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Introduzzjoni 
 

Il-bidu tas-sena 2020 ra t-twelid ġdid tal-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali 

(MAFA) li seta’ jibda ħidma kontinwa biex jixpruna u jiffoka fuq dawn is-setturi ferm sinifikanti għat-territorji 

Maltin. Il-Portafoll tal-MAFA jinkludi: 

 

• Żvilupp Rurali 

• Agrikoltura 

• Ortikoltura 

• Protezzjoni għall-Ħarsien tal-Pjanti 

• Sajd 

• Akkwakultura 

• Ħarsien tal-Annimali 

• Servizzi Veterinarji 

• Ikel  

 

Minkejja l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija tal-Covid-19, matul l-2020 il-MAFA rranka b’ħidmitu b’mira lejn 

it-twettiq tal-objettivi strateġiċi tiegħu u l-implimentazzjoni ta’ diversi miżuri sabiex jissaħħaħ is-settur agrikolu 

b’mod sostenibbli u kompetittiv. Tnieda proġett sabiex jibda jiġi pprovdut servizz ta’ eċċellenza lill-bdiewa lokali. 

Skattat ukoll ħidma sabiex tiggwida lil dan is-settur lejn prattiċi agro-ambjentali sabiex jintlaħqu l-miri ambizzjużi 

li ġew imfassla f’diversi strateġiji. MAFA ħadem ukoll fuq bosta proġetti wiesa’ u ambizzjużi sabiex jassigura li s-

setturi ferm importanti tas-sajd u l-akkwakultura f’Malta jingħataw l-attenzjoni kollha meħtieġa sabiex Malta tibqa’ 

mixja ’l quddiem u tavvanza kif xieraq. Ġiet intensifikata l-ħidma favur il-ħarsien u d-drittijiet tal-annimali permezz 

ta’ qafas legali u politiku biex dejjem tkompli tinħoloq kultura ta’ għożża u jiġu ssalvagwardjati dawn il-kreaturi. 

Sar ukoll tisħiħ fl-operat u fl-azzjoni ta’ infurzar, sostenn għal organizzazzjonijiet li jippromovu l-ħarsien tal-

annimali, kif ukoll sostenn u kollaborazzjoni mal-kunsilli lokali f’dan ir-rigward.  

 

Dan li ġej huwa r-rapport annwali tal-attività tad-dipartimenti kollha fi ħdan il-MAFA li jipprovdi stampa ċara tal-

ħidmiet u l-iżviluppi kollha li seħħew fl-2020 b’impenn ta’ aktar ħidma siewja fis-snin li ġejjin favur dawn is-setturi 

li l-importanza kruċjali tagħhom kompliet tintwera waqt il-pandemija kurrenti tal-Covid-19. 

 

Dipartiment għall-Affarijiet Rurali 
 

Id-Dipartiment għall-Affarijiet Rurali kompla bil-ħidma tiegħu mmirata lejn it-twettiq tal-objettivi strateġiċi tiegħu 

u l-implimentazzjoni ta’ miżuri varji sabiex jissaħħaħ is-settur agrikolu b’mod sostenibbli u kompetittiv, kif ukoll 

jiggwida lis-settur lejn prattiċi agro-ambjentali sabiex jintlaħqu l-miri ambizzjużi li ġew imfassla f’diversi strateġiji, 

fosthom il-Politika Agrikola Nazzjonali għall-Gżejjer Maltin 2018-2028 (NAP), u l-Istrateġija tal-UE ‘From Farm 

to Fork’ li ġiet ippubblikata f’Mejju tal-2020 għal sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u favur l-ambjent. 
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Fl-2020, ġew imfassla diversi inizjattivi fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ tagħrif dwar il-ħidma fis-settur agrikolu 

u promozzjoni ta’ prodotti ta’ kwalità. Filwaqt li l-attivitajiet ippjanati għall-pubbliku kellhom jitħassru, 

id-Dipartiment fassal strateġija ta’ komunikazzjoni sabiex jilħaq ’il-pubbliku permezz tal-midja soċjali u xandir fuq 

l-istazzjonijiet televiżivi. Fosthom, il-kampanja ‘Agħżel il-Bnin, Agħżel il-Frisk’ bil-għan li tqajjem aktar għarfien 

kemm dwar il-ħidma bla waqfien tal-bdiewa, ir-raħħala u s-sajjieda fil-Gżejjer Maltin, iżda wkoll dwar aspetti 

kwalitattivi tal-prodotti friski u staġjonali li nsibu lokalment. Din il-kampanja promozzjonali ġiet varata 

għall-ewwel darba bħala rispons għall-effetti tal-pandemija Covid-19 fid-dwal ta’ żbilanċ li nħoloq bejn id-domanda 

għal prodott frisk u l-provvista lokali.  

 

Matul din is-sena, permezz ta’ fondi Ewropej, ġie varat il-proġett tal-AGRIHUB u sabiex jikkumplimenta dan 

il-proġett, l-Għammieri qiegħed jiġi trasformat f’ċentru ta’ riċerka u innovazzjoni. Fost ir-riċerka li qed iwettaq 

id-Dipartiment hemm żewġ proġetti ffinanzjati mill-PRIMA: il-proġett SIMTAP li se juża riċerka innovattiva ta’ 

aquaponics bejn konsorzju ta’ tmien entitajiet madwar il-Mediterran; u l-proġett MED-WET li se jevalwa metodi 

effiċjenti sabiex jitnaqqas l-użu tal-ilma fl-irrigazzjoni. Permezz tar-Research Support Unit saru numru ta’ xogħlijiet 

ta’ titjib infrastrutturali f’dan iċ-ċentru, fosthom fl-istrutturi li fihom jitrabbew l-bhejjem indiġeni Maltin. Dawn 

ix-xogħlijiet jinkludu t-tkomplija ta’ tinda kif ukoll titjib u manutenzjoni tal-qtajja’ eżistenti fejn jinżammu 

l-mogħoż u n-nagħaġ indiġeni, titjib tal-qtajja’ fejn jinżammu l-baqar indiġeni Maltin, irranġar tal-gaġeġ u l-kmamar 

fejn jinżammu t-tiġieġ is-suwed ta’ Malta, bdil u rranġar tal-post tat-tifqis (hatchery) tal-flieles, kisi u tibjid ġenerali 

u l-maħżen tal-ġwież ingħata wiċċ ġdid bil-konkos. Bħas-sena li għaddiet, tkomplew il-programmi ta’ 

konservazzjoni u ta’ tkattir tar-razez ta’ bhejjem indiġeni Maltin, fosthom tat-tiġieġ is-suwed, tal-mogħoż, 

tan-nagħaġ u tal-baqar Maltin. Dan jinvolvi tfassil ta’ programmi sabiex jissaħħu r-riżorsi ġenetiċi ta’ dawn l-ispeċi 

indiġeni permezz ta’ monitoraġġ u selezzjoni. Tħawlu frawli u patata għal skopijiet ta’ riċerka xjentifika, inżabru 

s-siġar taż-żebbuġ u numru ta’ siġar oħra, u fix-xhur ta’ Novembru u Diċembru nżera’ l-magħlef.  

 

Fi ħdan d-Dipartiment, id-Direttorati tal-Agrikoltura u dak għall-Ħarsien tal-Pjanti jimplimentaw liġijiet li jaqgħu 

taħt ir-responsabbiltà tagħhom sabiex ikun hemm konformità mal-qafas legali stabbilit u jippromovu x-xogħol siewi 

li jsir minn żmien għal żmien. Matul l-2020, id-Dipartiment b’kollox implimenta u wettaq erba’ miżuri tal-Baġit, 

tnejn ta’ simplifikazzjoni, u żewġ miżuri addizzjonali, filwaqt li kompla jaħdem sabiex iwettaq il-miżuri 

tal-manifest elettorali. 

