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L-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, l-SMEs, iddefiniti bħala kumpaniji b'inqas minn 250 
impjegat, jirrappreżentaw biċċa kbira mill-ekonomija Ewropea. U bħall-kumpaniji l-kbar, l-
SMEs għandhom impatt kbir fuq l-ambjent. Dan mhuwiex neċessarjamant minħabba pressjoni 
individwali, iżda minħabba l-impatt totali tagħhom f'daqqa fis-setturi kollha (għalkemm f'xi 
każijiet, l-effetti individwali ta' l-SMEs fuq l-ambjent jistgħu jkunu sinifikanti ħafna fil-livelli 
lokali jew reġjonali) Għalkemm hemm ftit evidenza ta' l-impatti speċifiċi tagħhom fuq l-
ambjent, minn riċerka li saret, hemm kunsens ġenerali li l-SMEs huwa grupp partikolarment 
problematiku mil-lat ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali.  

Fil-letteratura, huwa ġeneralment aċċettat li huwa wisq kumpless u ta' piż kbir wisq għal 
kumpaniji u awtoritajiet pubbliċi biex jiddeterminaw il-kontribut fid-dettall ta' l-SMEs għat-
tniġġis (pereżempju, it-tniġġis ta' l-arja), f'termini ta' l-ammont ta' tniġġis ambjentali minn 
diversi tipi ta' sustanzi li jniġġsu (eż. CO2, SOx, NOx, eċċ) f'kull Stat Membru. Tabilħaqq, 
f'ħafna każi, din id-data ma teżistix. Madankollu, iċ-ċifra approssimattiva li ta' spiss tiġi 
kkwotata ta' kontribut ta' 70% ta' tniġġis industrijali fl-Ewropa tidher affidabbli u għadd ta' 
studji jippruvaw jipprovdu 'aktar dawl' fuq problemi partikolari ambjentali kkawżati mill-
SMEs għal xi pajjiżi speċifiċi. Pereżempju, minn rapport mir-Renju Unit ġie stmat li l-SMEs 
jgħoddu għal 60% ta' l-emissjonijiet totali tad-dijossidu tal-karbonju minn ditti fir-Renju Unit 
u ġie konkluż li hemm lok sew għal titjib fl-effiċjenza ta' l-enerġija u t-tnaqqis fl-emissjonijiet 
fost l-SMEs. Għal darb'oħra, stimi mill-Olanda u mir-Renju Unit jissuġġerixxu li l-iskart 
kummerċjali u industrijali mill-SMEs jirrapreżenta medja ta' 50% mit-total. Dawn l-istudji 
jappoġġjaw iktar id-dikjarazzjoni li l-SMEs jistgħu jagħmlu pressjoni konsiderevoli fuq l-
ambjent. 

Bosta studji reġjonali u nazzjonali juru li l-maġġoranza ta' SMEs ftit għandhom għarfien ta' l-
impatti ambjentali u kif jiġġestuhom. Studju riċenti u dokumentat sew minn Net Regs fir-
Renju Unit juri li 7% biss tad-ditti fir-Renju Unit ħasbu li wettqu attivitajiet li jistgħu jniġġsu 
l-ambjent, iżda meta ġiet issuġġerita lista ta' attivitajiet, din il-figura telgħet għal 41%.  

Bosta SMEs huma 'konformi b'mod vulnerabbli', billi mhux dejjem ikunu jafu biżżejjed dwar 
il-leġiżlazzjoni biex jiżguraw li huma konformi. Stħarriġ immexxi mill-Istitut tad-Diretturi 
(IoD, UK), irrapporta li membri involuti f'setturi bħall-kostruzzjoni, ix-xogħol fil-minjieri, it-
trasport jew il-manifattura li huma 'esposti sew' għar-regolamentazzjoni ambjentali wrew 
livelli relattivament baxxi ta' għarfien; 59% tal-membri fil-manifattura 'ma kienux jafu wisq’ 
jew inqas minn hekk; għall-kostruzzjoni, ix-xogħol fil-minjieri jew it-trasport, il-figura 
korrispondenti kienet ta' 52%. L-istess studju wera li 26% biss min-negozji fil-manifattura 
kienu jafu 'ħafna' jew 'mhux ħażin' dwar ir-REACH.  

L-istudji juru li l-konformità ambjentali baxxa min-naħa ta' l-SMEs hija dovuta għal nuqqas 
ta' għarfien ta' l-impatti ambjentali ta' l-attivitajiet tagħhom stess, in-nuqqas ta' għarfien dwar 
il-leġizlazzjoni ambjentali, in-nuqqas fil-kapaċità biex jittrattaw l-impatti ambjentali tagħhom, 
u xi kultant l-amministrazzjoni eċċessiva u l-piż finanzjarju tal-konformità. Il-konformità hija 
imxekkla iżjed bil-perċezzjoni li l-ħarsien ambjentali jiswa l-flus u huwa ta' benefiċċju żgħir 
għan-negozju.  

