgebruik; wijst er echter op dat deze financiële steun in 2009 zal 
aflopen; verzoekt de Commissie om nieuwe financieringsbronnen te vinden; neemt kennis 
van de openbare raadpleging over het Groenboek “Op weg naar een rookvrij Europa” en 
het verslag over de tenuitvoerlegging van de Tabaksreclamerichtlijn, waarin de problemen 
met een samenhangende tenuitvoerlegging door de lidstaten worden geschetst;

8. neemt kennis van de geplande verhoging in de begroting 2009 van de subsidies voor het 
Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), het Europees Milieuagentschap 
(EMA), het Europees Centrum voor ziektebestrijding en -preventie (ECDC) en de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA);

9. betreurt het echter dat de Commissie voorstelt om de begroting van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMEA) met 2,66% te korten ten opzichte van de begroting 2008 
en dat de 8,2 miljoen euro voor het ECDC in de reserve zijn geplaatst, waarmee de 
voorziene stijging van de subsidies ten opzichte van de begroting 2008 wordt verbruikt;

10. benadrukt andermaal dat de agentschappen moeten kunnen beschikken over passende 
financiering voor de uitvoering van hun taken, echter zonder dat daarvoor de middelen 
voor andere communautaire activiteiten worden verminderd; verzoekt om een zorgvuldige 
bestudering van de taken van de agentschappen, van de activiteiten die door de 
Commissie worden uitgevoerd en van de activiteiten die via meerjarenprogramma's 
worden gefinancierd, teneinde overlappingen te vermijden en te waarborgen dat de 
noodzakelijke taken op de meest kostenefficiënte en rationele manier worden uitgevoerd.

11. benadrukt de noodzaak van een algemene beleidsaanpak om zo spoedig mogelijk een 
horizontale evaluatie van de Europese agentschappen uit te voeren teneinde een 
gemeenschappelijke basis te ontwikkelen voor de evaluatie van de prestaties en een 
passende behandeling van agentschappen; verwelkomt de mededeling van de Commissie 
“Europese agentschappen – verdere ontwikkelingen” als een eerste stap op weg naar een 
horizontale evaluatie van regelgevende agentschappen tegen eind 2009;

12. wijst erop dat recente en ophanden zijnde wetgeving, zoals het wetgevingspakket voor 
pesticiden, geneesmiddelen voor geavanceerde therapie, nieuwe voedingsmiddelen en 
voorlichting over voeding aan consumenten, evenals ontwikkelingen op wetenschappelijk 
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en technologisch gebied, zoals nanotechnologie, tot verhoging van de werklast en 
uitbreiding van de taken van de desbetreffende agentschappen zal leiden; benadrukt dat de 
agentschappen van toereikende financiële middelen moeten worden voorzien opdat zij
administratief en operationeel in staat zijn nieuwe taken te vervullen.
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BEKNOPTE MOTIVERING

Algemene achtergrond

Het voorontwerp van begroting (VOB) voor 2009 beloopt in totaal EUR 134,4 miljard aan 
vastleggingskredieten, wat overeenkomt met 1,04% van het BNI van de Gemeenschap en een 
stijging met 3,1 % ten opzichte van de begroting 2008. Hierdoor resteert er een speelruimte 
van EUR 2,63 miljard tot het plafond van het financiële kader. De betalingskredieten belopen 
in het voorstel EUR 116,7 miljard (0,90% van het BNI), een afname met 3,3% ten opzichte 
van de begroting 2008.

Economische groei op de lange termijn en de werkgelegenheid blijven duidelijk de 
belangrijkste uitgavenposten van de Europese Unie, met een aandeel van bijna 45% van het 
VOB 2009. De investeringen in het milieu zullen echter in het voorstel stijgen, en het is de 
bedoeling dat de middelen voor alle milieudoelstellingen in 2009 meer dan 10% van de 
begroting beslaan, dat wil zeggen EUR 14 miljard. Inspanningen om de transversale groene 
investeringen te laten toenemen staan gepland, met een stijging van 17,3% buiten de gebieden 
cohesie en plattelandsontwikkeling. De totaal beschikbare middelen voor 
energiedoelstellingen, waaronder energiezekerheid, hernieuwbare energie en onderzoek, zijn 
vastgesteld op circa EUR 2,3 miljard.

