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AVVIŻ GĦALL-ISTAMPA
SKEMA TA’ GĦOTJA GĦAL APPARAT EFFIĊJENTI
FIL-KONSUM TA’ L-ENERĠIJA
Fid-diskors tal-budget għas-sena 2007, il-Gvern ħabbar skema biex jinkoraġġixxi
għażla favur l-effiċjenza fil-konsum ta’ l-enerġija meta jkun se jinxtara ċertu
apparat għal użu domestiku (refridgerators,washing machines, tumble dryers, air
conditioners, dishwashers) permezz ta’ għotja fuq il-prezz tax-xiri. L-Awtorità ta’
Malta dwar ir-Riżorsi ġiet inkarigata biex twettaq din l-iskema.
Sa issa l-Awtorita` irċeviet ‘l fuq minn 2,000 applikazzjoni għal din l-għotja,
madwar 80 oħra ġodda qegħdin jaslulha kuljum. 32 importatur u 40 bejjiegħ oħra
irreġistraw biex jipparteċipaw fl-iskema, u dawn bejniethom irreġistraw ma’ l1,282 apparat differenti. L-informazzjoni dwar il-bejjiegħa u l-apparat reġistrat
tista’ tinkiseb mill-website ta’ l-Awtorità www.mra.org.mt.
Tul l-aħħar xahrejn, id-dokumentazzjoni teknika kollha disponibbli li turi leliġibbilità ta’ l-apparat reġistrat għall-għotja ġiet mistħarrġa.

Apparat li diġà

reġistrat fi skemi simili fi Stati Membri oħra ta’ l-Unjoni Ewropeja ġie eżentat millħtieġa ta’ din il-verifika.
Bħalissa l-applikazzjonijiet għall-għotja qed jiġu proċessati skond il-kriterji
stabbiliti fl-Avviż Legali. L-applikazzjonijiet validi u kompluti li l-Awtorità irċeviet
sa l-aħħar ta’ Frar għandhom jiġu proċessati u konklużi sa l-aħħar ta’ April 2007.

Il-biċċa l-kbira ta’ l-applikazzjonijiet jikkwalifikaw għal għotja. Iżda l-Awtorità qed
issib diffikultà fl-ipproċessar ta’ xi ftit applikazzjonijiet minħabba xi nuqqasijiet.
Dawk l-aktar frekwenti huma dawn li ġejjin:
o apparati mixtrija mingħand bejjiegħ/importatur mhux reġistrat ma’ l-iskema
jew li ma għaddiex l-informazzjoni teknika dwar l-apparat. Ir-reġistrazzjoni
tal-bejjiegħ u informazzjoni biżżejjed biex turi l-eliġibilità ta’ l-apparat huma
neċessarji biex l-applikazzjoni tikkwalifika għall-għotja.
o applikanti li ma għaddewx l-irċevuta originali tal-VAT.
Dawn l-applikanti u/jew bejjiegħa qed jiġu kuntattjati biex jipprovdu linformazzjoni nieqsa.
Ftit applikazzjonijiet biss ġew miċħuda, u dan għaliex l-apparat jew l-applikazzjoni
ma kienux jikkwalifikaw għall-iskema.
L-Awtorità se tinforma l-applikanti f’każi ta’ diffikultajiet bħal dawn imsemmija.
Aktar informazzjoni, inkluża lista sħiħa tal-bejjiegħa u importaturi reġistrati, lista
ta’ l-apparat registrat, u l-eliġibilità tagħhom għar-rigward ta’ l-iskema jinsabu filwebsite ta’ l-Awtorità www.mra.org.mt.
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