
93. L-Onor. John Attard Montalto ppropona:- 

 

Illi minħabba li fis-seduta numru 136 tad-19 ta’ Lulju 1999 tal-Kamra tad-Deputati ġew 

imqiegħda fuq il-Mejda ta’ l-istess Kamra Regolamenti (Avviż Legali 123 ta’ l-1999) intitolati 

“Regolamenti ta’ l-1999 dwar il-Promozzjoni ta’ Prodotti Lokali (emenda tat-Tieni Skeda)” 

liema regolamenti saru bis-saħħa tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 10 ta’ l-Att dwar il-

Promozzjoni ta’ Prodotti Lokali u liema regolamenti saru mill-Ministru għas-Servizzi 

Ekonomiċi; 

 

Billi dawn ir-regolamenti għandhom jinqraw u jiftiehmu ħaġa waħda ma’ l-ewwel parti tat-

Tieni Skeda li tinsab ma’ l-Att dwar il-Promozzjoni ta’ Prodotti Lokali; 

 

Billi dawn ir-regolamenti għandhom jibdew iseħħu skond il-każ kif stabbiliti fl-istess fl-1 ta’ 

Ottubru 1999, fl-1 ta’ Jannar 2000, fl-1 ta’ Jannar 2001, fl-1 ta’ Jannar 2002, u fl-1 ta’ Jannar 

2003; 

 

Billi skond ir-Regolament 2(a) u r-Regolament 2(b) għandhom jibdew jitneħħew numru ta’ 

levies kif dettaljati fl-istess skeda;  

 

Billi skond ir-Regolamenti 2(c) , 2(d) u 2(e) għandhom jitnaqqsu r-rati imposti sakemm 

jitneħħew ir-rati fit-totalita’ tagħhom kif dettaljati fl-istess skedi;  

 

Billi l-levies li sejrin jitneħħew jolqtu oġġetti kemm ta’ natura industrijali kif ukoll agro-

industrijali; 

 

Billi ż-żmien mill-1 ta’ Ottubru 1999 sa l-1 ta’ Jannar 2003 għat-tneħħija tal-levies li jolqtu 

prodotti industrijali huwa qasir wisq; 

 

Billi t-tneħħija tal-levies ta’ natura agro-industrijali għandha tiġi meqjusa fuq bażi ta’ prodott 

prodott; 

 

Billi jidher ċar li d-direzzjoni tal-Gvern dwar levies li jipproteġu l-agrikoltura u sajd hija li anke 

dawn fil-futur jitneħħew minkejja n-natura sensittiva ta’ dawn is-setturi; 

 

Billi l-Gvern naqas li pari passu mat-tneħħija u riduzzjoni tal-levies jipprovdi għajnuna sabiex 

l-intrapriżi li sejrin jiġu affettwati jiġu ristrutturati; 

 

Billi l-Gvern tilef il-fondi mhux minfuqa tar-raba’ protocol li kienu destinati għar-

ristrutturazzjoni ta’ l-industrija, liema telf affettwa l-proċess kollu ta’ liberalizzazzjoni 

industrijali u ristrutturar; 

 

Billi dawn in-nuqqasijiet da parti tal-Gvern se jaffettwaw eluf ta’ impjiegi; 

 

Billi skond l-artikolu 11 ta’ l-Att dwar l-Interpretazzjoni (Kap 249) regolamenti li jsiru taħt xi 

liġi għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati u jekk fi żmien tmienja u 

għoxrin (28) jum wara li jiġu hekk imqiegħda, il-Kamra tirrisolvi li għandhom jiġu annullati 

jew emendati, dawn għandhom minnufih jieqfu mis-seħħ jew jiġu hekk emendati skond il-każ 

iżda bla ħsara għall-validita’ ta’ kull ħaġa li qabel tkun saret bis-saħħa tagħha jew għall-għemil 

ta’ regoli, regolamenti jew leġislazzjoni sussidjarja oħra ta’ dik ix-xorta; 

 



Billi għar-raġunijiet fuq indikati din il-Kamra jidhrilha li r-Regolamenti fuq imsemmija (Avviż 

Legali 123 ta’ l-1999) m’għandhomx jiġu fis-seħħ; 

 

Għaldaqstant, dan il-Parlament jirrevoka, jħassar u jannulla l-Avviż Legali 123 ta’ l-1999, dwar 

regolamenti ta’ l-1999 dwar il-Promozzjoni ta’ Prodotti Lokali (emenda tat-Tieni Skeda). 

 

21.07.1999 
 