 

Direttorat tal-Agrikoltura 

Ġie mniedi l-proġett tal-AGRIHUB f’Ottubru 2020 biex jipprovdi servizzi tal-ogħla livell lill-komunità tal-biedja 

lokali f’konformità mal-viżjoni tal-NAP. Il-proġett għandu l-għan li jistabbilixxi Ċentru għar-Riċerka u 

l-Innovazzjoni fl-Agrikoltura fi ħdan iċ-Ċentru Agrikolu tal-Għammieri. Se jiġu implimentati proġetti pilota, 

bil-għan li jsir studju u jinħarġu dokumenti li joffru linji gwida u jiġu stabbiliti siti ta’ dimostrazzjoni 

għall-benefiċċju tal-bdiewa, kemm dwar il-produzzjoni tal-ikel kif ukoll għall-produzzjoni ta’ għalf ta’ kwalità tajba 

għall-annimali.  
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Il-proġett se jiffoka fuq prattiki ta biedja ta’ preċiżjoni inkluż l-immaniġġjar tal-insetti u l-parassiti u l-irrigazzjoni 

bl-użu tal-intelliġenza artifiċjali. Il-benefiċċji ta’ dan il-proġett jinkludu ż-żieda fil-produzzjoni tal-ħsad, it-tnaqqis 

tal-użu ta’ pestiċidi u tal-ilma, u tnaqqis fl-impatt ambjentali tal-prattiki agrikoli, u b’hekk jikkontribwixxi 

għas-sostenibbiltà tal-produzzjoni agrikola. F’Diċembru li għadda ġew installati nases fl-għelieqi fir-razzett 

sperimentali tal-Għammieri u bdiet tinġabar l-informazzjoni bl-użu ta’ din t-teknoloġija. Beda jitħejja wkoll 

il-proċess li se jwassal sabiex bdiewa li għandhom l-għelieqi tagħhom f’siti li huma meqjusa ta’ importanza għal 

dan l-eżerċizzju japplikaw biex jipparteċipaw f’dan il-proġett pilota.  

 

L-AgriConnect FAS (Farm Advisory Services) ġie rikonoxxut mill-FASRB f’Jannar 2020 sabiex joffri servizzi ta’ 

konsulenza għall-bdiewa u r-raħħala u ġie uffiċjalment inawgurat fit-12 ta’ Mejju tal-istess sena. Tul is-sena 

l-AgriConnect ingaġġa aktar uffiċjali sabiex ikun jista’ jissodisfa t-talbiet tal-bdiewa u r-raħħala bl-aħjar mod 

possibbli, u f’Ottubru dan ġie magħżul bħala benefiċjarju sabiex jirċievi l-finanzjament meħtieġ biex jipprovdi 

servizz komplut u ta’ kwalità.  

 

Total ta’ 19-il bidwi avviċinaw lill-AgriConnect FAS għas-servizz ta’ żjarat marbuta ma’ Cross Compliance (CC). 

108 benefiċjarju nħarġilhom pjan tal-immaniġġjar tal-ħamrija mifrux fuq 699 għalqa (Għawdex: 387, Malta: 312) 

u 466 kampjun tal-ħamrija ġew miġbura għall-analiżi tal-materja organika. Din il-miżura kienet sabiex il-bdiewa 

setgħu jilħqu l-miri rikjesti mill-Miżura Agro-Ambjentali AECM5.  

 

Fl-2020 sar xogħol b’rabta mal-iskema SDRAC li kien jinvolvi: żjarat fir-raba’ li għalihom saret it-talba 

għall-għajnuna, iffirmar ta’ kuntratti, ġbir ta’ rċevuti u proċessar ta’ talbiet ta’ ħlas għall-bdiewa li ġarrbu ħsarat 

strutturali mill-maltempata tal-2019. Saru madwar 500 telefonata u 220 żjara. F’din l-iskema applikaw 106 

benefiċjarji u ngħataw €455,686 f’fondi nazzjonali. 

 

Numru ta’ talbiet għal għajnuna mill-bdiewa saru wkoll permezz tat-telefown, fejn kull telefonata ġiet analizzata u 

mogħtija l-attenzjoni neċessarja. Talbiet oħra ta’ għajnuna ġew solvuti anke permezz tal-email ġeneriku u l-linji 

tal-AgriConnect. Hu stmat li tul is-sena 2020 saru madwar 420 telefonata. Saru wkoll diversi żjarat bħala kjarifika 

dwar problemi li l-bdiewa ltaqgħu magħhom fosthom 25 żjara ta’ natura diversa. Saru wkoll stimi lill-bdiewa sabiex 

jiġi kkalkulat kumpens ġust għall-każijiet fejn kien hemm telf tal-uċuħ tagħhom. Għal dan il-għan fl-2020 saru 38 

żjara u rapport. 

 

Minn Marzu 2020 AgriConnect bdiet topera Covid-19 Helpline għall-bdiewa b’kollaborazzjoni mal-111-Covid-19 

Helpline fejn ġew imwieġba mistoqsijiet mill-bdiewa li kellhom ’il fuq minn 65 sena fejn setgħu jingħataw derogi 

speċjali biex jippermettu lil dawn l-individwi jwettqu xogħol fl-irziezet u jiżguraw il-kontinwità tas-settur agrikolu. 

Waslu 63 sejħa għall-għajnuna ta’ din it-tip, filwaqt li saru madwar 120 sejħa minn bdiewa li tqiegħdu fi kwarantina.  

 

Id-Direttorat laqa’ 1,043 talba għal-tibdil fir-reġistri tal-art, 858 dikjarazzjonijiet marbuta mal-użu ta’ fertilizzanti u 

mal-2,000 dikjarazzjoni marbuta ma’ taħwil ta’ dwieli ġodda u siġar taż-żebbuġ. Fis-sena 2020 saru 90 spezzjoni u 
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nħarġu 45 permess sabiex tinġarr il-ħamrija. Il-liġi u l-applikazzjoni tal-permessi ġiet emendata biex tipproteġi aħjar 

il-ħamrija fertili kif ukoll biex ikun aktar faċli għall-pubbliku biex ikun mgħarraf fuq ir-responsabbiltajiet tiegħu 

fejn jidħol l-immaniġġjar tal-ħamrija.  

 

Fis-sena 2020, id-Direttorat irċieva 53 applikazzjoni u nħarġu 44 servizz ta’ riċerka marbuta ma’ riċerka fuq il-kotba 

tar-raba’ storiċi. Marbuta ma’ dan, id-Direttorat tela’ bħala xhud għal-tliet kawżi separati fil-Qorti. 

Fl-2020 saru 67 spezzjoni fuq l-irziezet marbuta mal-implimentazzjoni tal-Liġi Sussidjarja 549.66 rigward n-nitrati. 

Din s-sena l-ispezzjonijiet saru permezz ta’ tablet u l-programm Biedja Tool, b’riżultat li x-xogħol qed jitwettaq 

b’aktar effiċjenza għall-konvenjenza tal-ispetturi kif ukoll għall-bdiewa u r-raħħala fejn r-riżultati qed jiġu mtella’ 

direttament fis-sistema tal-IACS. Matul is-sena 2020, intlaqgħu 114-il applikazzjoni għal korsijiet dwar in-nitrati 

organizzati però dawn ma sarux minħabba l-pandemija tal-Covid-19.  

 

Fir-rigward tal-biedja organika, id-Direttorat irċieva erba’ talbiet ta’ verifikazzjoni fuq ċertifikat ta’ spezzjoni 

għall-konsenji minn pajjiżi terzi minn fuq is-sistema elettronika TRACES li minnhom ġew approvati tnejn bħala 

konsenji organiċi. Tkomplew l-ispezzjonijiet sabiex ikun żgurat kontroll u traċċabbiltà ta’ prodotti organiċi u 

b’riżultat ta’ dan instabu 45 operatur jirreklamaw u jbigħu prodotti organiċi. Dawn l-operaturi saritilhom spezzjoni 

mill-uffiċjali biex ikunu ċerti li huma konformi mal-Liġi Sussidjarja 427.93. Dawk li nstabu li qed jiksru din l-istess 

liġi ġew iggwidati u megħjuna biex jiġu konformi mal-liġi billi japplikaw għaċ-ċertifikazzjoni organika 

mal-awtorità tal-kontroll. Matul l-istess sena saru wkoll ħames spezzjonijiet lil operaturi lokali li impurtaw prodotti 

organiċi minn pajjiżi terzi. Tlieta minn dawn l-ispezzjonijiet wasslu għal downgrading tal-prodott impurtat minn 

organiku għal konvenzjonali. Intbagħtu wkoll 23 ittra ta’ twissija lil operaturi li ma kinux konformi mal-liġi, ħames 

ittri ta’ infurzar, kif ukoll ingħatat multa ta’ €500. Linji gwidi dwar il-biedja organika ġew stabbiliti sabiex dawk li 

jixtiequ jibdew ikabbru prodotti organiċi, jimpurtaw, jirreklamaw jew ibigħu, jesportaw jew jipproċessaw prodotti 

organiċi jkollhom idea aħjar ta’ kif jistgħu jagħmlu dan skont il-liġi. 