Individuele begrotingen (VOB 2009) die onder de bevoegdheid van deze commissie 
vallen

Het echte milieubeleid is voornamelijk geplaatst in rubriek 2 van het VOB 2009, 
“Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen”. Titel 07 van het VOB 2009, “Milieu”,
laat een totaalbedrag aan operationele uitgaven zien van EUR 344,857 miljoen. Rekening 
houdend met de middelen die onder Titel 19 06 05 zijn voorzien voor civiele bescherming in 
derde landen, bedraagt het totaal van de middelen dat wordt beheerd onder de 
verantwoordelijkheid van het directoraat-generaal Milieu EUR 352,857 miljoen, wat een 
toename van de vastleggingskredieten inhoudt met 3,9% in vergelijking met 2008.

LIFE+

Het LIFE+-programma, dat in werking is getreden in juni 2007, zal zich in 2009 in het derde 
jaar van uitvoering bevinden. Het bedrag aan vastleggingskredieten in het VOB 2009 komt 
volledig overeen met het financieringsprogramma van het instrument en met de financiële 
middelen die zijn vastgelegd in artikel 10 van de LIFE+-verordening, en betekent een stijging 
met 9% ten opzichte van de begroting 2008.

Van de totale kredieten (inclusief technische bijstand) zal meer dan 78% (ofwel EUR 225 
miljoen) zijn bestemd voor de financiering van projecten met een Europese toegevoegde 
waarde via een door de Europese Commissie te organiseren oproep tot het indienen van 
voorstellen. Van dit bedrag is ten minste EUR 112,5 miljoen bestemd voor projecten op het 
gebied van natuur en biodiversiteit.
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Hoewel het uiteindelijke resultaat van de ondersteunde projecten afhankelijk is van het 
resultaat van de oproep tot het indienen van voorstellen die in 2009 zal worden georganiseerd, 
verwacht de Commissie dat naast natuur en biodiversiteit ook alle beleidsterreinen die onder 
het zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap vallen, zullen profiteren van 
LIFE+-projecten. Hierbij wordt vooral gedacht aan een toename van projecten in verband met 
de strategische aanpak van beleidsontwikkeling en -uitvoering op het gebied van 
klimaatverandering (innovatief beleid, steun voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technologieën, methoden en instrumenten voor het terugdringen van de uitstoot van 
broeikasgassen, en aanpassings- en verzachtende maatregelen), milieu en gezondheid 
(luchtkwaliteit, water, lawaai en stedelijk beheer / stedelijke ontwikkeling, chemische stoffen 
en pesticiden), en duurzame productie en consumptie (geïntegreerd productbeleid en 
afvalbeheer en -preventie).

Het andere deel van de operationele begrotingslijn 07 03 07 (circa EUR 45 miljoen) is gericht 
op het ondersteunen van maatregelen op EU-niveau voor de tenuitvoerlegging en 
ontwikkeling van milieuwetgeving en voor bewustmakingsmaatregelen en het betrekken van 
de belanghebbende partijen bij dit proces (door het geven van steun aan NGO’s die primair 
actief zijn op het gebied van milieubescherming en -versterking op Europees niveau). Uit
deze middelen wordt ook steun gegeven voor studies, enquêtes en dienstverlening die de 
Commissie in staat stellen de regelgeving te verbeteren. Conform het in het zesde 
milieuactieprogramma geuite voornemen om het milieubeleid van de EU op deugdelijk 
wetenschappelijk bewijs en de beste beschikbare gegevens te grondvesten, zijn de studies, 
effectbeoordelingen, beleidsevaluaties en andere ondersteunende diensten die uit LIFE+ 
worden gefinancierd een essentieel instrument voor beleidsondersteuning.

Civiele bescherming

Een van de nieuwe kenmerken van het financieringsinstrument voor civiele bescherming is 
dat het de Gemeenschap de mogelijkheid geeft om het transport van de door de lidstaten 
geboden bijstand effectiever te organiseren. Met behulp van het financieringsinstrument voor 
civiele bescherming zullen daarom passende voorzieningen en faciliteiten worden opgezet en 
gerealiseerd om te waarborgen dat in noodsituaties de bijstand die via de communautaire 
mechanismen wordt gevraagd en geboden op effectieve en snelle wijze naar het getroffen land 
kan worden overgebracht, zowel binnen de EU (ongeveer EUR 4 miljoen onder begrotingslijn
07 04 01) als buiten de EU (EUR 8 miljoen onder begrotingslijn 19 06 05).

