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ABBOZZ TA’ LIĠI 

msejjaħ 

 

ATT biex jipprovdi għall-inkoraġġiment, promozzjoni, reġistrazzjoni u 

regolamentazzjoni ta’ snajja’ u artiġjani, partikolarment snajja’ li jiffurmaw parti mill-

wirt storiku ta’ Malta, għat-twaqqif ta’ Reġistratur tas-Snajja’ maħduma f’Malta u 

artiġjani. L-Att jipprovdi wkoll dwar affarijiet anċillari għal dan jew li għandhom 

x’jaqsmu ma’ dan. 

 
IL-PRESIDENT bil-parir u l-kunsens tal-Kamra tad-Deputati, imlaqqgħa f’dan il-

Parlament, u bl-awtorità tal-istess, ħareġ b’liġi dan li ġej:- 
 
Titolu fil-qosor. 

 

1. It-titolu fil-qosor ta’ dan Att huwa Att tal-2019 dwar is-Snajja’ 

ta’ Malta. 

 

Tifsiriet. 

 

2. F’dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ 

xort’oħra - 

 

"artiġjan” tfisser persuna li tkun taħdem f’xi sengħa u li taqla’ l-għajxien 

tagħha minn, jew ikattar il-qliegħ tiegħu minn dik is-sengħa jew li jġib prova li 

jkun kapaċi jipproduċi prodotti tas-sengħa u għall-fini ta’ dan l-Att dan għandu 

jkun ċittadin ta’ Malta jew ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jkollu r-residenza 

formali tiegħu f’Malta jew ikollu residenza permanenti maħruġa mill-

awtoritajiet rilevanti u jkun permess jaħdem f’Malta fis-settur tas-snajja’; 

 

"imprenditur tas-snajja’" għall-fini ta’ dan l-Att tfisser persuna, sew 

individwu sew persuna ġuridika, li fin-negozju tiegħu jkun l-aktar jixtri u jbiegħ 

prodotti tas-sengħa maħduma f’Malta;  

 
“il-Ministru” tfisser il-Ministru responsabbli għall-promozzjoni tas- settur tas-

snajja’ u s-sostenibbiltà fih; 
 

”prodotti tas-sengħa” huma dawk il-prodotti maħduma għalkollox bl-

idejn jew bl-għajnuna ta’ għodod tal-idejn jew ukoll mezzi mekkaniċi, sakemm 

il-kontribut dirett bl-idejn tal-artiġjan jibqa’ l-komponent l-aktar sostanzjali tal-

product finali u għall-fini ta’ dan l-Att tirreferi għal snajja’ maħduma f’Malta; 

 

“ir-Reġistratur” tfisser ir-reġistratur tas-snajja’ maħduma f’Malta, artiġjani u 
imprendituri li jbiegħu dawk is-snajja’ kif imwaqqfa taħt l-artikolu 4; 
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"sengħa” tfisser arti, ħila jew negozju dikjarati mill-Ministru bħala xi 

sengħa għall-finijiet ta’ dan l-Att u mħaddma minn xi persuna jew persuni fil-

manifattura ta’ prodotti tas-sengħa maħduma minn artiġjani;  

 
“tradizzjonali” tfisser l-użu li jsir sa limitu sinifikanti ta’ tagħqida tal-

istess materjal jew ta’ materjal simili u tekniki abitwali, għarfien espert, ħiliet 

u prattiċi li ġew żviluppati u ngħaddew ’il quddiem fil-pajjiż minn nisel għall-

ieħor; 

 

“l-Uffiċċju” tfisser l-Uffiċċju tar-Reġistratur tas-Snajja’, Artiġjani u 

Imprendituri; 

 

“villaġġi tas-snajja’” tfisser il-Villaġġ tas-Snajja’ ġewwa Ta’Qali u l-Villaġġ 

tas-Snajja’ ġewwa Ta’ Dbieġi u kull villaġġ ieħor jew żona oħra li l-Ministru 

jista’ jordna. 

 
 

Dikjarazzjoni ta’ xi sengħa. 