 

Rigward ir-Reġistru Nazzjonali ta’ Prodotti Agri-Alimentari Tradizzjonali ta’ Malta, tul is-sena 2020, saru diversi 

xogħlijiet fosthom tibdil fil-leġiżlazzjoni sussidjarja 427.89. Sar xogħol kontinwu sabiex jiżdied l-għarfien dwar 

ir-Reġistru u l-iskop ta’ din il-leġiżlazzjoni, u ninkoraġġixxu lill-pubbliku jissottometti l-prodotti tiegħu. Fost 

ix-xogħlijiet li saru fuq l-Iskema ta’ Kwalità – Ħalib (tal-baqar) għax-Xorb, beda x-xogħol min-naħa tal-Korp ta’ 

Kontrolli. Ġew preparati linji gwida li jservu ta’ assistenza lil dawk minn setturi partikolari fil-katina tal-ikel li 

għandhom interess japplikaw għal din l-iskema.  

 

Is-Sezzjoni tal-Vitikoltura, Olikultura u Enoloġija mxiet għaċ-Ċentru Nazzjonali għall-Vitikoltura u l-Enoloġija, 

fil-Buskett fejn ġew irranġati l-uffiċini biex jakkomodaw ’il-ħaddiema kollha. Intlaħaq ukoll ftehim ta’ koperazzjoni 

mal-għaqda Vitimalta sabiex tikber il-kollaborazzjoni fuq riċerka kif wkoll ġie ffirmat ftehim ta’ kollaborazzjoni 

maċ-ċentru ta’ riċerka Taljan ‘Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile-Caramia’ 

sabiex jitnieda studju fuq il-varjetajiet indiġeni ta’ dwieli Maltin. Ġew imħawla 700 dielja (slavaġ) sabiex ix-xitwa 

ta’ wara jitlaqqmu b’varjetajiet tal-għeneb indiġeni. Fis-sajf intgħasru lottijiet żgħar ta’ għeneb bl-iskop ta’ 
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produzzjoni żgħira ta’ nbid biex jiġi analizzat b’kollaborazzjoni mal-Joint Research Centre fi ħdan il-Kummissjoni 

Ewropea. Din is-sena kien hemm diffikultajiet kbar sabiex isiru l-ispezzjonijiet kawża tas-sitwazzjoni tal-Covid-19, 

fejn anke kien hemm perjodi sħaħ ta’ sospensjoni mill-ispezzjonijiet. Madankollu, fl-2020 saru ’l fuq minn 750 

spezzjoni. 

 

L-ispezzjonijiet tal-għelieqi jiffurmaw parti mix-xogħol biex tiġi salvagwardjata l-kwalità ta’ nbejjed DOK u IĠT. 

Dawn isiru fl-ewwel sitt xhur tas-sena fejn l-uffiċjali inkarigati jagħmlu spezzjonijiet fl-għelieqi biex jiġi aċċertat li 

d-dwieli reġistrati bħala DOK jew IĠT huma konformi mal-varjetà, densità tat-taħwil, u metodi ta’ żbir 

permissibbli. Fis-sena 2020 saru 51 spezzjoni fuq kampjun maħruġ skont il-pjan ta’ kriterji tar-riskji hekk kif 

approvati mid-Direttorat. Matul s-sena 2020 saru wkoll 332 spezzjoni li minn dawn ġie emendat ir-reġistru skont 

kif irrapurtat mill-ispetturi tad-Direttorat. 

 

Matul ix-xhur ta’ bejn Lulju u Settembru jsir il-qtugħ tal-għeneb. L-ispetturi tas-Sezzjoni jkunu preżenti 

fl-istabbilimenti tal-proċessuri tal-għeneb waqt il-konsenji tal-għeneb. Fis-sajf tal-2020 saru 365 spezzjoni hekk kif 

stipulat fil-pjan ta’ kriterji tar-riskji. Għall-ewwel darba din is-sena, l-ispezzjonijiet saru permezz ta’ tablet fejn 

l-uffiċjali użaw app interface biex iniżżlu l-volumi u l-varjetà tal-għeneb ikkonsenjat flimkien mar-riżultat tal-brix. 

Ġew iċċertifikati 57 tip ta’ nbid minn produtturi differenti. B’rabta ma’ dan inkitbet u ngħatat tender ġdida għal 

servizz ta’ ċertifikazzjoni tal-inbid DOK u IĠT għall-perjodu ta’ tliet snin lill-laboratorju akkreditat mill-Italja.  

 

Direttorat għall-Ħarsien tal-Pjanti 

Id-Direttorat għall-Ħarsien tal-Pjanti (PPD) huwa l-Organizzazzjoni Nazzjonali għall-Protezzjoni tal-Pjanti. 

Id-Direttorat jaħdem bil-għan li tiġi evitata l-introduzzjoni jew it-tifrix ta’ organiżmi u mard li jagħmlu ħsara 

lill-pjanti jew prodotti tal-pjanti f’konformità mal-politika tas-saħħa tal-pjanti tal-Komunità Ewropea.  

 

F’din is-sena ġew ippubblikati 12-il liġi nazzjonali bil-maġġoranza jittrasponu liġijiet tal-UE dwar il-materjal 

tal-propagazzjoni ta’ ċereali, patata, magħlef, ħaxix tal-ikel, pjanti ornamentali, dwieli, u siġar tal-frott. Il-liġijiet 

Maltin jittrattaw dwar l-ismijiet/klassifikazzjoni ta’ speċi tal-pjanti, eżaminazzjoni ta’ varjetajiet ġodda, it-tip ta’ 

pesti tal-pjanti u mard li mhumiex ta’ kwarantina, tikkettar tal-materjal u ċertifikazzjoni tal-pjanti. Inbeda wkoll 

eżerċizzju ta’ aġġornament ta’ liġijiet diġà eżistenti u tfassil ta’ oħrajn ġodda. Sar ukoll xogħol intensiv relatat 

man-negozjati bejn l-UE u l-Ingilterra u l-effetti li jista’ jkollu l-Brexit fuq Malta fis-setturi tal-mard tal-pjanti u 

l-kummerċ ta’ materjal u varjetajiet tal-pjanti u l-implimentazzjoni nazzjonali tar-regolamenti Ewropej dwar 

il-kontrolli uffiċjali u l-miżuri protettivi kontra pesti tal-pjanti fost oħrajn. Kompliet ukoll l-implimentazzjoni 

tar-regolamenti li jikkonċernaw l-aċċess u l-qsim ta’ benefiċċji li jirriżultaw mill-użu ta’ riżorsi ġenetiċi Maltin.  

 

Id-Direttorat kompla bit-twettiq ta’ żewġ proġetti kofinanzjati mill-EFSA relatati mal-organiżmu ta’ ħsara 

għaċ-ċitru, Phyllosticta citricarpa: wieħed dwar il-koperazzjoni għat-tħejjija f’każ ta’ kriżi fil-UE kkawżata minn 

dan il-fungu; u l-proġett l-ieħor ‘SMART: Smart monitoring of airborne plant pathogens: advances in aerobiology, 
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and molecular diagnostics and remote sensing to support risk based plant health surveillance in the EU’, li jittratta 

l-identifikazzjoni bikrija ta’ mard tal-pjanti u l-prevenzjoni speċjalment tal-Phyllosticta citricarpa. 