De omvang van de gevraagde vastleggingskredieten is volledig in overeenstemming met de 
overeengekomen meerjarige financiële programmering onder rubriek 3B van het financiële 
kader. Opgemerkt moet worden dat het huidige gebruik van het gedeelte van de 
begrotingsmiddelen dat bedoeld is om te reageren op grootschalige noodsituaties, die van 
nature onvoorspelbaar zijn, afhankelijk is van het plaatsvinden van rampen en de 
daaropvolgende verzoeken van lidstaten om bijstand. Mocht het nodig zijn om de omvang van 
de vastleggingskredieten gedurende het begrotingsjaar 2009 aan te passen, dan kan dat door 
middel van overdrachtsprocedures, waaronder de “algemene overdrachtsprocedure” in 
september 2009.

Mondiale milieuzaken
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Sinds 2007 worden externe acties op milieugebied gefinancierd met behulp van de 
instrumenten voor externe acties onder beleidsgebied 21 (“Ontwikkeling”), en in het 
bijzonder door middel van het ENRTP (thematisch programma voor het milieu en het 
duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energie, hoofdstuk 21 04 
van het VOB). De enige kredieten die gehandhaafd blijven onder Titel 07 zijn de kredieten 
voor de betaling van de verplichte bijdragen aan multilaterale milieuovereenkomsten, die in 
2009 licht dalen (-3,1% ten opzichte van 2008). De lichte daling is te wijten aan het feit dat de 
meerderheid van de bijdragen wordt betaald in Amerikaanse dollars (de wisselkoers met de 
euro).

Proefprojecten en voorbereidende acties

Het kader voor de tenuitvoerlegging van voorbereidende acties en proefprojecten in de 
begroting 2008 is inmiddels geïmplementeerd, na contact met het Parlement over de 
proefprojecten en voorbereidende acties die op initiatief van het Parlement zijn aangenomen.

Er zijn in 2008 geen aanwijzingen voor uitvoeringsproblemen met vastleggingskredieten. 
Gezien de tijd die nodig is om de benodigde procedures te doorlopen (oproepen tot het 
indienen van voorstellen, openbare aanbestedingen) is de kans groot dat een significant deel 
van de betalingskredieten niet zal worden gebruikt en ofwel naar 2009 zal worden 
overgedragen, ofwel zal leiden tot een behoefte aan betalingskredieten in latere jaren (2009-
2010).

In het VOB 2009 is niet voorzien in een verlenging van deze proefprojecten.

Gezondheid en voedselveiligheid

Het volksgezondheidsprogramma valt onder rubriek 3, “Burgerschap, vrijheid, veiligheid en 
recht”. De belangrijkste begrotingslijnen zijn die voor het volksgezondheidsprogramma, de 
twee agentschappen (het Europees Centrum voor ziektebestrijding en -preventie en de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) en het Fonds voor tabak.

Het nieuwe gezondheidsprogramma (2008-2013) heeft met ingang van 1 januari 2008 het 
eerste volksgezondheidsprogramma (2003–2008) vervangen. De kredieten voor het nieuwe 
programma belopen in totaal EUR 321,5 miljoen, hetgeen aanzienlijk minder is dan 
aanvankelijk in het vooruitzicht was gesteld toen de Commissie haar voorstel indiende en het 
Parlement zijn standpunt in eerste lezing bepaalde. De vastleggingskredieten voor het tweede 
volksgezondheidsprogramma stijgen in het voorstel met circa 4%, van EUR 45 miljoen in 
2008 tot EUR 47 miljoen in 2009. De verhoging van de toegewezen middelen voor de actie
“Burgers beschermen tegen bedreigingen van de gezondheid” tussen 2007 en 2008 (EUR 4,43 
miljoen, ofwel 48,5 %) en tussen 2008 en 2009 (EUR 1,44 miljoen, ofwel 10,6 %) 
weerspiegelt de noodzaak van versterkte actie op dit terrein, dat ook verzachtende 
maatregelen in domeinen als pandemieën en biologisch terrorisme omvat. 
  
