
1 
 

202. L-Onor. Edwin Vassallo, l-Onor. Robert Cutajar, l-Onor. Ryan Callus, l-Onor. 

Marthese Portelli, l-Onor. Karol Aquilina u l-Onor. Toni Bezzina jipproponu:  

 

Peress illi l-Avviż Legali 438 tal-2018 idaħħal fis-seħħ ir-Regolamenti tal-2018 dwar Art 

Agrikola Proprjetà tal-Gvern jillimita t-trasferiment ta’ art agrikola proprjetà tal-Gvern mill-

ġenituri għall-ulied jew mill-ulied għall-ġenituri, minkejja li ż-żewġ partiti rappreżentati fil-

Parlament wegħdu fil-manifesti elettorali rispettivi tagħhom li jkun iffaċilitat it-trasferiment ta’ 

art agrikola proprjetà tal-Gvern bejn bdiewa u membri tal-familja b’mod partikolari bejn l-aħwa 

tal-kerrej; 

 

Peress illi l-imsemmi Avviż Legali jillimita l-possibbiltà ta’ trasferiment tat-titlu tal-qbiela sa 

sena mill-mewt tal-kerrej u dan minkejja li l-Awtorità tal-Artijiet għandha pendenti quddiemha 

għadd kbir ta’ talbiet għal trasferiment ta’ art agrikola proprjetà tal-Gvern u li dawn it-talbiet 

m’għandhomx ikunu esklużi mill-possibbiltà li jkunu aċċettati; 

 

Peress illi l-biedja għandha bżonn spazju għall-ħażna kemm tal-għodda u l-makkinarju kif ukoll 

tal-prodotti, il-Gvern m’għandux jieħu lura l-pussess ta’ bini li jinsab f’art agrikola u li huwa 

fil-pussess tal-bdiewa, biex imbagħad dan il-bini jkun jista’ jingħata lil terzi għal użu ieħor; 

 

Peress illi l-Avviż Legali 438 tal-2018 jipprovdi illi l-Awtorità tal-Artijiet m’għandhiex 

tikkunsidra applikazzjonijiet għat-trasferiment u assenjazzjoni tat-titolu fejn fuq l-art agrikola 

jkun hemm bini u li l-art agrikola jew il-bini jkunu jinsabu, anke in parti, fl-iskema tal-iżvilupp 

jew inkella jkunu tajba għall-iżvilupp; 

 

Peress li l-bdiewa jeħtieġu l-għajnuna kollha mill-Istat sabiex jibqgħu kompetittivi, l-iskema 

għal studenti li jkunu temmew l-istudji tagħhom għandha tkun estiża għal dawk li jkunu 

temmew studju fil-biedja f’dawn l-aħħar għaxar snin, b’rati preferenzjali ta’ kera għal għaxar 

snin ukoll; 

 

Peress li l-Awtorità tal-Artijiet għandha l-poter tirrifjuta applikazzjoni għal trasferiment ta’ 

qbiela, daqstant ieħor l-applikant għandu jkollu d-dritt li jappella minn tali deċiżjoni skont dak 

li diġà jipprovdi l-Att dwar Artijiet tal-Gvern;  

 

Peress li l-Kumitat ta’ Konsulenza dwar l-Agrikoltura għandu l-funzjoni li jagħti parir lill-Bord 

tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet, kull regolament magħmul mill-imsemmi kumitat 

għandu jkun approvat mill-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet; 

 

U peress illi l-artikolu 11 tal-Att dwar l-Intrepretazzjoni (Kap. 249 tal-Liġijiet ta’ Malta) 

jipprovdi li regolamenti bħalma huma r-Regolamenti tal-2018 dwar Art Agrikola Proprjetà tal-

Gvern – Avviż Legali 438 tal-2018 – jistgħu jiġu emendati mill-Kamra fuq mozzjoni mqiegħda 

fuq il-Mejda tal-Kamra fi żmien tmienja u għoxrin jum wara li r-regolamenti jkunu hekk 

tqiegħdu;  

 

Għaldaqstant din il-Kamra taqbel u tirriżolvi li r-Regolamenti tal-2018 dwar Art Agrikola 

Proprjetà tal-Gvern – Avviż Legali 438 tal-2018 – għandhom jiġu emendati kif ġej: 

 

1. Fir-regolament 2 minflok il-kliem: 

 

"membru tal-familja" tfisser ir-raġel jew il-mara tal-kerrej, dixxendent 

lineari, axxendent lineari, ir-raġel, sieħeb jew koabitant tat-tifla jew il-
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mara, is-sieħeb jew koabitant tat-tifel, l-armla jew l-armel tal-ulied 

sakemm ma jerġgħux jiżżewġu. 