 

Matul l-2020, id-Direttorat kompla bil-kampanja promozzjonali tiegħu sabiex jiżdied l-għarfien dwar il-mikrobi u 

l-insetti li huma rregolati u li jagħmlu ħsara kbira lill-pjanti kemm dawk agrikoli kif ukoll dawk ornamentali. F’dan 

ir-rigward, tqassmu sun visors għall-użu fil-vetturi fejn fuqhom ġew stampati 13-il insett jew sintomu u notifika 

biex jekk persuna tiltaqa’ ma’ xi wieħed jew aktar minn dawn tinforma lid-Direttorat. Sar ukoll reklamar fuq 

il-kartun tal-ħalib li jiġi prodott u mibjugħ f’Malta u nħolqu information packs b’elenku ta’ mard li ma jinstabx 

Malta imma li hu ta’ importanza kbira għall-Gżejjer Maltin. Il-vetturi tad-Direttorat sarilhom wrapping fuq l-istess 

tema. Ġew prodotti u mxandra filmati, ta’ minuta l-wieħed bil-Malti u bl-Ingliż, fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni 

lokali dwar l-organiżmi ta’ ħsara u mard tal-pjanti u r-riskju assoċjat mad-dħul tagħhom fil-Gżejjer Maltin.  

 

Is-sena 2020 kienet iddedikata għas-Sena Internazzjonali tas-Saħħa tal-Pjanti 2020 bis-slogan magħżul min-

Nazzjonijiet Uniti ‘Nipproteġu l-pjanti, nipproteġu l-ħajja’. B’rabta ma’ dan, f’Ottubru tal-2020, flimkien 

mal-Ministeru, tħejjew konferenza stampa u workshops li kienu mmirati primarjament għall-persuni/entitajiet li 

jagħmlu xogħol li jinvolvi t-tkattir, tkabbir u/jew bejgħ ta’ materjal tal-pjanti f’Malta. L-attivitajiet ġew imxandra 

live fuq il-paġna tal-Facebook tal-Ministeru.  

 

Matul l-2020, id-Direttorat kompla bis-sorveljanza tas-suq għal materjal ta’ propagazzjoni tal-pjanti fit-territorju 

Malti bil-għan li jkun hawn kwalità għolja ta’ dan it-tip ta’ materjal fiċ-ċirkulazzjoni. Tkompla wkoll il-monitoraġġ 

u l-kontroll tat-tixrid ta’ organiżmi ta’ ħsara fit-territorju Malti u l-kummerċ ta’ prodotti minn pajjiżi terzi u mill-UE. 

Fost l-attivitajiet ta’ monitoraġġ u kontroll twettqu dan li ġej:  

 

59 spezzjoni fuq palm; 11 fil-posta fejn ġew spezzjonati 27 pakkett postali, li minnhom 12 ġew rilaxxati, 11 

miżmuma, wieħed (1) ġie rilaxxat parti minnu, u tlieta (3) ġew riferuti għand l-MCCAA; 285 fuq impurtar; 158 fuq 

imballaġġ tal-injam minn pajjiżi terzi u 11 fuq imballaġġ tal-injam miċ-Ċina u mill-Belarussja; 64 fuq ċana; sitt (6) 

spezzjonijiet fuq il-katamaran, fejn hawn kien hemm tnaqqis fin-numru ta’ spezzjonijiet minħabba l-pandemija 

tal-Covid-19; 184 attivita reġistrati (spezzjonijiet annwali) fejn minn dawn kien hemm 51 Business Inspections; 30 

spezzjoni fuq 15-il nassa tal-Halyomorpha halys, u 1786 każ ta’ stħarriġ ta’ sorveljanza tal-pesti. Tpoġġew ukoll 

52 nassa għall-programm tas-sorveljanza tal-pesti. Rigward l-ispezzjonijiet tal-ABS għamilna kuntatt 

mal-kumpaniji tal-farmaċewtika fejn rajna liema kumpaniji li jagħmlu użu mir-riżorsi ġenetiċi naturali fejn 

minnhom sibna tnejn (2) li huma kompatibbli. Ġew irrappurtati tmien (8) notifiki lill-UE dwar nuqqasijiet li nstabu 

waqt l-ispezzjonijiet tal-impurtar fis-sistema tal-Europhyt. Ġew ukoll verifikati 5368 notifika ta’ pjanti u prodotti 

oħra mill-UE fis-sistema Intrastat.  

 

Minn nofs din is-sena d-Direttorat sar responsabbli tar-regolamenti dwar il-kummerċ u t-tqegħid fuq is-suq ta’ 

prodotti tal-injam fejn ġew approvati 33 liċenzja FLEGT għall-prodotti tal-injam li ġejjin mill-Indoneżja.  
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Is-Servizzi tal-Laboratorju ħadmu fuq l-implimentazzjoni ta’ żewġ miżuri tal-Baġit, li jinvolvu r-riformi meħtieġa 

biex titjieb l-infrastruttura tal-Laboratorju Dijanjostiku u tal-Laboratorju tal-Ħamrija u l-Ilma għat-Tisqija 

rispettivament. F’Mejju ħarġet sejħa għall-offerti għat-titjib tal-Laboratorju tal-Ħamrija u f’Ottubru ġie ffirmat 

il-kuntratt mal-offerent magħżul, bix-xogħlijiet jibdew f’Novembru. Dwar il-Laboratorju Dijanjostiku, il-kuntratt 

ġie ffirmat wara proċedura nnegozjata ristretta. Huwa ppjanat li x-xogħlijiet fiż-żewġ laboratorji jitlestew fis-sena 

2021. Tfasslu wkoll sejħiet għall-offerti għax-xiri ta’ għamara. Saru l-aħħar xogħlijiet marbuta mal-iżvilupp 

tas-sistema informatika għall-immaniġġjar tad-data fil-laboratorji (Laboratory Information Management System) fi 

ħdan id-Direttorat sabiex tiffaċilita l-amministrazzjoni tal-kampjuni, tal-analiżi u tad-data fil-laboratorji, u b’hekk 

tgħin biex titjieb l-effiċjenza. Is-sistema informatika bdiet tintuża matul din is-sena, filwaqt li saret il-fażi finali ta’ 

ttestjar bir-reqqa fil-moduli kollha. 

 

F’Lulju tal-2020, tliet esperti barranin minn laboratorju akkreditat għad-dijanjosi ta’ pesti tal-pjanti (AGES), żaru 

l-Laboratorju Dijanjostiku u wettqu gap analysis tal-laboratorju bil-għan li jgħin lid-Direttorat sabiex iżid aktar 

il-kapaċitajiet dijanjostiċi tal-laboratorju u jtejjeb is-sistema tal-immaniġġjar tal-kwalità tal-laboratorju bi 

preparazzjoni għall-akkreditazzjoni skont l-istandard internazzjonali ISO 17025. Wara din l-analiżi, id-Direttorat 

ġie ppreżentat b’rapport dettaljat li kien jinkludi rakkomandazzjonijiet dwar il-bidliet proċedurali, kif ukoll 

strutturali, meħtieġa għall-akkreditazzjoni tal-Laboratorju Dijanjostiku. Fl-2020, ġie ffirmat kuntratt ma’ 

entomologu għal servizzi dijanjostiċi relatati mal-identifikazzjoni ta’ insetti bħala pesti ta’ pjanti. Ġie ffirmat ukoll 

kuntratt ma’ laboratorju akkreditat fi Stat Membru ieħor, din id-darba għal servizzi ta’ ttestjar ta’ xi batterji u viruses 

li jikkawżaw mard fil-pjanti. Dawn il-kuntratti saru wara żewġ sejħiet għall-offerti. 

 

Matul l-2020, il-Laboratorju tal-Ħamrija u l-Ilma għat-Tisqija kompla janalizza ammont konsiderevoli ta’ kampjuni 

tal-ħamrija għal materjal organiku. Dawn l-analiżi huma marbuta mal-Miżura għall-Implimentazzjoni tal-Pjan ta’ 

Ġestjoni u Konservazzjoni tal-Artijiet (AECM5). Numru minn dawn il-kampjuni tal-ħamrija ġew analizzati ukoll 

għan-nitrat, il-potassju u l-fosfru bi tħejjija għall-pjanijiet ta’ fertilità tal-ħamrija. Statistika dwar it-testijiet li ġew 

imwettqa fil-laboratorji tad-Direttorat fl-2020 hija mogħtija f’Tabella 1. 

