
58. Il-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment jipproponi: 

 

Billi permezz ta' kuntratt tat-23 ta' April, 2004 fl-atti tan-Nutar Dottor Vincent Miceli kif ġie 

emendat permezz ta' kuntratt tal-1 ta' Novembru 2007 fl-atti tal-istess Nutar, il-Gvern 

ittrasferixxa biċċa art f'Bengħajsa limiti ta' Birżebbuġa b'ċens temporanju għal sitta u ħamsin 

(65) sena lill-Korporazzjoni Enemalta għall-funzjonijiet u użu skont il-provvedimenti ta' l-Att 

dwar l-Enemalta (Kapitolu 272 tal-Liġijiet ta' Malta); 

U billi issa l-Gvern bi ħsiebu jipprivatizza s-settur tal-enerġija li tirrigwarda l-gass inkluż il-

ġestjoni tax-xogħol kollu li għandu x'jaqsam mal-importazzjoni, ħażna, produzzjoni, bejgħ u 

distribuzzjoni tal-gass petroleum likwefatt (liquefied petroleum gas - LPG); 

U billi huwa maħsub, bħala parti mill-imsemmija privatizazzjoni, illi fuq 1-art imsemmija fl-

ewwel paragrafu ta' din ir-Riżoluzzjoni jinbena impjant tal-gass li jinkludi faċilitajiet għall-

ħażna tal-LPG u biex jiġi operat dan l-impjant huwa meħtieġ li jkun hemm "pipeline" li mill-

Port Ħieles jasal sal-imsemmija art biex l-LPG jiġi trasferit minn vapuri li jirmonkaw fil-Port 

Ħieles għall-impjant tal-gass fuq l-imsemmija art, u għal din ir-raġuni l-Korporazzjoni 

Enemalta għamlet l-arranġamenti neċessarji biex takkwista servitù ta' passaġġ tal-pipeline 

biex tkun tista' tgħaddi l-istess servitù ma1-art u għaldaqstant: 

a) permezz ta' kuntratt li se jiġi ppubblikat skont l-abbozz hawn anness bħala Dokument A, 

il-Korporazzjoni Enemalta ser takkwista mingħand l-Awtorità dwar il-Portijiet Ħielsa servitù 

ta' dritt ta' passaġġ ta' pipeline minn fuq art fil-Port Ħieles fil-Port ta' Marsaxlokk, Kalafrana 

limiti ta' Birżebbuġa, liema art ossija servitù hija aħjar deskritta fl-istess abbozz u dana għaż-

żmien, għall-iskop, u skond il-pattijiet u l-kundizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz; u 

b) permezz ta' kuntratt ieħor li ser jiġi ppubblikat fl-atti tan-Nutar tal-Gvern skond l-abbozz 

hawn anness bħala Dokument B, il-Korporazzjoni Enemalta ser takkwista servitù fuq art tal-

Gvern deskritta fl-istess abbozz liema art tinsab bejn l-art f'Bengħajsa limiti ta' Birżebbuġa li 

l-Korporazzjoni Enemalta akkwistat b'ċens temporanju kif spjegat fl-ewwel paragrafu ta' din 

ir-Riżoluzzjoni u l-art fil-Port Ħieles, liema art ossija servitù hija aħjar deskritta fl-istess 

abbozz, u dan ghaż-żmien, għall-iskop, u skond il-pattijiet u l-kundizzjonijiet imsemmija fl-

istess abbozz; 

f'din ir-Riżoluzzjoni flimkien imsejħa "s-Servitujiet"; 

U billi sabiex isseħħ din il-privatizzazzjoni, il-Korporazzjoni Enemalta tixtieq tittrasferixxi 

b'sub-ċens għal tlieta u tletin (33) sena l-proprjetà hawn fuq imsemmija inkluż is-Servitujiet 

lill-kumpannija Gasco Energy Limited (C44953 ); 

U billi skond l-artikolu 36(2) tal-Att dwar l-Enemalta (Kapitolu 272 tal-Liġijiet ta' Malta), 

sabiex il-Korporazzjoni Enemalta tkun tista' tittrasferrixi proprjetà immobbli għandha 

tosserva d-dispożizzjonijiet stipulati f'xi wieħed mill-paragrafi (a) sa (f) talartikolu 3 (1) tal-

Att dwar it-Trasferimenti ta' Artijiet tal-Gvern (Kapitolu 268 tal-Liġijiet ta' Malta); 

U billi, skond il-paragrafu (e) tal-imsemmi artikolu 3 (1) tal-Att dwar it-Trasferimenti ta' 

Artijiet tal-Gvern (Kapitolu 268), il-Korporazzjoni Enemalta, li akkwistat il-proprjetà 

immobbli in kwistjoni minghand il-Gvern skond l-imsemmi paragrafu (e), ma tistax 



tittrasferixxi l-proprjetà ħlief favur il-Gvern jew xi enti morali ieħor imwaqqaf b'liġi mingħajr 

l-approvazzjoni tal-Kamra tad-Deputati mogħtija b'riżoluzzjoni, jew skond is-subartikolu (1) 

tal-artikolu 3 tal-Att dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern (Kapitolu 268); 

U billi huwa maħsub fil-paragrafu (d) tas-sub-artikolu (1) tal-artikolu 3 tal-Att dwar it-

Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern (Kapitolu 268), li art li tkun proprjetà tal-Gvern jew 

amministrata minnu tista' tiġi trasferita skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tadDeputati li 

tkun fis-seħħ fil-waqt tat-trasferiment; 

U billi huwa xieraq li t-trasferiment fuq imsemmi jsir skond riżoluzzjoni speċjali talKamra 

tad-Deputati; 

Għalhekk huwa b'dan riżolut li l-art f'Bengħajsa, limiti ta' Birżebbuġa, kif deskritta aħjar fl-

abbozz tal-kuntratt li jinsab imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, flimkien masServitujiet, tiġi 

mogħtija b'sub-ċens mill-Korporazzjoni Enemalta lill-Gasco Energy Limited għaż-zmien, 

għall-iskop, u skond il-pattijiet u l-kundizzjonijiet imsemmija flistess abbozz. 

  

01.10.08 

  

EMENDA (carried): 

Fl-ewwel paragrafu tar-Riżoluzzjoni minflok il-kliem "sitta u ħamsin" għandhom jidħlu l-

kliem "ħamsa u sittin". 

 


