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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla rolę polityki UE w zakresie środowiska naturalnego, zdrowia publicznego 
i bezpieczeństwa żywności w osiągnięciu celu trwałego rozwoju w ramach 
zaktualizowanej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; 
podkreśla znaczenie utrzymania i dalszego zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
w tych obszarach polityki w świetle obecnych i przyszłych wyzwań politycznych; wzywa 
do udostępnienia wystarczających zasobów na dalszy rozwój, realizację i wprowadzenie 
w życie polityki UE w zakresie środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa 
żywności, zwłaszcza w obszarach związanych ze zmianami klimatycznymi;

2. podkreśla rolę Unii Europejskiej jako światowego partnera i jej wiodącą rolę w wielu 
międzynarodowych umowach, takich jak światowe konwencje w sprawie zmian 
klimatycznych, różnorodności biologicznej, chemikaliów i odpadów; wzywa do 
przeznaczenia większych środków na międzynarodowe działania w zakresie środowiska 
naturalnego, tak aby UE mogła utrzymać swą czołową pozycję w międzynarodowej 
polityce w tym zakresie oraz w opracowaniu planu współpracy międzynarodowej;

3. podkreśla, że priorytety w budżecie UE muszą odzwierciedlać wyzwania związane 
z trwałymi źródłami energii i zwalczaniem zmian klimatycznych; zauważa, że priorytety 
te będą wymagać dodatkowych środków budżetowych, zwłaszcza na przedłożony przez 
Komisję pakiet wniosków dotyczących zmian klimatycznych, wspólnych starań, handlu 
emisjami, technologii wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla, a także energii 
odnawialnych; 

4. dostrzega wagę projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w określaniu 
konieczności i efektywności nowych programów budżetowych w celu wychodzenia 
naprzeciw potrzebom i wymogom związanym z rozwojem w polityce dotyczącej 
środowiska naturalnego i zdrowia; domaga się, tak jak w odniesieniu do wszystkich 
wydatków budżetowych, by projekty pilotażowe stanowiły rzeczywistą wartość dodaną na 
szczeblu UE i wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na wszystkie programy 
mające wpływ na zmiany klimatyczne; wzywa Komisję do doprowadzenia do końca 
projektów pilotażowych i działań przygotowawczych związanych z polityką w zakresie 
środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa żywności; projekty te powinny być 
kontynuowane, należy również wspierać nowe projekty zajmujące się zmianami 
klimatycznymi;

5. zwraca uwagę na znaczenie programu LIFE+ jako spójnego instrumentu finansowego 
usprawnionego i uproszonego podejścia do wspierania wdrażania i rozwoju polityki 
w zakresie ochrony środowiska; zauważa, że ostateczny podział współfinansowanych 
projektów pomiędzy obszarami polityki w zakresie środowiska będzie zależał od 
wyników zaproszeń do składania wniosków, które zostaną zorganizowane w 2009 r.;  
oczekuje, że większość środków zostanie przeznaczona na projekty w zakresie przyrody 
i różnorodności biologicznej, i że inne obszary objęte 6. Wspólnotowym Programem 
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Działań  również skorzystają ze współfinansowania w ramach LIFE+; wzywa Komisję do 
wypełnienia wszystkich zobowiązań dotyczących terminowych zobowiązań i płatności;

6. z zadowoleniem przyjmuje ukończenie programu w dziedzinie zdrowia publicznego na 
lata 2003-2007 oraz obietnicę rozpoczęcia programu w dziedzinie zdrowia publicznego na 
lata 2008-2013 ze zwiększonym poziomem zobowiązań i płatności; wzywa Komisję do 
zapewnienia oszczędnego wykorzystania dostępnych środków;

7. podkreśla konieczność podnoszenia wśród społeczeństwa świadomości szkodliwości 
skutków konsumpcji tytoniu, włącznie z biernym paleniem; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt przedłożenia przez Komisję wniosku o kontynuowanie finansowania Wspólnotowego 
Funduszu Tytoniowego w celu pokrycia kosztów podnoszenia świadomości 
niebezpieczeństw związanych z konsumpcją tytoniu; zwraca jednak uwagę, że to wsparcie 
finansowe zakończy się w 2009 r.; zachęca Komisję do znalezienia nowych źródeł 
finansowania; odnotowuje publiczną konsultację w sprawie Zielonej księgi - „Ku Europie 
wolnej od dymu tytoniowego” oraz sprawozdanie dotyczące realizacji dyrektywy 
w sprawie reklamy tytoniu ujawniające trudności w spójnej realizacji na szczeblu państw 
członkowskich;