De rechtstreekse betalingen uit het Fonds voor tabak ten behoeve van voorlichtingscampagnes 
en het versterken van de publieke bewustwording van de gevaren die aan het gebruik van 
tabak zijn verbonden, zullen naar verwachting stijgen van EUR 14,25 miljoen in 2008 naar
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EUR 16 miljoen in het VOB 2009. Op verzoek van het Europees Parlement heeft de 
Commissie een nieuw voorstel ingediend voor de verlenging van de financiële steun uit het 
Fonds, hoewel in het VOB de steun eind 2009 zal worden beëindigd. Daarom is de situatie 
nog steeds zorgwekkend. Tabak is de belangrijkste eenduidige oorzaak van vermijdbare 
sterfgevallen in de Europese Unie en is verantwoordelijk voor ruim een half miljoen 
sterfgevallen per jaar en meer dan een miljoen sterfgevallen in heel Europa. Binnen de Unie is 
naar schatting 25% van de sterfgevallen door kanker en 15% van de totale sterfgevallen te 
wijten aan roken.

De maatregelen ten behoeve van voedselveiligheid zijn geplaats in rubriek 2, “Bescherming 
en beheer van natuurlijke hulpbronnen”. In totaal wordt hier in 2009 een bedrag van EUR 297 
miljoen voor uitgetrokken, een toename met 12% vergeleken met het bedrag van EUR 265 
miljoen in 2008. Deze toename is voornamelijk het gevolg van de verhoging van de begroting 
voor uitroeiingsmaatregelen. Dit houdt verband met het feit dat de lidstaten in 2008 zullen 
profiteren van de noodvaccinaties tegen blauwtong (EUR 130 miljoen bovenop de hierboven 
genoemde EUR 265 miljoen) en met ingang van 2009 een uitroeiingsprogramma tegen 
blauwtong ten uitvoer zullen moeten leggen.

De agentschappen: EMEA, EMA, EFSA, ECHA en ECDC

In het VOB 2008 belopen de kredieten voor 25 gedecentraliseerde agentschappen in totaal 
EUR 539,0 miljoen, hetgeen een stijging van circa 1,8 % betekent in vergelijking met de 
financiering ter hoogte van EUR 530,18 miljoen die de agentschappen in 2008 ontvingen.

In het voorstel van de Commissie zullen de jaarlijkse subsidies voor de meeste agentschappen 
lager zijn dan in 2008. De Commissie stelt voor om de subsidies van slechts acht 
agentschappen ten opzichte van 2008 te verhogen, waaronder het EMA, de EFSA, het 
ECHA en het ECDC, hetgeen de voorziene verlagingen ruimschoots zou compenseren en 
per saldo tot de stijging met 1,8% leidt. De voorgestelde begrotingen van het EMA, het 
ECDC en de EFSA zullen in 2009 met circa 10% of meer toenemen. Er moet echter op 
gewezen worden dat EUR 8,2 miljoen voor het ECDC in het VOB in de reserve wordt 
geplaatst, waarmee de voorziene toename van de subsidies ten opzichte van 2008 wordt 
verbruikt; 

De groei van de agentschappen wordt ook weerspiegeld in de personeelsbezetting. In 1995 
werkten er nog geen vijfhonderd mensen bij de agentschappen, terwijl in het VOB voor 2008 
wordt uitgegaan van in totaal 3973,5 posten en in het VOB voor 2009 van 4255,5 posten voor 
de agentschappen.

Voor het Europees Milieuagentschap (EMA) is in een stijging met 9,1% voorzien (EUR 2,2 
miljoen naast de inflatiecorrectie van 2%), zodat het EMA op meerjarige basis nieuwe en 
extra taken kan vervullen. De prioriteiten voor deze nieuwe taken zijn vastgesteld in onderling 
overleg tussen het EMA en de Commissie.

In het najaar van 2007 heeft het EMA een contract afgesloten voor een allesomvattende 
evaluatie van zijn meerjarenstrategie 2004-2008. De evaluatie wordt momenteel uitgevoerd 
aan de hand van het door de raad van bestuur aangenomen plan, waarbij enquêtes, interviews 
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en bureauonderzoek de belangrijkste onderzoeksmethoden zijn. De resultaten van deze 
evaluatie zullen aan de raad van bestuur worden gepresenteerd tijdens zijn vergadering van 
juni 2008 en zullen bijdragen aan de ontwikkeling van de volgende vijfjarenstrategie 2009-
2013. 