3. Il-Ministru jista’ b’Ordni taħt dan l-Att, jiddikjara lil xi sengħa, ħila jew negozju 

tissejjaħ sengħa għall-finijiet ta’ dan l-Att u jista’ b’Ordni simili jemenda, 

jirrevoka jew jissostitwixxi Ordni li tkun hekk saret. 

 

 
Twaqqif tal-Uffiċċju tar-Reġistratur ta’  
Snajja’, Artiġjani u Imprendituri. 
 
4. Għandu jitwaqqaf Uffiċċju tar-Reġistratur tas-Snajja’, Artiġjani 

u Imprendituri li jkun il-Entità Pubblika mogħtija r-responsabbiltajiet 

imsemmija fl-artikolu 5 hawn aktar ’l isfel. 

 
Funzjonijiet tal-Uffiċċju. 

 

5.  Il-funzjonijiet tal-Uffiċċju jkunu: 

 

a. li jżomm reġistru li fih jiġu reġistrati s-snajja’, l-artiġjani u l-

imprendituri fil-qasam ta’ snajja’ hekk kif ikun hemm fil-kriterji li jistgħu jiġu 

ordnati minn żmien għal żmien: 

 

Iżda meta jintagħmel reġistru bħal dak, għandu jittieħed kont tal-artiġjani u 

imprendituri li jkunu ġew reġistrati qabel taħt l-Att dwar il-Kunsill Malti għall-

Artiġjanat (Kap. 421), u d-deċiżjoni dwar min minnhom għandu jiġi 

awtomatikament reġistrat, min m’għandux jibqa’ jitqies reġistrat u min se 

jintalab japplika mill-ġdid għar-reġistrazzjoni:  
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Iżda wkoll dak l-Uffiċċju jista’ jagħmel kategoriji ta’ reġistrazzjoni differenti; 

 

b. li jagħmel sanzjonijiet, possibilment tkeċċijiet u tneħħijiet 

mir-reġistrazzjoni ta’ artiġjani reġistrati kif ukoll ta’ persuni oħra li jiksru l-Att u 

r-Regolamenti tiegħu; 

 

c. li joħloq opportunitajiet għall-promozzjoni, bejgħ u 

rikonoxximent ta’ prodotti tas-sengħa u biex iġib ’il quddiem opportunitajiet 

bħal dawk; 

 

d. li jistabbilixxi u u jżomm sistema ta’ ċertifikazzjoni volontarja 

ta’ prodotti tas-sengħa li jkunu konformi mat-tifsira ta’ sengħa kif provduta fl-

Att; 

 

e. li jistabbilixxi u jinforza regolamenti speċifiċi fir-rigward tar-

Reġistru tas-Snajja’ u avvenimenti organizzati mir-Reġistratur imsemmi, inklużi 

sanzjonijiet infurzabbli li jirriżultaw kieku dawk ir-Regolamenti ma jiġux 

rispettati minn xi artiġjan jew artiġjani reġistrati; 

 

f. li jappoġġa l-preservazzjoni u l-promozzjoni ta’ snajja’ 

tradizzjonali Maltin; 

 

g. li jżomm ruħu aġġornati mal-iżviluppi Ewropej u 

internazzjonali fil- qasam tas-snajja’ u li jipparteċipa fil-fora rilevanti kif ikun 

meħtieġ; 

 

h. li jirrapporta report kull kontravvenzjoni possibbli li tinġieb 

għall-attenzjoni tiegħu lill-awtoritajiet xierqa u għall-investigazzjonijiet, 

sorveljanza u spezzjonijiet tal-kummissjoni fir-rigward tal-awtentiċità ta’ 

prodotti tas-sengħa;  

 

i.   li jimponi pieni amministrattivi u jinforza sanzjonijiet b’dak il-

mod li jista’ jiġi ordnat; 

 

j. li jwettaq u jipproponi azzjonijiet immirati biex jgħollu l-livell 

u l-profil tas-settur tal-artiġjanat f’Malta;  

  

k. li jikkontribwixxu kif meħtieġ fl-abbozzar ta’ leġislazzjoni u fil- 

formulazzjoni ta’ politika nazzjonali dwar is-snajja'; u 

 

l. li jassumi kompiti oħra li jistgħu jkunu meħtieġa fir-rigward 

ta’ snajja’: 
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Iżda r-Reġistratur għandu jippreżenta lill-Ministru responsabbli għas-snajja’ rapport 

annwali u aġġornamenti oħra kif jistgħu jkunu meħtieġa. 