8. dostrzega planowany wzrost dotacji przyznanych z budżetu na 2009 r. dla ECHA, EEA, 
ECDC oraz EFSA;

9. ubolewa jednak, że Komisja proponuje zmniejszenie budżetu EMEA o 2,66% w stosunku 
do budżetu na rok 2008, i że 8,2 mln EUR dla ECDC ma być umieszczone w rezerwie, 
tym samym pochłaniając przewidziany wzrost dotacji w porównaniu z budżetem na rok 
2008;

10. ponownie podkreśla potrzebę zapewnienia agencjom odpowiedniego finansowania, tak 
aby mogły realizować swoje zadania, jednakże bez ograniczania wysokości środków 
dostępnych na inne działania Wspólnoty; wzywa do uważnego przeanalizowania zadań 
agencji i działalności Komisji w celu uniknięcia ich powielania i zapewnienia wykonania 
koniecznych zadań w jak najoszczędniejszy i racjonalny sposób;

11. podkreśla potrzebę ogólnego podejścia politycznego z myślą o jak najszybszym 
przeprowadzeniu horyzontalnej oceny agencji europejskich w celu opracowania wspólnej 
podstawy oceny wyników i odpowiedniego traktowania agencji; z zadowoleniem 
przyjmuje przedłożenie komunikatu Komisji zatytułowanego „Przyszłość agencji 
europejskich” jako pierwszy krok w kierunku horyzontalnej oceny agencji regulacyjnych 
przed końcem 2009 r.;

12. zwraca uwagę, że niedawno przyjęte i przyszłe prawodawstwo, takie jak pakiet 
legislacyjny w sprawie pestycydów, produktów leczniczych terapii zaawansowanej, nowej 
żywności i dostarczania konsumentom informacji o żywności, a także rozwoju nauki i 
technologii, jak np. nanotechnologia, zwiększy obciążenie pracą i zadania odnośnych 
agencji;  podkreśla, że agencje muszą otrzymać odpowiednie środki finansowe 
umożliwiające im sprostanie nowym zadaniom pod względem administracyjnym i 
operacyjnym.
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólny kontekst

Środki na zobowiązania przewidziane we wstępnym projekcie budżetu (WPB) na rok 2009 
wynoszą ogółem 134,4 mld EUR. Stanowi to 1,04% DNB Wspólnoty oraz wzrost o 3,1% 
w porównaniu z budżetem na rok 2008. W ramach pułapu ram finansowych pozostaje 
dostępny margines w wysokości 2,63 mld EUR. Zaproponowana wysokość środków na 
płatności wyniosła 116,7 mld EUR (0,90% DNB). Stanowi to spadek o 3,3% w porównaniu 
z budżetem na rok 2008.

Wzrost gospodarczy i zatrudnienia w perspektywie długoterminowej pozostaje zdecydowanie 
na czele wydatków Unii Europejskiej, stanowiąc największą część - blisko 45% -
proponowanego budżetu na rok 2009. Jednakże przewidywany jest wzrost inwestycji na 
środowisko naturalne oraz że ogólne środki finansowe na wszystkie cele związane ze 
środowiskiem naturalnym będą stanowiły w 2009 r. więcej niż 10% budżetu, tj. 14 mld euro.
Planowane są wysiłki na rzecz zwiększenia inwestycji przekrojowych, wraz ze wzrostem 
o 17,3% poza sferą spójności i rozwoju obszarów wiejskich. Ogół środków finansowych na 
cele związane z energią, w tym bezpieczeństwo energetyczne, energię odnawialną oraz 
badania naukowe, ustalony jest na około 2,3 mld euro.

