
189. L-Onor. Karmenu Vella ppropona:- 

 

Illi minħabba li fis-seduta Nru 481 tal-31 ta' Jannar tas-sena 2001 tal-Kamra tad-Deputati ġie 

mqiegħed fuq il-Mejda ta' l-istess Kamra, l-Avviż Legali 14 ta' l-2001 - Regolamenti ta' l-2001 

dwar kontribuzzjonijiet tas-settur privat għal servizzi tat-Turiżmu, liema regoli qegħdin isiru 

bis-saħħa tas-setgħat mogħtija fl-artiklu 7(3) u 47 ta' l-Att dwar is-Servizzi ta' l-Ivvjaġġar u tat-

Turiżmu għal Malta liema regolamenti qegħdin isiru mill-Ministru għat-Turiżmu u dan bir-

rakkomdandazzjoni ta' l-Awtorita' tat-Turiżmu ta' Malta u billi dawn ir-Regolamenti se jħassru 

r-Regolamenti ta' l-1984 dwar il-kontribuzzjonijiet għall-Organizzazzjoni Nazzjonali tat-

Turiżmu u peress li kif hemm indikat fl-ewwel skeda ta' dawn ir-Regolamenti se jiżdiedu b'mod 

esaġerat ir-rati ta' kontribuzzjonijiet għas-settur privat f'dawk li huma: 

 

▪ lukandi tal-ħames stilel, erba' stilel, tliet stilel, żewġ stilel; 

▪ villaġġi / aparthotels kemm għal ditentur tal-liċenzja ta' erba' stilel, tliet stilel u żewġ 

stilel; 

▪ dawk ta' guesthouses ta' standard guesthouse, comfort guesthouse u standard hostel; 

▪ akkommodazzjoni lil mistednin fil-familji, bħal każ ta' studenti barranin li joqogħdu fil-

familji Maltin; 

▪ furnished flats għal btala ta' l-ewwel, tieni u tielet klassi; 

▪ vilel u rziezet; 

▪ postijiet time-share; 

▪ ristoranti li ma jkunux jagħmlu parti minn lukanda; 

▪ snack bars; 

▪ take aways; 

▪ bars li jkollhom liċenzja biex ibigħu inbejjed u spirti; 

▪ ħwienet tal-kafe' li ma jkollhomx liċenzji biex ibigħu inbejjed u spirti; 

▪ stabbilimenti oħra tal-catering; 

▪ aġenziji tat-turiżmu ta' operaturi kbar u żgħar u  

▪ dawk li jkollhom liċenzja ta' operaturi ta' interess speċjali, fergħat, sotto aġenziji, 

aġenziji ta' vjaġġi għal barra minn Malta u oħrajn; 

▪ operaturi ta' servizz tal-passiġġieri għal Għawdex; 

▪ operaturi ta' vaporetti li jġorru passiġġieri għall-gost; 

▪ operaturi ta' faċilitajiet tat-trasport, bħal self drive, mini buses u unscheduled bus, kemm 

ta' kategoriji A, B u C; 

▪ operaturi ta' disco u night club u  

▪ dawk ta' bar biż-żfin, liċenzji ta' ċentru ta' sports tal-baħar inkluż skola ta' l-għaddis; 

▪ skejjel tal-lingwa; 

▪ ħwienet tas-souvenirs u ta' l-artiġġjanat, u  

▪ dan ukoll jinkludi ħwienet ta' l-imnut fi ħdan lukanda jew kumpless għal btala; 

 

U peress li ż-żidiet fil-kontribuzzjonijiet ta' dawn kollha qed jiżdiedu b'mod mill-aktar esaġerat, 

liema kontribuzzjonijiet annwali jagħmlu ħsara kbira lill-istess ħajja ta' l-industrija tat-turiżmu 

u li b'riżultat ta' dan l-industrija importanti tat-turiżmu f'pajjiżna li diġa' tinstab f'diffikultajiet 

u tħassib serju għall-ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur u l-istess investituri li diġa' kellhom 

xhur diffiċli biex b'xi mod idawru r-rota f'dan is-settur, bil-preżenti mozzjoni kemm għal dawn 

ir-raġunijiet hekk indikati din il-Kamra jidhrilha li r-regolamenti fuq imsemmija taħt l-Avviż 

Legali Nru 14 tas-sena 2001, m'għandhomx jiġu fis-seħħ. 

 

Għaldaqstant dan il-Parlament jirrevoka, iħassar u jannulla l-Avviż Legali Nru 14 tas-sena 

2001. 

 

31.01.2001 



 