Id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni ta' l-UE għall-Ambjent ħejja stima ta' l-impatt bħala 
bażi għall-iżvilupp tal-Programm ta' Għajnuna għall-Konformità Ambjentali għall-SMEs 
(COM (2007) XXX finali). Il-partijiet interessati ddiskutew l-aspetti ewlenin tal-Programm 
f'laqgħa ta' konsultazzjoni fl-2005, imbagħad f'laqgħat oħra ad hoc fl-2006. 
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L-istima ta' l-impatt tindika li s-sitwazzjoni attwali hija problematika għal tliet raġunijiet 
ewlenin.  

(1) Billi ma jkunux konxji ta' l-impatti ambjentali ta' l-attivitajiet tagħhom, u l-
leġiżlazzjoni ambjentali li taffettwahom, l-SMEs jistgħu jippreżentaw theddida 
sinifikanti għall-ambjent, u jdgħajfu l-effikaċja ta' ħafna miżuri Komunitarji għall-
ħarsien ambjentali.  

(2) In-nuqqas ta' konformità mar-regoli ambjentali jista' jippreżenta riskji kbar u diretti 
lill-impjegati kollha ta' l-SMEs. 

(3) Ġestjoni ambjentali aħjar tista' tagħti l-SMEs benefiċċji ekonomiċi u/jew finanzjarji 
(minn ekoeffiċjenza u ekoinnovazzjoni mtejjba), opportunità li ħafna SMEs jistgħu ma 
jkunux jafu biha. 

Jekk ma titteħidx azzjoni,se jibqa' ma jkunx hemm politika koerenti għall-SMEs u l-ambjent, 
u s-sitwazzjoni attwali mhux se titjib.  

F'dawn l-aħħar ftit snin, il-Kummissjoni ħadet sensiela ta' inizjattivi biex tgħin l-SMEs 
jittrattaw il-problemi ambjentali tagħhom, partikolarment permezz ta' sistemi ta' ġestjoni 
ambjentali, l-eko-tikkettjar u l-appoġġ finanzjarju. Barra minn hekk, diġà hemm għadd kbir ta' 
inizjattivi li qegħdin fis-seħħ fil-livell nazzjonali biex jgħinu l-SMEs jikkonformaw mar-
rekwiżiti leġiżlattivi u jtejjbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom. Fi studju li sar għall-
Kummissjoni għall-Istima ta' l-Impatt, 92 inizjattiva bħal dawn ġew identifikati fil-livelli 
nazzjonali u reġjonali fil-15-l Stat Membru ta' l-UE.  

Madankollu, għad baqa' rwol komplementari li trid tieħu l-Kummissjoni flimkien ma' l-
inizjattivi lokali u nazzjonali, minħabba li ħafna Stati Membri għad m'għandhomx inizjattivi 
iddedikati għall-SMEs kemm fil-livell reġjonali kif ukoll fil-livell nazzjonali. F'ħafna każijiet, 
l-appoġġ disponibbli għall-SMEs mhuwiex neċessarjament marbut mal-konformità 
ambjentali, jew mmirat speċifikament għall-SMEs. Barra minn hekk, jidher li l-Istati Membri 
mhumiex qed ifittxu bil-ħerqa li jitgħallmu mill-esperjenzi fi Stati Membri oħra jew biex 
jikkoperaw magħhom, u għalhekk hemm inizjattivi mxerrda madwar l-UE bla struttura 
koerenti. Dan il-programm – il-Programm ta' Għajnuna għall-Konformità Ambjentali għall-
SMEs – sejjer jipprovdi kemm il-qafas kif ukoll il-finanzjament biex jaqdi dan ir-rwol. Dan 
għandu jtejjeb il-prestazzjoni ambjentali ma' l-Istati Membri kollha u jikseb benefiċċji 
Komunitarji ambjentali, soċjali u ekonomiċi. Għandu jtejjeb it-tħaddim tas-suq intern billi 
joħloq opportunitajiet indaqs b'implimentazzjoni koerenti u armonizzata ta' l-istandards 
ambjentali ma' l-UE kollha. Benefiċċji oħra jistgħu jinkludu impatt pożittiv fuq l-aċċess għas-
suq għall-SMEs u iktar kompetittività permezz ta' l-iskambju ta' prattiki tajbin, fehim aħjar 
tar-rekwiżiti ambjentali u l-introduzzjoni ta' sistemi ta' ġestjoni ambjentali b'infiq effettiv. 

Il-fatt li l-maġġoranza kbira tal-leġiżlazzjoni ambjentali nazzjonali ġejja mil-leġiżlazzjoni ta' 
l-UE hija raġuni oħra għal inizjattiva bħal din fil-livell Ewropew.  