Poszczególne budżety (WPB 2009) w gestii niniejszej komisji

Prawdziwa polityka w zakresie środowiska naturalnego należy głównie do działu 2 WPB na 
rok 2009 - zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona. WPB na 2009 r. wykazuje 
w tytule 07 „Środowisko” ogólną kwotę wydatków operacyjnych w wysokości 344,857 mln 
EUR. Uwzględniając kwotę środków przewidzianych w ramach pozycji 19 06 05 na 
interwencje w krajach trzecich polegające na ochronie ludności, ogół środków zarządzanych 
przez DG ENV wynosi 352,857 mln EUR, co stanowi wzrost środków na zobowiązania 
o 3,9% w porównaniu z 2008 r.

LIFE +

Rok 2009 będzie trzecim rokiem realizacji programu LIFE+, który wszedł w życie w czerwcu 
2007 r. Kwota środków na zobowiązania zaproponowanych w ramach WPB 2009 w pełni 
odpowiada programowaniu finansowemu tego instrumentu oraz sumie środków określonych 
w art. 10 rozporządzenia w sprawie LIFE+. Stanowi to wzrost o 9% ponad poziom środków 
przyjętych w budżecie na 2008 r.

Z ogółu środków (łącznie z pomocą techniczną), ponad 78% (tj. 225 mln EUR) będzie 
przeznaczone na finansowanie projektów o europejskiej wartości dodanej poprzez 
zaproszenie do składania wniosków, które będzie zorganizowane przez Komisję Europejską, 
z czego co najmniej 112,5 mln EUR będzie przeznaczone na projekty związane z przyrodą 
i różnorodnością biologiczną.

Chociaż ostateczny wybór wspieranych projektów będzie zależał od wyników zaproszenia do 
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składania wniosków, które ma zostać zorganizowane w 2009 r., Komisja oczekuje, że oprócz 
przyrody i bioróżnorodności, wszystkie obszary polityki objęte 6. Wspólnotowym Programem 
działań również zostaną objęte współfinansowaniem w ramach LIFE+; Komisja oczekuje 
w szczególności zwiększenia środków na projekty związane ze strategicznymi rozwiązaniami 
w zakresie rozwoju i realizacji polityki w dziedzinie zmian klimatycznych (innowacyjne 
rozwiązania polityczne, wsparcie rozwoju i stosowania nowych technologii, metod 
i instrumentów w redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz środki dostosowawcze 
i łagodzące), środowiska i zdrowia (jakość powietrza, wody, zarządzanie hałasem oraz 
zarządzanie obszarami miejskimi i ich rozwój, chemikalia i pestycydy) oraz zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji (zintegrowana polityka dotycząca produktów oraz zarządzanie 
odpadami i zapobieganie ich powstawaniu).

Inna część operacyjnej linii budżetowej 07 03 07 (ok. 45 mln euro) ma na celu wsparcie na 
szczeblu UE środków wdrażania i sporządzania prawodawstwa w dziedzinie ochrony 
środowiska, jak również środków zwiększania świadomości oraz włączania zainteresowanych 
stron do tego procesu (poprzez wsparcie dla organizacji pozarządowych prowadzących przede 
wszystkim działalność w dziedzinie ochrony i poprawy jakości środowiska na szczeblu UE). 
Środki te przeznaczone są również na wsparcie analiz, badań oraz świadczenie usług 
umożliwiających Komisji ułatwianie lepszego stanowienia prawa. Zgodnie z 6. 
Wspólnotowym Programem Działań na rzecz Środowiska zobowiązanie oparcia polityki UE 
w dziedzinie środowiska na solidnych podstawach naukowych oraz najlepszych dostępnych 
danych, analizach, ocenach wpływu, ocenach prowadzonej polityki, jak również innych 
usługach pomocniczych nabytych w ramach LIFE+ stanowi zasadniczy środek wsparcia 
polityki.