Het jaar 2009 is cruciaal voor het EMA, omdat dit het eerste jaar is van de nieuwe 
meerjarenstrategie voor de periode 2009-2013, die is vereist op grond van de EMA-
verordening. Ook zal 2009 een belangrijk jaar zijn voor het opstellen van het volgende 
vijfjaarlijkse rapport over de toestand van en de vooruitzichten voor het milieu, dat eveneens 
wordt gevraagd in de EMA-verordening (en dat naar verwachting in 2010 zal worden 
gepubliceerd). Het EMA is momenteel bezig met het opstellen van zijn strategie (meerjarig 
werkprogramma) voor de volgende periode van vijf jaar (2009-2013), waarin prioriteit zal 
worden gegeven aan de activiteiten op het gebied van de “groeiende wereldwijde uitdagingen 
van aanpassing aan de klimaatverandering, rampenpreventie en -bestrijding, beoordeling van 
ecosystemen en boekhouding van de hulpbronnen, en duurzame consumptie en productie”, de 
vier gebieden die door het directoraat-generaal Milieu zijn geprioriteerd voor het extra werk 
van het EMA in 2009. Daarnaast zal het EMA zijn capaciteit vergroten en meer ondersteuning 
bieden aan de ontwikkeling van het gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem (SEIS), dat 
in 2008 onderwerp van een mededeling van de Commissie zal zijn.

Voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) voorziet het VOB 2009 in een Europese 
bijdrage van EUR 36,99 miljoen, een afname met EUR 1,01 miljoen ten opzichte van de 
begroting 2008 (- 2,66%). Aangezien de recentelijk aangenomen wetgeving inzake 
kindergeneeskunde en geavanceerde therapie ten uitvoer moet worden gelegd, lijkt een 
dergelijke afname niet passend. In het ontwerpprogramma voor 2009 wijst het agentschap op 
zijn kernactiviteiten, namelijk het verstrekken van wetenschappelijke adviezen en het 
goedkeuren van en toezicht houden op geneesmiddelen. 

In 2009 zullen de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), het Europees Centrum 
voor ziektebestrijding en -preventie (ECDC) en het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (ECHA) niet op volle kracht werken. Daarom voorziet het VOB 2009 in een 
aanzienlijke toename van de subsidies voor de EFSA (11,34% - EUR 70,7 miljoen) en het 
ECDC (23,02 % - EUR 48,1 miljoen, vóór de reserve). 

De voorgestelde reserve van EUR 8,2 miljoen en een inkrimping van het personeel met 
veertig posten, zoals de Commissie voorstelt, lijkt echter niet gerechtvaardigd als een 
vergelijking wordt gemaakt met andere agentschappen, en zou ernstige negatieve gevolgen 
hebben voor de algehele ontwikkeling van het ECDC, vooral met het oog op de activiteiten 
die voor het volgend jaar gepland zijn. Indien de middelen niet vanaf het begin van het jaar
beschikbaar zijn, zal dit invloed hebben op de uitvoering van het werkplan en zal de capaciteit 
van de diensten ingeperkt worden, wat het vermogen van het Centrum om zijn mandaat te 
vervullen in gevaar zal brengen. 

Voor het ECHA voorziet het VOB 2009 in een Europese bijdrage van EUR 62,97 miljoen,
een toename van 0,56% vergeleken met de begroting 2008. Twaalf maanden na de oprichting 
heeft het ECHA zich ontwikkeld van een kleine organisatie met weinig personeel tot een 
volledig functionerend agentschap met tweehonderd werknemers. Tegen 2010 zal het 
agentschap naar verwachting zijn volledige capaciteit van 450 personeelsleden hebben 
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bereikt. Tussen 1 juni en 1 december 2008 zal het ECHA zijn eerste operationele uitdagingen 
het hoofd bieden. Het agentschap zal zich in deze periode bezighouden met de preregistratie 
van stoffen en intermedia. Naar verwachting zullen hierbij 200 000 preregistratiebestanden 
worden aangemaakt. De volgende grote uitdaging is 2010. In dat jaar heeft het ECHA de 
eerste deadline voor de registratie van massaal geproduceerde stoffen en van de zeer 
gevaarlijke stoffen. Tegen die tijd moeten alle bedrijven al hun voor de classificatie en 
etikettering van gevaarlijke stoffen relevante documenten hebben overgelegd.
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