 

għandhom jidħlu l-kliem: 

 

"membru tal-familja" tfisser ir-raġel jew il-mara tal-kerrej, dixxendent 

lineari, axxendent lineari, il-koabitant tal-kerrej, ir-raġel, sieħeb jew 

koabitant tat-tifla jew il-mara, is-sieħeb jew koabitant tat-tifel, l-armla 

jew l-armel tal-ulied sakemm ma jerġgħux jiżżewġu, ħut il-kerrej, in-

neputijiet tal-kerrej. 

 

2. Ir-regolament 3 għandu jitħassar. 

 

3. Ir-regolament 4 għandu jiġi numerat mill-ġdid bħala r-regolament 3. 

 

4. Ir-regolament 5 għandu jiġi numerat mill-ġdid bħala r-regolament 4. 

 

5. Ir-regolament 6 għandu jiġi numerat mill-ġdid bħala r-regolament 5. 

 

6. Ir-regolament 7 għandu jiġi numerat mill-ġdid bħala r-regolament 6 u minflok il-kliem: 

 

7. Salv id-dispożizzjoni tar-regolament 3, kull persuna li għandha art 

agrikola proprjetà tal-Gvern ta’ Malta b’titolu validu fuq isimha tista’ 

tapplika mal-Awtorità sabiex tittrasferixxi u tassenja d-drittijiet tagħha, 

jew parti minnhom fuq l-imsemmija art lill-terz b’dan illi dak it-terz 

għandu jkun bidwi bona fedè full-time jew part-time irreġistrat mad-

Direttur tal-Agrikoltura. 

 

għandhom jidħlu l-kliem: 

 

6. Kull persuna li għandha art agrikola proprjetà tal-Gvern ta’ Malta 

b’titolu validu fuq isimha tista’ tapplika mal-Awtorità sabiex 

tittrasferixxi u tassenja d-drittijiet tagħha, jew parti minnhom fuq l-

imsemmija art lil terz b’dan illi dak it-terz għandu jkun bidwi bona fede 

irreġistrat mad-Direttur tal-Agrikoltura. 

 

7. Ir-regolament 8 għandu jiġi numerat mill-ġdid bħala r-regolament 7 u minflok il-kliem: 

 

8. Salv id-dispożizzjoni tar-regolament 3, kull persuna li għandha art 

agrikola proprjetà tal-Gvern ta’ Malta b’titolu validu fuq isimha, u fuq 

liema art agrikola jkun hemm bini, ġiebja jew bir, tista’ tapplika mal-

Awtorità sabiex tittrasferixxi u tassenja d-drittijiet tagħha, jew parti 

minnhom fuq l-imsemmija art jew bini lill-terz b’dan illi dak it-terz 

għandu jkun bidwi bona fedè full-time jew part-time irreġistrat mad-

Direttur tal-Agrikoltura. 

 

għandhom jidħlu l-kliem: 

 

7. Kull persuna li għandha art agrikola proprjetà tal-Gvern ta’ Malta 

b’titolu validu fuq isimha, u fuq liema art agrikola jkun hemm bini, 
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ġiebja jew bir, tista’ tapplika mal-Awtorità sabiex tittrasferixxi u 

tassenja d-drittijiet tagħha, jew parti minnhom fuq l-imsemmija art jew 

bini lil terz b’dan illi dak it-terz għandu jkun bidwi bona fede irreġistrat 

mad-Direttur tal-Agrikoltura. 

 

8. Ir-regolament 9 għandu jiġi numerat mill-ġdid bħala r-regolament 8 u minflok il-kliem: 

 

Iżda, fejn il-kerrej ma jiddeterminax lil min fost il-membri tal-

familja għandha tgħaddi l-art, l-art għandha tgħaddi għand dak il-

membru tal-familja f’din l-ordni ta’ preferenza wara li ssir 

applikazzjoni minn għand dak il-membru tal-familja fi żmien sena mill-

mewt tal-kerrej flimkien ma dikjarazzjoni ffirmata minn avukat jew 

nutar li l-persuna li fuqha sejra tiġi trasferita l-kirja hija hekk ntitolata: 

 

(a) ir-raġel jew il-mara tal-kerrej; 

 

(b) id-dixxendent lineari, axxendent lineari; 

 

(ċ) ir-raġel, sieħeb jew koabitant tat-tifla jew il-mara, is-sieħeb jew 

koabitant tat-tifel; 

 

(d) l-armla jew l-armel tal-ulied sakemm ma jerġgħux jiżżewġu: 

 

Iżda b’dan illi jekk aktar minn persuna waħda jaqgħu fl-istess 

kategorija f’din l-ordni imsemmija, l-art tista’ tiġi trasferita in solidum 

lill dawk il-persuni wara li ssir applikazzjoni waħda minn għand dawk 

il-membri tal-familja fi żmien sena mill-mewt tal-kerrej flimkien ma 

dikjarazzjoni ffirmata minn avukat jew nutar li l-persuni li lilhom sejra 

tiġi trasferita l-kirja huma hekk intitolati. 