Ġew ikkunsidrati sittax-il għażla oħra ta' politika fl-istima ta' l-impatt, organizzati f'erba' 
gruppi ewlenin: 

– il-koordinazzjoni ta' l-inizjattivi ta' konformità mill-Istati Membri,  

– iż-żieda ta' l-effettività tal-miżuri ta' politika eżistenti għall-SMEs, 
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– iż-żieda ta' komunikazzjoni u l-ħolqien ta' kuxjenza,  

– it-titjib ta' l-appoġġ finanzjarju għall-produzzjoni sostenibbli fl-SMEs. 

Mis-sittax-il għażla ta' strateġija politika, mhux kollha kien ħaqqhom iktar konsiderazzjoni. L-
Ispezzjonijiet regolari mill-awtoritajiet ta' l-infurzar huma għodda meħtieġa, iżda xorta waħda 
insuffiċjenti. Il-promozzjoni ta' azzjoni mill-Istati Membri billi jiġu ffissati l-miri għall-
konformità, jew l-ordni għal iktar spezzjonijiet ta' l-SMEs mhumiex se jilħqu l-għanijiet 
b'mod tajjeb daqs xi għażliet oħra kkunsidrati fl-istima ta' l-impatt u għalhekk mhumiex 
inklużi fil-Programm.  

Skond il-letteratura, l-aħjar huwa li jittieħed approċċ multiplu minħabba l-karatteristiċi 
differenti ħafna ta' l-SMEs meta mqabbla ma' kumpaniji kbar. Huma biss sett ta' miżuri ta' 
implimentazzjoni li jindirizzaw il-kawżi kollha tar-rata baxxa ta' konformità li jistgħu jwasslu 
għal titjib. Dawn għandhom jinkludu l-edukazzjoni u l-ħolqien ta' kuxjenza, il-valutazzjonijiet 
fuq il-post u l-identifikazzjoni ta' problemi, il-konsulenza mmirata, l-iskambju ta' 
informazzjoni u l-aħjar prattiki, u t-tneħħija tal-piżijiet amministrattivi. 

Il-Programm ta' Għajnuna għall-Konformità Ambjentali għall-SMEs jimmira li jinkoraġġixxi 
l-konformità u l-implimentazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti u mhux l-għoti 
ta' l-eżenzjonijiet jew il-privileġġi lill-SMEs. Dan sejjer jikkomplimenta r-regolamenti 
eżistenti u l-inizjattivi tal-politika ġenerali, u m'għandux jikkostitwixxi piż leġiżlattiv żejjed. 
Bħala tali huwa konsistenti mal-prinċipji ta' Regolamentazzjoni Aħjar. Il-Programm juża l-
approċċ ta' Regolamentazzjoni Aħjar biex inaqqas il-piż amministrattiv ta' konformità għall-
SMEs. Il-Kummissjoni hija impenjata li taħdem ma' l-Istati Membri biex tidentifika u tibdel 
partijiet mil-leġiżlazzjoni ta' l-UE li jagħmluha inutilment diffiċli biex tinftiehem jew tiġi 
applikata politika, sabiex ikun iktar faċli li l-SMEs jikkonformaw. Huwa approċċ ta' infiq 
effettiv, peress li juża l-aħjar għodod u strumenti tal-politika, itejjibhom meta jeħtieġ, 
jippromwovi opportunitajiet ġodda ta' finanzjament għall-SMEs u jaħdem f'kooperazzjoni 
man-netwerks u l-organizzazzjonijiet ta' appoġġ għan-negozju li diġa jindirizzaw dawn il-
problemi. 

Sabiex jiżdied l-għarfien u d-disponibbilità tad-data ta' l-impatt ambjentali ta' l-attivitajiet ta' 
l-SMEs, parti integrali mill-Programm huwa l-iskambju ta' informazzjoni u prattiki tajba fost 
l-Istati Membri, u l-monitoraġġ regolari tal-miżuri sabiex tinġabar id-data dwar l-impatt 
tagħhom. Billi tagħmel dan biss, il-Kummissjoni tistma li l-Programm se jkollu impatti 
soċjali, ekonomiċi u ambjentali pożitiivi. 

Iżda l-Programm għandu jtejjeb ukoll il-prestazzjoni ambjentali ta' l-SMEs fit-terminu medju, 
billi jżid l-għarfien u l-fehim, partikolarment dwar il-benefiċċji ekonomiċi u l-iffrankar ta' 
ekoeffiċjenza aħjar. Il-benefiċċji ambjentali mistennija jinkludu iżjed riċiklaġġ tal-prodotti 
sekondarji u l-iskart, l-użu mnaqqas ta' enerġija u riżorsi, u l-ġenerazzjoni ta' l-iskart mill-
inqas. 