 

Laboratorju Tip ta’ Testijiet Sena 2020 

tad-Dijanjostika Pjanti 2,133 

tal-Ħamrija u l-Ilma għat-Tisqija Ħamrija 5,503 

tal-Ħamrija u l-Ilma għat-Tisqija Ilma 61 

Tabella 1: Numru ta’ Testijiet tal-Laboratorji 

 

Fl-2020, is-Sezzjoni għar-Riżorsi Ġenetiċi wettqet xogħol relatat mas-sorveljanza tal-implimentazzjoni tal-impenji 

globali li ġejjin mill-Kummissjoni dwar ir-Riżorsi Ġenetiċi għall-Ikel u l-Agrikoltura, b’mod partikolari fuq 

it-Trattat Internazzjonali għar-Riżorsi Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u l-Agrikoltura. Ħadet sehem fit-tfassil ta’ 

rapporti nazzjonali dwar ir-rabta bejn ir-riżorsi ġenetiċi agrikoli tan-nutrizzjoni, il-bijodiversità fl-agrikoltura, 

it-tieni rapport dwar l-istat tal-foresti għall-ikel u l-agrikoltura, kif ukoll fil-ħidma li għaddejja għat-tfassil tat-tielet 
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rapport nazzjonali dwar l-istat tar-riżorsi ġenetiċi tal-pjanti għall-ikel u l-agrikoltura. Dan kollu se jkun siewi 

għat-tħejjija ta’ rapport globali mill-Kummissjoni dwar ir-Riżorsi Ġenetiċi għall-Ikel u l-Agrikoltura fuq l-istess 

tema. B’konformità mar-rakkomandazzjonijiet tat-Tieni Pjan Globali ta’ Azzjoni dwar il-Pjanti, beda xogħol ta’ 

tħejjija għat-twaqqif tal-ewwel bank tal-ġeni f’Malta biex jibda jaħdem fi ftit snin oħra. Il-laboratorju tal-Kulturi ta’ 

Tessuti tal-Pjanti kien involut fil-propagazzjoni u l-konservazzjoni ta’ varjetajiet indiġeni fosthom ċawsli bojod u 

suwed, lanġas selvaġġ, deru, u pjanti oħra ta’ importanza agrikola. Saru esperimenti preliminari biex jiġu mxettla 

l-pjanti ta’ Pyrus syriaca, Olea europaea u Pistacia terebinthus iżda s’issa l-proċess għadu għaddej. 

 

Matul is-sena 2020 ix-xitel tat-tut li kien imkabbar b’suċċess fil-laboratorju permezz tal-mikropropagazzjoni, kien 

trasferit għas-serra fejn ġie mħawwel diversi drabi fi qsari dejjem akbar. B’dan il-mod tkabbru 470 xitla tat-tut. 

Minħabba restrizzjonijiet kawża tal-Covid-19, matul l-2020 ma ġewx aċċettati żjarat mill-iskejjel fil-Ġnien 

tal-Pjanti Indiġeni.  

 

F’Ottubru tal-2019, bdiewa, dilettanti u entitajiet oħra għamlu l-ordnijiet tagħhom għas-selvaġġ u għas-siġar tal-frott 

mal-Mixtla San Vinċenz de Paule. Biex il-klijenti jiġu moqdija fi żmien qasir u f’post wieħed, ġie organizzat 

one-stop-shop fil-mixtla stess. Is-siġar ordnati ġew imqassma f’Marzu tal-2020 u wara l-Mixtla fetħet 

għall-pubbliku għal ftit tal-ġranet. Bejn ordnijiet u bejgħ dirett kien hemm mas-793 applikazzjoni u nbiegħu total 

ta’ 4,061 siġra tal-frott, 1,248 siġra taż-żebbuġ, 1,120 siġra taċ-ċitru, 2,888 xitla tas-selvaġġ tal-frott, u 1,314 selvaġġ 

tad-dwieli Amerikani. Il-bejgħ totali kien jammonta għal €54,911.00. Il-maġġoranza tas-siġar tal-frott mibjugħa 

kienu mlaqqma u mkabbra fil-Mixtla ta’ San Vinċenz. Matul l-2020, total ta’ 6,130 selvaġġ tal-frott u 10,470 biċċa 

tas-siġar tal-frott kienu mħawla fl-art fl-għelieqi tal-Mixtla. Mal-500 xitla taċ-ċawsli selvaġġ, 324 tan-naspli 

selvaġġ, u 2000 xitla taż-żebbuġ selvaġġ, kienu mħawla fil-qsari lesti għat-tilqim. Sar ukoll iż-żrigħ tat-tut fit-tilari, 

fejn inżergħu mal-1,400 żerriegħa, u ż-żrigħ taż-żebbuġ u tan-naspli fil-ħmiemel. B’kollox tlaqqmu madwar 2,800 

siġra taż-żebbuġ u ċitru, 700 tat-tut, 228 tan-naspli u 60 taċ-ċawsli. Minħabba d-direzzjoni l-ġdida li ħadet il-Mixtla, 

minn din is-sena bdiet issir aktar enfasi fuq it-tnissil ta’ siġar tal-frott ta’ Malta.  

 

Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura 
Id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura ħadem fuq numru ta’ proġetti sabiex jiġi assigurat illi s-sajd u l-

akkwakultura f’Malta jingħataw l-attenzjoni kollha meħtieġa biex Malta tibqa’ timxi ’l quddiem f’dawn is-setturi 

tant importanti. 

 

Kollezzjoni ta’ Dejta dwar is-Setturi tas-Sajd u l-Akkwakultura (DC-MAP) 

 

Id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura kompla jaħdem fuq ir-riċerka u ġbir ta’ informazzjoni fuq is-sajd fl-ibħra 

li jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni tal-Gżejjer Maltin u dawk qrib tagħhom. Matul l-2020 sar ġbir ta’ data mis-settur tas-

sajd permezz tal-proġett multiannwali, Data Collection Multi-annual Programme (DC-MAP), liema proġett huwa 

kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. F’dan il-proġett, tinġabar dejta fuq il-qabda u l-isforz tas-sajd minn dgħajjes ta’ 

aktar minn għaxar metri tul permezz tal-logbooks u minn dgħajjes iqsar minn għaxar metri (li m’għandhomx 
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logbooks) permezz ta’ kwestjonarju msejjaħ Catch Assessment Survey. Inġabret ukoll dejta bijoloġika fuq ħut 

maqbud minn sajd kummerċjali kif ukoll informazzjoni soċjali u ekonomika dwar is-sajd. Permezz ta’ stħarriġ ta’ 

riċerka fuq il-baħar, ‘ International bottom trawl survey in the Mediterranean (MEDITS)’, inġabret ukoll 

informazzjoni fuq il-ħut tal-qiegħ. L-informazzjoni miġbura tintuża sabiex issir analiżi fuq l-istat ta’ stokkijiet ta’ 

ħut maqbud, jiġi analizzat l-istat tas-settur u l-livell ta’ sajd u jiġi analizzat l-impatt fuq ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar. 

Id-data tiġi użata wkoll bħala bażi għal pariri xjentifiċi mmirati sabiex isir immaniġġjar aħjar tar-riżorsi u dan 

għandu jirriżulta f’industrija aktar sostenibbli.  

 

Fishing for Litter 

Sabiex tibda tiġi indirizzata l-problema tal-iskart fil-baħar, ġiet varata l-iskema Fishing for Litter fis-sena 2019. Din 

l-iskema tinvolvi ġbir ta’ skart mill-baħar permezz ta’ boroż apposta li ġew imqassma mid-Dipartiment tas-Sajd u 

l-Akkwakultura lid-dgħajjes tat-tkarkir. Dan il-proġett intemm b’suċċess fl-aħħar tas-sena 2020, fejn 12-il borza 

mimlija skart inġabret mill-qiegħ tal-baħar; bħalissa d-dejta miġbura permezz ta’ din l-iskema qiegħda tigi 

analiżżata, u r-riżultati ser jiġu ppubblikati f’rapport xjentifiku. Din l-iskema ġiet imġedda għas-sena 2021.  

