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A.L. ta’ l-2008 

 

 

ATT DWAR L-AWTORITÀ TA’ MALTA 

DWAR IR-RIŻORSI 

(KAP. 423) 

 

Regolamenti ta’ l-2008 dwar is-Sospensjoni, ir-Rifjut u r-Revoka ta’ l-

Awtorizzazzjonijiet 

 

 

      BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija permezz tas-subartikolu (1) ta’ l-

artikolu 28 ta’ l-Att dwar l-Awtorità ta’ Malta dwar ir-Riżorsi, il-Ministru 

tar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali, wara konsultazzjoni ma’ l-Awtorità ta’ 

Malta dwar ir-Riżorsi, għamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:- 

 

Titolu 1.  It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti huwa r-Regolamenti ta’ l-2008 dwar 

is-Sospensjoni, ir-Rifjut u r-Revoka ta’ l-Awtorizzazzjonijiet. 

 

Tifsir 2. (1) Kemm –il darba ma jiġix stabbilit mod ieħor f’dawn ir-regolamenti, 

                            għandhom japplikaw it-tifsiriet fl-Att dwar l-Awtorità ta’ 

                            Malta dwar ir-Riżorsi. 
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(2) F’dawn ir-regolamenti, kemm –il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx 

teħtieġ xort’oħra: 

 

Kap.  423 “Att” tfisser l-Att ta’ l-Awtorità ta’ Malta dwar ir-Riżorsi; 

 

 “applikant” tfisser persuna li tkun issottomettiet applikazzjoni għall-

ħruġ jew trasferiment ta’ awtorizzazzjoni mogħtija lilu u fil-każ ta’ 

persuna legali għandha wkoll tinkludi kull persuna oħra li għandha 

interess ta’ kontroll jew benefiċċju f’dik il-persuna; 

 

 “provditur awtorizzat”  tfisser kull persuna li għandha 

awtorizzazzjoni valida biex topera, tipprovdi jew twettaq kull attivita` 

jew operazzjoni jew servizz hekk deskritt relatat ma’ l-enerġija, l-ilma 

u r-riżorsi minerali u fil-każ ta’ persuna legali tinkludi wkoll kull 

persuna naturali jew legali li jkollha interess ta’ kontroll f’dik il-

persuna.  

 

                                    3.  Dawn ir-regolamenti għandhom japplikaw għal kull persuna 

naturali jew legali, li tapplika ma’ l-Awtorità għall-ħruġ, trasferiment jew 

tiġdid ta’ awtorizzazzjoni, biex twettaq xi operazzjoni jew attività li 

għandha x’taqsam ma’ l-enerġija, l-ilma jew r-riżorsi minerali.  

 

 

Applikabbilità 
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Għoti  

ta’ informazzjoni 

4.     L-applikanti u l-provdituri awtorizzati li japplikaw ma’ l-Awtorità 

għall-ħruġ, trasferiment jew tiġdid ta’ xi awtorizzazzjoni għandhom 

jipprovdu lill-Awtorità bl-informazzjoni kollha rilevanti kif jista’ jkun 

meħtieġ mill-Awtorità għall-iskop li tiżgura ruħha li l-applikant jew il-

provditur awtorizzat ikunx persuna adatta u idonea li jkollha 

awtorizzazzjoni. 

 

Rifjut, sospensjoni 

jew revoka ta’ 

applikazzjoni 

5. (1)  L-Awtorità tista’ tirrifjuta l-applikazzjoni għall-ħruġ jew 

trasferiment ta’ xi awtorizzazzjoni, u fil-każ ta’ tiġdid ta’ 

awtorizzazzjoni, tista’ tissospendi jew tirrevoka awtorizzazzjoni, 

jekk l-applikant għall-ħruġ ta’ xi awtorizzazzjoni jew provditur 

awtorizzat ikun: 

 

(a) kiser xi regolament ta’, jew ikkommetta reat kontra:- 

 