Ochrona ludności

Jednym z głównych nowych elementów instrumentu finansowego ochrony ludności jest 
umożliwienie Wspólnocie skuteczniejszego rozwiązania kwestii transportu pomocy 
zaoferowanej przez państwa członkowskie. Na podstawie instrumentu finansowego ochrony 
ludności zostaną w związku z tym wprowadzone i wdrożone odpowiednie usługi i 
udogodnienia celem zapewnienia, że wnioskowane wsparcie udzielane w ramach 
mechanizmu wspólnotowego w nagłych przypadkach jest szybko i skutecznie transportowane 
do krajów, w których wydarzenia te miały miejsce, bez względu czy chodzi o państwa UE 
(ok. 4 mln euro w ramach linii budżetowej 07 04 01) czy o państwa trzecie (8 mln euro w 
ramach linii budżetowej 19 06 05).

Poziom wnioskowanych środków na zobowiązania jest w pełni zgodny z wieloletnim 
programowaniem finansowym przyznanym pozycji 3B ram finansowych. Należy zauważyć, 
że faktyczne wykorzystanie części zasobów budżetowych przeznaczonych na reagowanie 
w poważnych sytuacji kryzysowych, które z natury rzeczy są nieprzewidywalne, zależą od 
występowania klęsk żywiołowych oraz związanych z nimi wnioskami państw członkowskich 
o pomoc transportową. W przypadku konieczności przyjęcia kwoty środków w ciągu roku 
budżetowego 2009, może to nastąpić z wykorzystaniem procedury dokonywania przesunięć, 
w tym we wrześniu 2009 r. w ramach globalnego przesunięcia środków.

Kwestie globalne w dziedzinie środowiska
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Od 2007 r. działania zewnętrzne w dziedzinie środowiska naturalnego wchodzą w zakres 
instrumentów działań zewnętrznych dla obszaru polityki 21 (rozwój), a w szczególności 
tematycznego programu na rzecz środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami
naturalnymi, w tym energią (rozdział 21 04 WPB). Jedyne utrzymane środki w ramach tytułu 
07 to środki przeznaczone na obowiązkową składkę na wielostronne umowy dotyczące 
środowiska naturalnego, których wysokość nieznacznie zmniejszy się w 2009 r. (-3,1% w
stosunku do 2008 r.). To niewielkie obniżenie składki wynika z tego, że najczęściej są one 
opłacane w USD (zmiana kursu wobec EUR).

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze 

Obecnie obowiązują ramy wdrażania działań przygotowawczych oraz projektów
pilotażowych przyjętych z inicjatywy Parlamentu w ramach budżetu na 2008 r. po kontaktach 
z Parlamentem dotyczących tych projektów pilotażowych oraz działań przygotowawczych.  

Nic nie wskazuje na występowanie problemów związanych z wdrażaniem środków na
zobowiązania w 2008 r. Jednakże w perspektywie czasu niezbędnego do przeprowadzenia 
odpowiednich procedur (zaproszenia do składania wniosków, przetargi) prawdopodobnie 
znaczna część środków nie zostanie wykorzystana i konieczne będzie albo ich przeniesienie 
na 2009 r. albo włączenie do środków na kolejne lata (2009-2010). 

WPB na 2009 r. nie zawiera propozycji przedłużenia tych projektów pilotażowych.

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

Program Zdrowia Publicznego należy do działu 3 – obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 
i sprawiedliwość. Główne linie budżetowe to program zdrowia, dwie agencje (Europejskie 
Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności) i Fundusz Tytoniowy.

Nowy program zdrowia (2008-2013) zastępuje pierwszy program zdrowia publicznego 
(2003–2008) z dniem 1 stycznia 2008 r. Suma środków na nowy program wynosi 321,5 mln 
euro, tj. znacznie mniej od początkowych założeń przyjętych w propozycji Komisji oraz 
stanowisku Parlamentu do pierwszego czytania. Środki na zobowiązania na rzecz programu 
zdrowia publicznego II mają wzrosnąć o ok. 4% z 45 mln euro w 2008 r. do 47 mln euro 
w 2009 r. Wzrost środków na działanie „Ochrona obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia” 
w 2008 r. w stosunku do 2007 r. (4,43 mln euro czyli o 48,5 %) oraz w 2009 r. w stosunku do 
2008 r. (1,44 mln euro czyli o 10,6 %) odzwierciedla konieczność zintensyfikowania działań 
w tej dziedzinie obejmujących działania łagodzące skutki pandemii i bioterroryzmu. 
  