 

Boat Restoration Scheme 

Matul l-2020, id-Dipartiment implimenta skema għar-restawr ta’ dgħajjes tradizzjonali tal-injam użati għas-sajd 

kummerċjali. L-għan tal-iskema, li ġiet iffinanzjata minn Fondi Nazzjonali, kien li tingħata għajnuna finanzjarja lil 

sidien ta’ bastimenti tradizzjonali bħal firilla, kajjik, luzzu u frejgatina u li huma reġistrati bħala MFA jew MFB. L-

applikazzjonijiet intlaqgħu fl-ewwel nofs tas-sena filwaqt li lejn l-aħħar tas-sena d-Dipartiment għadda l-pagamenti 

u beda jipprepara biex din l-iskema tiġi ffinalizzata u wara s-suċċess ta’ din l-iskema, terġa’ tkun miftuħa għal sena 

oħra. B’kollox ibbenefikaw 90 applikant li bejniethom ingħataw is-somma ta’ €102,941. 

 

Skema tal-Maltemp – Assistenza lis-Sajjieda 

Fl-24 ta’ Frar 2019, maltempata qalila laqtet il-Gżejjer Maltin u din għamlet ħsarat kbar mhux biss lil persuni 

kwalunkwe, iżda anke lil diversi sajjieda, kemm fid-dgħajjes tagħhom u kif ukoll fi rkapti oħrajn. Għal dan il-għan, 

id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura ħareġ skema li tagħti kumpens għal dawn il-ħsarat lis-sajjieda 

professjonali. B’kollox, 62 applikant ibbenefikaw minn din l-iskema b’total ta’ €227,718 li ġew imqassma lil dawk 

li kienu eliġibbli lejn l-aħħar tal-2020. 

 

Taħriġ għas-Sajjieda 

Bħala parti mill-proġett iffinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) intitolat EMFF 

1.4.1 Training for Fishers, id-Dipartiment fetaħ il-perjodu tal-applikazzjoni għal dawk is-sajjieda interessati li 

japplikaw għat-tieni fażi ta’ taħriġ li se jiġi offrut fl-2020. L-għan ewlieni ta’ dan it-taħriġ kien li jtejjeb l-għarfien 

fost is-sajjieda dwar l-iġjene tas-sigurtà tal-ikel, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-baħar u jipprovdi informazzjoni dwar kif 

isir l-aħjar użu tat-tagħmir tan-navigazzjoni.  

 

Uffiċċju għall-Ħatt tal-Ħut u One-Stop-Shop f’Marsaxlokk 

Bħala parti mill-proġett ‘EMFF 1.23.1 The Construction and Finishing of an Office on the Fish Landing Site in the 

Marsaxlokk Designated Port’, fis-16 ta’ Settembru 2020 ġiet inawgurata l-Faċilità tal-Ħatt tal-Ħut f’Marsaxlokk, 
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Permezz ta’ investiment kofinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) inbniet faċilità 

state of the art li tiffaċilità l-iżbarkar tal-ħut fir-reġjun tax-Xlokk tal-Gżejjer Maltin. Din il-faċilità mistennija ttejjeb 

il-ħidma tal-Uffiċjali għall-Protezzjoni tas-Sajd, li huma responsabbli li jassiguraw li l-ħut maqbud illegalment ma 

jiġix imniżżel u mibjugħ. Dan il-proġett inkluda wkoll chiller room, li tippermetti li d-Dipartiment tas-Sajd u l-

Akkwakultura jaħżen ħut maqbud illegalment u li jiġi kkonfiskat, kif ukoll krejn li għandu jintuża fil-proċess tal-

ħatt tal-ħut imdaqqas. Permezz ta’ dan l-investiment id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura beda joffri s-servizzi 

tiegħu lill-pubbliku minn Marsaxlokk, biex b’hekk jiġi evitat kull skariġġ żejjed lis-sajjieda. 

 

Fisheries Hub Project  

Id-Dipartiment kompla bit-tfassil tal-‘Fisheries Hub Project’ f’Xatt il-Mollijiet fil-Marsa. Matul din is-sena beda l-

proċess billi ġie mwaqqa’ il-bini eżisitenti fis-sit. Matul l-2020 inħareġ tender għal konsulenza ta’ perizzja fil-bini 

sabiex jassisti lid-Dipartiment fit-tfassil tal-BOQs tal-binja l-ġdida kif ukoll għall-imaniġġjar u s-superviżjoni għal 

waqt li tkun qed issir il-kostruzzjoni.  

 

Skema tal-Għajnuna għall-Istaġun tal-Pixxispad  

Bħala parti mill-proġett iffinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) intitolat ‘EMFF 

1.9.1 Compensation Scheme for the Temporary Cessation of Fishing Activities’, id-Dipartiment f’April 2020 ħallas 

lil dawk is-26 sajjied li applikaw fl-2019 u kienu eliġibbli. Dan il-proġett iffinanzja madwar €100,621 f’kumpens 

totali lil dawk l-applikanti li ma ħarġux jistadu fix-xahar ta’ Diċembru 2019. Aktar tard f’Ottubru 2020, id-

Dipartiment reġa’ fetaħ l-applikazzjonijiet għas-sajjieda li xtaqu japplikaw taħt din l-iskema li kienu f’pussess ta’ 

liċenzja biex jistadu għall-pixxispad. L-applikazzjonijiet intlaqgħu sal-20 ta’ Novembru 2020, u sa dak il-perjodu 

applikaw b’kollox 43 sajjied li kienu suġġetti għal ċċekkjar dwar il-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà. B’hekk din l-

iskema kompliet tgħin biex ikollna ħażniet sostenibbli ta’ ħut fil-futur.  

 

Għajnuna għas-Sajjieda tat-Tonn (Tuna Aid Scheme) 

Id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura fl-2020 nieda u kkonkluda ‘Covid-19 Grant Scheme for Bluefin Tuna 

(BFT) Fishers’. L-iskema kellha l-għan li tippriżerva l-impjiegi billi tikkumpensa lis-sajjieda għat-telf ta’ dħul li 

rriżulta minn miżuri adottati fuq livell nazzjonali sabiex tiġi mnaqqsa l-firxa tal-virus Covid-19. L-iskema pprovdiet 

għajnuna finanzjarja bbażata fuq rata ta’ €2 għal kull kg ta’ kwota għat-tonn intitolata mill-applikant fl-2020. Total 

ta’ 145 sajjied fuq skala żgħira bbenefikaw mill-għajnuna mogħtija bħala parti mill-iskema. 

 

CCTVs, Electronic Logbooks u GPRS Trackers 

Matul l-2020 tkompla proġett sabiex l-imwieżen fejn is-sajjieda jistgħu jiżnu l-ħut u joħorġu t-tikketti jiġu 

mgħammra b’CCTVs. Dan qed jgħin sabiex isir anqas vandaliżmu fuq l-imwieżen li kien qed ikun ta’ inkonvenjent 

għas-sajjieda minħabba li ma jkunux jistgħu jużaw l-imwieżen. Fl-2020 tkomplew ukoll żewġ proġetti fejn madwar 

1,000 bastiment tas-sajd reġistrati mad-dipartiment ġew mgħammra b’electronic logbooks u GPRS Trackers skont 

il-kategorija li jaqgħu fiha.  
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Awditjar 

Saret ukoll it-tieni fazi tal-proġett ta’ awditjar fuq it-Taqsima tal-Kontroll li l-għan tiegħu hu li jtejjeb l-operat ta’ 

din it-Taqsima. Qed isiru eżerċizzji sabiex tiġi analizzata s-sitwazzjoni preżenti u wara jsiru rakkomandazzjonijiet 

fuq kif l-operat jista’ jkun aktar effiċjenti. 

 

Politika Komuni tas-Sajd – Riklami fuq it-Televiżjoni u r-Radju  

F’Novembru 2020 tnediet kampanja ta’ għarfien dwar l-importanza tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd u dak 

tas-Sajd Illegali, mhux Rappurtat u mhux Irregolat għal valur ta’ madwar €560,000. Din il-kampanja se tkun mifruxa 

fuq 30 xahar u matulha se jixxandru riklami li jagħtu informazzjoni relatata ma’ dawn ir-regolamenti. Parti oħra 

minn din il-kampanja se tiffoka fuq riklami li juru investimenti li saru mid-Dipartiment tas-Sajd sabiex ikun jista’ 

jsir monitoraġġ u kontroll tas-sajd hekk kif mitlub mir-regoli tal-Unjoni Ewropea. 