 

għandhom jidħlu l-kliem: 

 

Iżda, fejn il-kerrej ma jiddeterminax lil min fost il-membri tal-

familja għandha tgħaddi l-art, l-art għandha tgħaddi għand dak il-

membru tal-familja f’din l-ordni ta’ preferenza wara li ssir 

applikazzjoni mingħand dak il-membru tal-familja flimkien ma’ 

dikjarazzjoni ffirmata minn avukat jew nutar li l-persuna li fuqha sejra 

tiġi trasferita l-kirja hija hekk intitolata: 

 

(a) ir-raġel jew il-mara tal-kerrej; 

 

(b) id-dixxendent lineari, axxendent lineari; 

 

(ċ) ir-raġel, sieħeb jew koabitant tat-tifla jew il-mara, is-sieħeb jew 

koabitant tat-tifel; 

 

(d) l-armla jew l-armel tal-ulied sakemm ma jerġgħux jiżżewġu; 

 

(e) ħut il-kerrej; 
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(f) in-neputijiet tal-kerrej: 

 

Iżda b’dan illi jekk aktar minn persuna waħda jaqgħu fl-istess 

kategorija f’din l-ordni msemmija, l-art tista’ tiġi trasferita in solidum 

lil dawk il-persuni wara li ssir applikazzjoni waħda mingħand dawk il-

membri tal-familja fi żmien sena mill-mewt tal-kerrej flimkien ma’ 

dikjarazzjoni ffirmata minn avukat jew nutar li l-persuni li lilhom sejra 

tiġi trasferita l-kirja huma hekk intitolati. 

 

9. Ir-regolament 10 għandu jiġi numerat mill-ġdid bħala r-regolament 9 u minflok il-kliem: 

 

10. (1) Salv id-dispożizzjoni tar-regolament 3, persuna li jkollu art 

agrikola u, jew bini fuq art agrikola, proprjetà tal-Gvern ta’ Malta 

b’titolu validu fuq isimha, miżmuma ma diversi persuni oħra in solidum 

bejniethom, jista jittrasferixxi s-sehem tiegħu fl-intier, jew in parti lill-

terz sakemm li huwa jġib il-kunsens tal-inkwilini l-oħra kollha, liema 

kunsens jista’ jiġi miżmum biss għal raġuni valida: 

 

għandhom jidħlu l-kliem: 

 

9. (1) Salv id-dispożizzjoni tar-regolament 7, persuna li jkollha art 

agrikola u, jew bini fuq art agrikola, proprjetà tal-Gvern ta’ Malta 

b’titolu validu fuq isimha, miżmuma ma’ diversi persuni oħra in 

solidum bejniethom, jista’ jittrasferixxi s-sehem tiegħu fl-intier, jew in 

parti lill-terz sakemm li huwa jġib il-kunsens tal-inkwilini l-oħra kollha, 

liema kunsens jista’ jiġi miżmum biss għal raġuni valida: 

 

10. Ir-regolament 11 għandu jiġi numerat mill-ġdid bħala r-regolament 10. 

 

11. Ir-regolament 12 għandu jiġi numerat mill-ġdid bħala r-regolament 11 u minflok il-kliem: 

 

    12. Kull persuna li temmet b’suċċess kors akkademiku fi studji 

agrikoli fil-ħames snin preċedenti mid-dħul fis-seħħ ta’ dawn ir-

regolamenti tista’ tingħata mill-Awtorità b’titolu ta’ kiri art agrikola 

proprjetà tal-Gvern bil-għan li tistabbilixxi attività agrikola kif 

imsemmi hawn fuq. Kull għotja ta’ art għandha tkun soġġetta għall-

approvazzjoni tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità u skont dawk il-

kondizzjonijiet imposti mill-imsemmi Bord liema kondizzjonijiet 

għandhom jiġu ppublikati. Kull persuna li għaliha japplika dan ir-

regolament għandha tibbenefika minn rata preferenzjali ta’ kera għall-

perjodu massimu ta’ ħames snin. 