Płatności bezpośrednie z funduszu tytoniowego na kampanie informacyjne oraz podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie szkodliwości skutków konsumpcji tytoniu, zgodnie 
z WPB, mają wzrosnąć z 14,25 mln euro (2008) do 16 mln euro. Na wniosek Parlamentu 
Europejskiego Komisja wystąpiła z nowym wnioskiem o przedłużenie wsparcia finansowego 
z funduszu tytoniowego, mimo że ma się ono zakończyć w 2009 r. W związku z tym sytuacja 
w dalszym ciągu wzbudza zaniepokojenie. Tytoń stanowi najczęstszą przyczynę tzw. zgonów 
możliwych do uniknięcia (ang. avoidable death) w Unii Europejskiej, powodując co roku 
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śmierć ponad pół miliona osób oraz ponad miliona osób w całej Europie. Szacuje się, iż 25% 
wszystkich zgonów z powodu nowotworów oraz 15% wszystkich zgonów w Unii 
Europejskiej może być wywołanych paleniem papierosów.

Środki bezpieczeństwa żywności należą do działu 2 – zarządzanie zasobami naturalnymi i ich 
ochrona. W 2009 r. środki te wyniosą 297 mln euro, co stanowi wzrost o 12 % w stosunku do 
265 mln euro w 2008 r. Wzrost ten odpowiada głównie zwiększeniu środków zwalczania. Jest 
to związane z faktem, że państwa członkowskie, które w 2008 r. skorzystają 
z nadzwyczajnych szczepień przeciwko chorobie niebieskiego języka (130 mln euro dodane 
do powyższych 265 mln euro) od roku 2009 będą musiały wdrożyć program zwalczania 
choroby niebieskiego języka.

Agencje: EMEA, EEA, EFSA, ECHA i ECDC

WPB na 2008 r. obejmuje środki dla 25 zdecentralizowanych agencji na całkowitą kwotę 
539 mln, co stanowi wzrost o 1,8% w stosunku do dotacji dla agencji w wysokości 
530,18 mln w 2008 r.

Dla większości agencji dotacje roczne WE proponowane przez Komisję na 2009 r. będą 
niższe niż na 2008 r. W stosunku do 2008 r. Komisja proponuje zwiększenie dotacji tylko dla 
8 agencji, w tym dla EEA, EFSA, ECHA i ECDC, co przewyższa przewidziane cięcia 
środków i daje w ostatecznym rozrachunku wzrost o 1, 8 %. Proponowany budżet dla 
EEA, ECDC i EFSA na 2009 r. wzrośnie o ok. 10 % lub więcej. Należy jednak podkreślić, 
że 8,2 mln euro dla ECDC ma zostać przeniesione do rezerwy, co zniweluje przewidziany 
wzrost dotacji w stosunku do budżetu na 2008 r. 

Rozwój agencji odzwierciedla również wzrost zatrudnienia. W 1995 r. w agencjach 
zatrudnione było mniej niż pięćset osób, natomiast WPB na 2008 r. przewiduje 3973,5 
etatów, a w WPB wnioskowane jest 4255,5 etatów dla wszystkich agencji łącznie.

Proponuje się zwiększenie o 9,1% (co daje dodatkowe 2,2 mln euro po zastosowaniu 
rocznego deflatora w wysokości 2%) środków dla Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 
(EEA) na nowe i dodatkowe zadania wykonywane przez agencję w perspektywie wieloletniej. 
Priorytety związane z tymi nowymi zadaniami zostały określone przez agencję we 
współpracy z Komisją.

Jesienią 2007 r. EEA złożyła zlecenie na przeprowadzenie kompleksowej oceny swojej 
wieloletniej strategii na lata 2004-2008. Ocena przebiega zgodnie z planem zatwierdzonym 
przez zarząd z wykorzystaniem przede wszystkim takich metod badawczych jak ankiety, 
wywiady oraz analiza źródeł wtórnych. Wyniki tej oceny mają zostać przedstawione 
zarządowi na posiedzeniu w czerwcu 2008 r. i wykorzystane przy sporządzaniu kolejnej 
pięcioletniej strategii EEA na lata 2009-2013. 