L-istima ta' l-impatt identifikat ħafna benefiċċji ekonomiċi mill-konformità mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali u ġestjoni aħjar tar-riskji u l-impatti ambjentali. L-iktar ovvji huma t-tnaqqis ta' l-
ispejjeż bl-applikazzjoni ta' l-iskemi ta' ġestjoni ambjentali (l-użu mnaqqas ta' enerġija u 
materjali), li jidentifkaw ukoll il-proċessi li jeħtieġ li jittejjbu, u l-ħolqien ta' opportunitajiet 
ġodda ta' negozju permezz ta' l-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku u l-istimolazzjoni tal-ħsieb 
innovattiv. Bosta benefiċċji jiġu mit-titjib tad-dehra ta' kumpanija, bħal relazzjonijiet aħjar 
mal-konsumaturi permezz ta' l-eko-tikkettjar u l-aċċess aħjar għal kapital minn investituri 
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mħassba dwar l-ambjent. Benefiċċju ekonomiku ieħor sinifikanti huwa li d-ditti li jistgħu juru 
ġestjoni xierqa tar-riskji u l-impatti ambjentali sejrin jitqiesu aħjar mill-entitajiet finanzjarji, u 
dan għandu jtejjeb l-aċċess għall-kapital.  

Il-miżuri kollha stabbiliti fil-Programm jipprovdu appoġġ għall-SMEs, u billi l-
parteċipazzjoni hija volontarja dawn mhumiex piżijiet amministrattivi mil-lat tar-rekwiżiti 
legali ġodda. Il-Programm jimmira b'mod speċifiku biex iżomm l-ispejjeż amministrattivi 
baxxi biex jiffaċilita l-konformità. 

Barra minn hekk, il-kumpaniji jistgħu jistennew xi benefiċċji soċjali. L-aċċess aħjar għal 
informazzjoni ambjentali u l-perċezzjoni tar-riskji u l-impatti ambjentali itejjbu l-
organizzazzjoni tad-ditta, u l-istaff jħossu iktar motivat u impenjat li jikseb miri komuni jekk 
id-ditta tingħaqad ma' skema ta' ġestjoni ambjentali ċċertifikata, bħall-Iskema tal-Verifika u 
ta' l-Ekoġestjoni ta' l-UE (EMAS). Benefiċċju addizzjonali ieħor huwa li iktar ma jkun għoli 
l-għarfien ambjentali u l-fehim tal-maniġers u l-impjegati, iktar tikber il-fiduċja reċiproka u l-
fehim bejn l-SMEs u r-regolaturi tagħhom (l-awtoritajiet pubbliċi). Dan għandu jippermetti 
djalogu kostruttiv fil-livell lokali dwar is-simpifikazzjoni tal-piżijiet eċċessivi amministrattivi 
ambjentali fuq l-SMEs.  

Il-Programm ta' Għajnuna għall-Konformità Ambjentali għall-SMEs għandu jipproponi 
azzjonijiet li jsaħħu d-dimensjoni ta' l-SMEs tal-politiki u l-inizjattivi eżistenti, u jinkorporaw 
l-edukazzjoni u t-tiswir tal-kapaċitajiet biex jagħmlu l-Programm komprensiv u koerenti. 
Għalkemm l-għan ewlieni huwa li tinkiseb il-konformità ambjentali, għandu l-potenzjal li 
jtejjeb il-prestazzjoni ambjentali ta' l-SMEs lil hinn mis-sempliċi konformità.  

L-għażliet tal-politika magħżula fl-istima ta' l-impatt jiffurmaw bażi għall-miżuri konkreti 
proposti fil-Programm, li ssawru fi gruppi madwar it-temi li ġejjin: 

– Ir-Regolamentazzjoni Aħjar fid-disinn u l-implimentazzjoni ta' politiki biex 
jiffaċilitaw il-konformità min-naħa ta' l-SMEs, inaqqsu il-piż amministrattiv u 
jilliberaw ir-riżorsi għal aktar konformità;  

– Iktar skemi ta' ġestjoni ambjentali aċċessibbli u magħmulin apposta biex 
jintegraw it-tħassib ambjentali fl-attivitajiet ċentrali ta' l-SMEs b'mod koerenti u 
ekonomiku; 

– Għajnuna finanzjarja ffukata u programm finanzjarju multi-annwali, biex 
jippromwovu u jappoġġjaw miżuri dwar il-konformità ambjentali u l-produzzjoni 
sostenibbli fl-SMEs;  

– Jinbena l-għarfien espert ambjentali lokali biex jingħeleb in-nuqqas tan-know-
how;  

– Komunikazzjoni aħjar u informazzjoni mmirata biex tindirizza l-lakuni ta' 
informazzjoni u toħloq kuxjenza dwar il-kwistjonijiet ambjentali.  