 

għandhom jidħlu l-kliem: 

 

11. Kull persuna li temmet b’suċċess kors akkademiku fi studji 

agrikoli fl-għaxar snin preċedenti mid-dħul fis-seħħ ta’ dawn ir-

regolamenti tista’ tingħata mill-Awtorità b’titolu ta’ kiri art agrikola 

proprjetà tal-Gvern bil-għan li tistabbilixxi attività agrikola kif 

imsemmi hawn fuq. Kull għotja ta’ art għandha tkun soġġetta għall-

approvazzjoni tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità u skont dawk il-
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kondizzjonijiet imposti mill-imsemmi Bord liema kondizzjonijiet 

għandhom jiġu ppubblikati. Kull persuna li għaliha japplika dan ir-

regolament għandha tibbenefika minn rata preferenzjali ta’ kera għall-

perjodu massimu ta’ għaxar snin. 

 

12. Ir-regolament 13 għandu jiġi numerat mill-ġdid bħala r-regolament 12 u minflok il-kliem: 

 

13. L-Awtorità għandha d-dritt li tirrifjuta u tiċħad kull 

applikazzjoni li ssir taħt dawn ir-regolamenti fid-diskrezzjoni assoluta 

tagħha biss. Dik iċ-ċaħda jew rifjut għandha tkun bil-miktub u fiha 

għandu jkun hemm ir-raġunijiet dettaljati għad-deċiżjoni tagħha. 

 

għandhom jidħlu l-kliem: 

 

12. L-Awtorità għandha d-dritt li tirrifjuta u tiċħad kull 

applikazzjoni li ssir taħt dawn ir-regolamenti fid-diskrezzjoni assoluta 

tagħha biss. Dik iċ-ċaħda jew rifjut għandha tkun bil-miktub u fiha 

għandu jkun hemm ir-raġunijiet dettaljati għad-deċiżjoni tagħha. 

Applikant aggravat bid-deċiżjoni tal-Awtorità jista’ jikkontesta d-

deċiżjoni meħuda mill-Awtorità kif previst fl-artikolu 57 tal-Att dwar 

Artijiet tal-Gvern.  

 

13. Ir-regolament 14 għandu jiġi numerat mill-ġdid bħala r-regolament 13. 

 

14. Ir-regolament 15 għandu jiġi numerat mill-ġdid bħala r-regolament 14 u minflok il-kliem: 

 

(4) Apparti l-funzjonijiet diġà mogħtija permezz ta’ dawn ir-

regolamenti, tkun ukoll il-funzjoni tal-Kumitat ta’ Konsulenza dwar l-

Agrikoltura li joħroġ linji gwida li għandhom ikunu disponibbli għall-

pubbliku u jagħti pariri professjonali u esperti lill-Bord tal-Awtorità fuq 

talbiet relatati ma’ dan l-Avviż. 

 

għandhom jidħlu l-kliem: 

 

(4) Apparti l-funzjonijiet diġà mogħtija permezz ta’ dawn ir-

regolamenti, tkun ukoll il-funzjoni tal-Kumitat ta’ Konsulenza dwar l-

Agrikoltura li bl-approvazzjoni tal-Bord tal-Awtorità joħroġ linji gwida 

li għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku u jagħti pariri 

professjonali u esperti lill-Bord tal-Awtorità fuq talbiet relatati ma’ dan 

l-Avviż. 

 

15. Ir-regolament 16 għandu jiġi numerat mill-ġdid bħala r-regolament 15. 

 

16. Ir-regolament 17 għandu jiġi numerat mill-ġdid bħala r-regolament 16. 

 

 

04.02.2019 
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L-Onor. Edwin Vassallo ressaq din l-Emenda: 

 

“Illi fil-paragrafu numru 8 minflok il-kliem: 

 

“Iżda b’dan illi jekk aktar minn persuna waħda jaqgħu fl-istess kategorija f’din l-ordni 

msemmija, l-art tista’ tiġi trasferita in solidum lil dawk il-persuni wara li ssir 

applikazzjoni waħda minn għand dawk il-membri tal-familja fi żmien sena mill-mewt tal-

kerrej flimkien ma’ dikjarazzjoni ffirmata minn avukat jew nutar li l-persuni li lilhom 

sejra tiġi trasferita l-kirja huma hekk intitolati.” 

 

għandhom jidħlu l-kliem: 

 

“Iżda b’dan illi jekk aktar minn persuna waħda jaqgħu fl-istess kategorija f’din l-ordni 

msemmija, l-art tista’ tiġi trasferita in solidum lil dawk il-persuni wara li ssir 

applikazzjoni waħda minn għand dawk il-membri tal-familja flimkien ma’ dikjarazzjoni 

ffirmata minn avukat jew nutar li l-persuni li lilhom sejra tiġi trasferita l-kirja huma hekk 

intitolati.”. 

 

L-Emenda m’għaddietx fis-Seduta Nru 209 tal-Erbgħa 20 ta’ Marzu 2019. 

 

Il-Mozzjoni m’għaddietx fis-Seduta Nru 209 tal-Erbgħa 20 ta’ Marzu 2019. 

 