 

Konsultazzjoni regolari 
mal-artiġjani. 

 

6. Ir-Reġistratur għandu jassigura li l-artiġjani għandhom jiġu konsultati regolarment dwar 

kwistjonijiet relatati mas-settur. Il-konsultazzjonijiet mal-artiġjani jistgħu jsiru: 

 

a. bil-ħolqien ta' sotto-kumitati li jistgħu jkunu tematiċi jew 

settorjali. It-termini ta' referenza u il-tul tal-mandat ta’ sotto-kumitati bħal 

dawk jiġu deċiżi mir-Reġistratur imsemmi: 

 

Iżda l-kompożizzjoni ta' dawk is-sotto-kumitati għandha tkun magħmula minn 

persuni nominati mill-artigjani reġistrati; u 

  

b. permezz ta' laqgħat ta’ konsultazzjoni settorjali jew ġenerali, 

konferenzi u, jew sessjonijiet ta’ ħidma;  

 

Riżorsi u faċilitajiet. 

 

7. Il-Ministru għandu jipprovdi lir-Reġistratur b’dawk ir-riżorsi u faċilitajiet bħal ma 

jistgħu fl-opinjoni tiegħu jkunu meħtieġa għall-prestazzjoni xierqa tal-funzjonijiet 

tiegħu. 

 

Reġistrazzjoni u tħassir. 

 

8. Tista’ reġistrazzjoni fir-reġistru tiġi mħassra u ċertifikat ta’ reġistrazzjoni jiġi irtirat 

mir-reġistratur f’dawk iċ-ċirkostanzi li jistgħu jiġu ordnati: 

 

Iżda għandu jkun hemm il-possibbiltà ta’ appell hekk kif jiġi provdut permezz ta’ 

Regolamenti. 

 

Il-Ministru jista' jagħmel Regolamenti. 

 

9. Il-Ministru jista' jagħmel Regolamenti biex id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att ikunu 

jistgħu jitwettqu aħjar u jista’ partikolarment permezz ta’ Regolamenti bħal dawk:- 

 

(a)  jirregola r-reġistrazzjoni ta’ artiġjani u imprendituri fis-settur 

tas-snajja’ sakemm ir-reġistrazzjoni ta’ artiġjani tkun tinkludu kemm artigjani li 

jaħdmu bħala passatemp kemm artigjani professjonali ta’ kontemporanji u 

tradizzjonali; 
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(b) jipprovdi għal sistema taħt is-superviżjoni tar-Reġistratur 

għaċ- ċertifikazzjoni tal-genwinità ta’ prodotti tas-sengħa u l-materjali użati fil-

produzzjoni tagħhom; 

 

(c) jistabbilixxi liema kwalifiki l-artiġjani reġistrati li jkunu 

qegħdin jipproduċu l-prodotti tas-sengħa għandu jkollhom; 

  

(d) jipprovdi għaċ-ċertifikazzjoni ta' artiġjani reġistrati li 

jipproduċu l-prodotti tas-sengħa; 

 

(e) b'mod ġenerali jirregola l-attivitajiet ta’ artiġjani u 

imprendituri; 

 
(f) jistabbilixxi regoli dwar l-indikazzjoni ta' oriġini u 

indikazzjonijiet ġeografiċi fejn ikunu involuti prodotti tas-sengħa; 

 

(g) jistabbilixxi is-sanzjonijiet, il-pieni amministrattivi u l-

proċedura għall-appelli minn dawk ir-Regolamenti; u 

  

(h) jordna kull ħaġ’oħra li kif hawn f’dan l-Att għandha tiġi 

ordnata. 

 

GĦANIJIET U RAĠUNIJIET 

 

L-għan ta’ dan l-Abbozz hu sabiex ... 

 
 
 
 