 

Seminar fuq l-importazzjoni tal-Prodotti tal-Ħut  

F’Novembru 2020 sar ukoll it-tieni seminar minn serje ta’ ħamsa indirizzat lejn l-importaturi ta’ prodotti tas-sajd. 

Dawn is-seminars huma mmirati lejn diversi kategoriji ta’ sajjieda, aġenti importaturi, u kif ukoll entitajiet 

governattivi li jaħdmu id f’id mad-Dipartiment. 

 

BLUEfasma 

Il-BLUEfasma huwa proġett Interreg-Mediterran li jikkonsisti minn 14-il imsieħeb minn disa’ pajjiżi Mediterranji: 

l-Italja, il-Greċja, Franza, Spanja, il-Portugall, Ċipru, Malta, il-Kroazja u l-Montenegro. L-għanjiet ta’ BLUEfasma 

huwa li jintegra u jimplimenta prinċipji ta’ ekonomija ċirkolari fis-setturi tas-sajd u l-akkwakultura, li tibbenefika 

żoni insulari, gżejjer u kostali tal-Mediterran b’mod innovattiv u ġdid. It-tim tal-proġett jittratta l-isfida 

transnazzjonali tat-tnaqqis kontinwu tar-riżorsi naturali li tikkawża impatti ekonomiċi, soċjali kif ukoll ambjentali 

serji. Speċifikament, l-għan ġenerali tiegħu huwa li jagħti s-setgħa lill-kapaċità ta’ innovazzjoni ta’ intrapriżi żgħar 

u ta’ daqs medju, gruppi marittimi u networks fil-gżejjer Mediterranji u ż-żoni kostali sabiex jappoġġjaw it-tkabbir 

tal-Ekonomija Ċirkolari blu fis-sajd u l-akkwakultura. F’Ottubru tal-2020, id-Dipartiment tas-Sajd u l-

Akkwakultura organizza laqgħa bejn l-istakeholders sabiex jintroduċi l-proġett u saru diskussjonijiet fuq il-mezzi li 

se jintużaw f’dan il-proġett.  

 

HARMONY 

Matul l-2020, id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura flimkien mal-Aġenzija għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) 

komplew il-ħidma tagħhom fuq il-proġett Interreg VA Italia-Malta msejjaħ HARMONY. F’dan il-proġett 

jipparteċipaw numru ta’ msieħba Maltin kif ukoll Sqallin. HARMONY huwa ffukat fuq l-integrità tal-qiegħ tal-

baħar u jinvestiga l-impatti ta’ speċi mhux indiġeni fuq l-ekosistemi marittima lokali f’kuntest cross-border. L-għan 

ta’ dan il-proġett huwa li joħloq framework komuni bejn dawn iż-żewg gżejjer għall-monitoraġġ u kontroll ta’ dawn 

l-ispeċi invażivi, u flimkien tinħoloq strateġija għall-ġestjoni ta’ siti u ħabitats tan-Natura 2000. Fl-2020, id-

Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura wettaq stħarriġ dwar l-Għarfien Ekoloġiku Lokali (LEK) ma’ sajjieda lokali 

dwar il-qbid ta’ speċi aljeni fl-ibħra Maltin. Dan l-istħarriġ kien inizjalment ir-responsabbiltà tal-Università ta’ 

Malta, madankollu, peress li dawn tal-aħħar ma setgħux iwettquh minħabba l-pandemija tal-Covid-19, id-
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Dipartiment ħa din il-bicca xogħol f’idejh u wettaq ix-xogħol li kien ippjanat. L-2020 rat ukoll il-produzzjoni ta’ 

materjal promozzjonali relatat mal-proġett, inkluż vidjow edukattiv li juri lill-pubbliku kif isajjar il-granċ invażiv 

(Portunus segnis) fi sforz biex titqajjem kuxjenza dwar dan l-ispeċi mhux indiġena. Il-proġett huwa mistenni li jiġi 

konkluż lejn l-ewwel nofs tas-sena 2021 . 

 

LIFE PanPuffinus 

LIFE PanPuffinus huwa proġett ġdid li beda fl-2020 li għandu l-għan li jtejjeb l-istatus ta’ konservazzjoni ta’ żewġ 

għasafar tal-baħar pelaġiċi: il-garnija (Puffinus yelkouan) u l-garnija tal-Baleariku (Puffinus mauretanicus) li huma 

endemiċi għall-Mediterran u li l-popolazzjoni tagħhom tinsab fil-periklu ta’ estinzjoni. Flimkien mal-eNGO 

BirdLife Malta, permezz ta’ dan il-proġett, se tinħoloq sistema mtejba ta’ ġbir u monitoraġġ tad-dejta fil-baħar tal-

Mediterran u l-kosta Atlantika tal-Portugall. LIFE PanPuffinus se jikkontribwixxi wkoll fl-implimentazzjoni tal-

International Species Action Plans ta’ dawn iż-żewg speċi ta’ għasafar. F’Diċembru tal-2020 saret l-ewwel laqgħa 

bejn l-imsieħba kollha fejn ġie diskuss kif se jkun imqassam dan il-proġett.  

STREAMLINE (RCG Med)  

L-għan ewlieni tal-progett STREAMLINE (Streamlining the establishment of regional work plans in the 

Mediterranean and Black Seas) huwa li jipprovdi appoġġ lill-grupp ta’ kordinazzjoni reġjonali tal-Baħar Mediterran 

u l-Baħar l-Iswed (RCG Med & BS) u lill-Istati Membri biex ifasslu pjanijiet ta’ ħidma reġjonali għall-ġbir ta’ dejta 

bijoloġika tas-sajd fil-Mediterran u l-Baħar l-Iswed. Dan se jinkiseb permezz ta’ koperazzjoni pro-attiva u 

kokreattiva bejn dan il-proġett u l-RCG Med & BS. Dan il-proġett beda proprju f’Diċembru tal-2020 permezz ta’ 

konsultazzjoni inizjali bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-imsieħba fi ħdan il-proġett.  

 

Proġett Xibka  

Proġett Xibka huwa proġett flimkien mal-NGO tal-ambjent ADGLF Initiative for 2021 Żibel. L-għan ta’ dan il-

proġett huwa li jimplimenta sforz kollettiv fuq ir-rimi u ġbir tal-iskart, immirat speċifikament għal tagħmir tas-sajd 

mitluq (hekk imsajjaħ derelict fishing gear, DFG) madwar il-kosta tal-Gżejjer Maltin. Is-siti magħżula se jkunu 

vverifikati permezz tal-użu ta’ apparat ta’ tekonoloġija avvanzata (remotely operated vehicle, ROV) u bugħaddasa; 

ladarba d-DFG jinġabar, dan se jiġi imnaddaf u maħżun. Id-DFG miġbur se jintrema skont in-natura u l-istat tal-

materjal li jkun fih. Ir-ritratti u vidjows li jinġabru jiġu ppubblikati f’diversi mezzi socjali sabiex jiżdied l-għarfien 

dwar l-impatti tad-DFG u l-iskart fl-ibħra tagħna. Dan il-proġett għadu fil-fażi bikrija tiegħu.  

 

MedSudMed  

Matul l-2020 tkompliet ukoll il-ħidma fuq proġett reġjonali tan-NU Food and Agriculture Organisation (FAO), 

imsejjaħ ‘MedSudMed ‘Assessment and Monitoring of the Fishery Resources and the Ecosystems in the Straits of 

Sicily’. Dan il-proġett huwa magħmul minn erba’ pajjiżi parteċipanti fil-Fliegu Istrett ta’ Sqallija (l-Italja, il-Libja, 

Malta u t-Tuneżija). Il-proġett MedSudMed jappoġġja diversi attivitajiet ta’ riċerka relatati mal-interazzjoni bejn 

ir-riżorsi demersali u ħut pelaġiku żgħir, u fatturi ambjentali bijotiċi u abijotiċi. Fost attivitajiet oħra, fl-2020, Malta 

kkontribwiet fil-valutazzjonijiet tal-istokk tal-merluzz (Merluccius merluccius), gambli bojod (Parapenaeus 

longirostris) u trilja tal-ħama (Mullus barbatus). 
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CopeMed II 

CopeMed II ‘Coordination to Support Fisheries Management in the Western and Central Mediterranean’ huwa 

proġett ieħor reġjonali tan-NU FAO. Dan il-proġett ikopri s-sottoreġjuni tal-Punent u ċentrali tal-Mediterran, li 

jikkonsistu fi tmien pajjiżi parteċipanti (Spanja, Franza, l-Italja, Malta, l-Alġerija, il-Libja, il-Marokk u t-Tuneżija). 