Rok 2009 będzie miał zasadnicze znaczenie dla EEA, gdyż będzie to pierwszy rok 
wieloletniej strategii na okres 2009-2013 wymaganej w rozporządzeniu ustanawiającym EEA. 
Będzie to również rok kluczowy dla przygotowania kolejnego pięcioletniego sprawozdania 
o stanie środowiska oraz prognoz, również wymaganych na mocy rozporządzenia 
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ustanawiającego EEA (sprawozdanie ma się ukazać w 2010 r.). EEA przygotowuje obecnie 
swoją strategię (wieloletni program pracy) na okres kolejnych pięciu lat 2009-2013, w którym 
priorytetowe miejsce przyznano działaniom w związku z „pojawiającymi się globalnymi 
wyzwaniami: dostosowania do zmian klimatycznych, zapobiegania klęskom żywiołowym i 
zarządzania nimi, oceny ekosystemów oraz bilansu zasobów środowiska naturalnego, 
zrównoważonej konsumpcji i produkcji” – czterem dziedzinom uznanym za priorytetowe 
przez DG ds. Środowiska i w których EEA ma przeprowadzić dodatkowe działania w 2009 r. 
Ponadto EEA wzmocni swoje możliwości i wsparcie dla tworzenia wspólnego systemu 
informacji środowiskowej (SEIS) stanowiącego przedmiot komunikatu Komisji z 2008 r.

Dla Europejskiej Agencji Leków (EMEA) w WPB na 2009 r. przewidziano wkład unijny 
w wysokości 36,99 mln, a więc o 1,01 mln mniej w stosunku do budżetu na 2008 r. (- 2,66 
%). Ze względu na konieczność wdrożenia przyjętych ostatnio aktów prawnych w zakresie 
pediatrii i terapii zaawansowanej takie cięcie wydaje się nieuzasadnione. W projekcie 
programu na 2009 r. agencja podkreśla swoje fundamentalne zobowiązanie osiągnięcia celów 
w zakresie opinii naukowych, wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych i nadzoru nad 
nimi.

W 2009 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskie Centrum 
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) jak również Europejska Agencja Chemikaliów 
(ECHA) nie będą jeszcze działały w pełnym zakresie. W związku z tym WPB na 2009 r. 
przewiduje znaczny wzrost środków dla EFSA (11,34 % - 70,7 mln euro) oraz dla ECDC 
(23,02 % - 48,1 mln euro, wcześniej w rezerwie). 
Zaproponowane przez Komisję utworzenie rezerwy w wysokości 8,2 mln euro oraz 
ograniczenie wzrostu zatrudnienia o 40 stanowisk wydaje się jednak nieuzasadnione 
w porównaniu z innymi agencjami oraz miałoby poważny negatywny wpływ na ogólny 
rozwój ECDC, a w szczególności na poziom działalności przewidywany na następny rok. 
Brak dostępnych środków z początkiem roku miałby wpływ na wdrażanie planu działania 
oraz ograniczyłby możliwości centrum, co może stanowić ryzyko dla wypełniania jego zadań. 

WPB na 2009 r. przewiduje dla ECHA wkład unijny w wysokości 62,97 mln euro, co stanowi 
wzrost o 0,56 % w stosunku do budżetu na 2008 r. W ciągu 12 miesięcy od utworzenia, 
agencja przeszła ewolucję od kilku pracowników do w pełni działającej organizacji 
zatrudniającej 200 pracowników. Spodziewane jest, że do 2010 r. agencja osiągnie pełen 
poziom zatrudniania w wysokości 450 pracowników. W okresie od 1 czerwca do 1 grudnia 
2008 r. ECHA stanie wobec pierwszych wyzwań operacyjnych. Będzie prowadzić wstępną 
rejestrację substancji i produktów pośrednich. Spodziewane jest ok. 200 000 wniosków o 
wstępną rejestrację. Kolejne wielkie wyzwanie czeka agencję w 2010 r. Mija wtedy termin 
rejestracji wielu substancji, w tym substancji bardzo niebezpiecznych. Do tego momentu 
wszystkie przedsiębiorstwa będą musiały przedstawić całą dokumentację niezbędną do 
sklasyfikowania i oznaczenia wszelkich substancji niebezpiecznych.
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