(i) l-Att ta’ l-Awtorita` ta’ Malta dwar ir-Riżorsi, xi 

regolamenti preskritti taħt l-Att, kull leġislazzjoni 

sussidjarja preskritta taħt xi dispożizzjoni ta’ l-Ordinanza 

dwar l-Importazzjoni, Ħżin u Bejgħ tal-Petroleum, l-Att 

dwar l-Enemalta jew l-Att dwar il-Korporazzjoni għas-

Servizzi ta’ l-Ilma jew xi regolamenti miżmuma fis-seħħ 

bis-saħħa tar-regolamenti ta’ xi wieħed mill-Atti 

msemmija jew meqjusa li ġew preskritti taħt wieħed minn 
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dawn l-Atti, jew ta’ kull liġi oħra  liema tagħhom l-

Awtorità tkun l-awtorità kompetenti; 

(ii) l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur, l-Att dwar il-

Kumpanniji, l-Att dwar il-Kompetizzjoni, jew xi 

regolamenti maħruġa taħt dawk l-Atti; 

(iii) l-Att dwar is-Saħħa Pubblika jew l-Att dwar il-

Metroloġija;  

    jew 

(b) ikkommetta reat kriminali volontarju li għalih   jista’ 

jeħel  piena  ta’ mhux inqas minn sena priġunerija. 

(2) Meta tieħu deċiżjoni taħt is-sub-regolament 1, l-Awtorita` 

għandha tikkunsidra: 

(a) il-gravità u ċ-ċirkustanzi għar-rigward ta’ r-reat jew il-  

kontravenzjoni; 

(b) l-ispjegazzjoni mogħtija mill-persuna ħatja; 

(c) ir-rilevanza ta’ r-reat għar-rigward ta’ l-irwol propost fil-

każ ta’ applikazzjoni għal xi awtorizzazzjoni jew għat-

trasferiment ta’ xi awtorizzazzjoni u r-rilevanza għall-

awtorizzazzjoni fil-każ ta’ xi awtorizzazzjoni diġà maħruġa 

mill-Awtorità jew meqjusa li tkun inħarġet mill-Awtorità; 
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(d) il-mogħdija taż-żmien minn meta r-reat ikun seħħ u provi 

tar-rijabilitazzjoni ta’ l-individwu: 

                       Iżda li l-Awtorità, meta tkun qegħedha tiddeċiedi jekk l-

applikant għall-ħruġ jew għat-trasferiment ta’ xi awtorizzazzjoni jew għal 

xi tiġdid ta’ xi awtorizzazzjoni, ikunx persuna adatta u idonea biex 

ikollha awtorizzazzjoni, l-Awtorità għandha wkoll tqis dan li ġej:  

(i) kull prova ta’ dannu attwali jew detriment għall- 

provdituri awtorizzati oħra jew għall-konsumaturi;   

(ii) provi li jindikaw riskji għall-provdituri awtorizzati jew 

għall-konsumaturi minn trattazzjonijiet ma’ l-applikant 

jew il-provditur awtorizzat. 

 

Proċeduri sub judice  6. (1) Meta proċeduri kriminali għar-rigward ta’ reat msemmija taħt 

ir-regolament 5 ikunu pendenti sub-judice kontra xi applikant jew 

xi provditur awtorizzat, l-Awtorità tista’ tissospendi l-

awtorizzazzjoni jew il-konsiderazzjoni ta’ l-applikazzjoni għal xi 

awtorizzazzjoni jew għal xi trasferiment ta’ xi awtorizzazzjoni 

matul iż-żmien li l-imsemmija proċeduri jkunu pendenti. 

 

(2)  Meta tikkonsidra jekk għandhiex tieħu azzjoni taħt dan ir-

regolament, l-Awtorità għandha taġixxi skond il-kriterji 
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msemmija fis-sub-regolament 2 ta’ r-regolament 5  

 