Il-proġett CopeMed II għandu l-għan li jikkontribwixxi għas-sostenibbiltà tas-sajd fil-Baħar Mediterran ċentrali u 

tal-Punent u l-ekosistema tiegħu permezz tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet u t-tisħiħ tal-koperazzjoni xjentifika fost il-

pajjiżi parteċipanti. Malta, bħala parti minn dan il-proġett, ikkontribwiet għall-valutazzjoni tal-lampuki 

(Coryphaena hippurus) u pparteċipat f’diskussjonijiet reġjonali. 

 

Fishing for Recipes 

Fil-21 ta’ Novembru d-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura kkollabora mal-Ministeru tal-Edukazzjoni sabiex 

jiġi ċċelebrat għall-ewwel darba f’Malta l-Jum Dinji tas-Sajd billi nieda l-kompetizzjoni kulinarja, ‘Fishing for 

Recipes’. L-għan prinċipali ta’ din il-kompetizzjoni kien il-promozzjoni tal-konsum tal-ħut lokali li huwa element 

importanti mill-wirt kulinari kostali. Flimkien mal-familja u l-ħbieb tagħhom, il-parteċipanti kellhom joħolqu platt 

billi jużaw ħut maqbud lokalment u li huwa sottovalutat, minn lista li ġiet ipprovduta mid-Dipartiment tas-Sajd. 

F’din il-kompetizzjoni, li kienet mifruxa fuq sitt ġimgħat, ipparteċipaw 36 tifel u tifla u żgħażagħ fl-etajiet ta’ bejn 

id-9 u l-15-il sena. Il-Jum Dinji tas-Sajd se jibqa’ jiġi ċċelebrat annwalement f’Malta b’attivitajiet u avvenimenti li 

permezz tagħhom nirrikonoxxu s-sehem tas-sajjied u l-komunitajiet tas-sajd fis-soċjetà Maltija. 

 

Inizjattiva – Tqassim ta’ Palm  

F’Awwissu tas-sena 2020, id-DFA kkordina diversi żabriet tal-weraq tal-palm għall-istaġun tal-lampuki. Saret 

kollaborazzjoni ma’ diversi persuni, kunsilli lokali, u kumpaniji interessati li jiżbru s-siġar tal-palm tagħhom. Is-

siġar tal-palm li ġew miżbura, ingħatalhom bexx kontra l-Bumunqar Aħmar tal-Palm. Inqatgħu aktar minn elf werqa 

tal-palm li tqassmu lil 130 sajjied Malti u Għawdxi bejn ix-xhur ta’ Lulju u Awwissu.  

 

Direttorat tal-Akkwakultura  

Fid-Direttorat tal-Akkwakultura kompla x-xogħol ta’ rinnovazzjoni u manutenzjoni ġenerali tal-faċilità. Fosthom 

ġew irranġati numru ta’ uffiċini u bdew ukoll xogħlijiet fuq partijiet tal-bini li kienu f’kundizzjoni perikoluża. 

Komplew il-preparazzjonijiet biex jiġi rranġat il-laboratorju fiċ-ċentru tal-akkwakultura biex ikun jista’ jintuża għal 

proġetti ta’ riċerka li jsir fi ħdan dan id-Direttorat. 

 

Tkompliet il-kollaborazzjoni mal-MCAST u n-Nature Trust Malta dwar ir-riċerka fuq aspetti varji li għandhom 

x’jaqsmu mal-akkwakultura. Barra minn hekk tkompliet ukoll ir-riċerka fuq speċi bħaċ-ċippullazz, l-aċċjol u l-

pagri. Sar ukoll studju preliminari fuq tkabbir innovattiv ta’ krustaċju partikolari bħala lixka ħajja, kif ukoll saru 

preparamenti għal studju biex jitnaqqas l-impatt ambjentali miċ-ċentru tar-riċerka. Fl-2020, id-Direttorat għamel 

evalwazzjoni ta’ proġett li juża dan il-krostaċju bħala ikel għal ħut u animali oħra. Din l-evalwazzjoni kienet tinkludi 

diversi studji fosthom verifika fuq il-proprjetà intellettwali tal-proġett u aspetti kummerċjali tal-proġett.  
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Matul l-2020 tkompla x-xogħol fuq l-ispeċi ornamentali Bangaii Cardinalfish, ħuta li minħabba l-popolarità tagħha 

qed tiġi riċerkata bil-ħsieb li jiġi żviluppat it-tkattir tagħha fuq livell kummerċjali.  

 

Tkompla wkoll ix-xogħol fuq il-proġett tal-bużaqq li qed isir b’kollaborazzjoni man-Nature Trust (Killifish 

Conservation Project) li jaħseb sabiex il-friegħ li jitnisslu fil-mafqas fiċ-Ċentru ta’ Riċerka jiġu mitluqa fl-ambjent 

naturali tagħhom bil-għan li tiġi kkonservata l-popolazzjoni naturali tal-bużaqq. Flimkien ma’ entitajiet oħra qed 

isir ukoll monitoraġġ regolari tal-kundizzjonijiet ambjentali u l-popolazzjonijiet fl-erba’ lokalitajiet li fihom tinstab 

din l-ispeċi. Bdew isiru preparazzjonijiet neċessarji biex id-Direttorat tal-Akkwakultura jikkolabora man-Nature 

Trust Malta permezz ta’ proġett intenzjonat li jikkonserva l-qabru, granċ tal-ilma ħelu. Tħejjiet sistema biex fiha 

jiġi mfaqqas u mkabbar il-qabru biex fil-futur jiġi mitluq fl-ambjent naturali tiegħu.  

 

Barra minn hekk kompla x-xogħol fuq il-proġett Interreg VA Italia-Malta BYTHOS, li hu intenzjonat li jagħmel 

riżorsa mill-fdalijiet tal-industrija tas-sajd, inkluż dik tat-tonn, biex b’hekk jiġi mnaqqas ukoll l-impatt ambjentali 

ta’ din l-industrija. Fis-sena 2020 sar xogħol ta’ rikondizzjonar fi spazju li kien identifikat biex iservi bħala 

laboratorju biex jintuża għal dimostrazzjonijiet ta’ kif tista’ tiġi estratta l-kollaġin mill-fdalijiet tal-industrija tat-

tonn. Id-Direttorat ikkontribwixxa wkoll f’dan il-proġett billi pproċessa fdalijiet mill-industrija tat-tonn fi dqiq biex 

jiġi kkunsidrat bħala ingredjent f’ikel għall-ħut. Il-parti l-kbira ta’ dan il-proġett ġie ffinanzjat minn fondi Ewropej.  

Dipartiment għas-Saħħa u l-Ħarsien tal-Annimali  
 

Id-Dipartiment għas-Saħħa u l-Ħarsien tal-Annimali fi ħdan il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u d-

Dittijiet tal-Annimali huwa magħmul minn żewġ direttorati li huma: id-Direttorat għat-Trattament Xieraq tal-

Annimali, Promozzjoni u Servizzi u d-Direttorat għar-Regolazzjoni Veterinarja. Fi ħdanu hemm ukoll il-

Laboratorju Nazzjonali Veterinarju. 

 

Matul l-2020 beda x-xogħol biex jiġu żviluppati Sistema ta’ Amministrazzjoni ta’ Informazzjoni Laboratorja, kif 

ukoll Sistema ta’ Informazzjoni dwar is-Saħħa tal-Annimali, Ikel u Għalf. Saru studji dwar l-immodernizzar tal-

Laboratorju Nazzjonali Veterinarju, liema studju ġie konluż u se jservi ta’ bażi biex isir titjib ulterjuri. Inħarġu wkoll 

sejħiet għall-offerti li jikkonċernaw modernizzar tal-Laboratorju Nazzjonali fosthom ħmistax-il sejħa tal-offerti 

għax-xiri ta’ appart ġdid. Ġew installati sistemi ta’ allarm kontra n-nar fid-Dipartiment. 

 

Matul l-2020 daħlu fis-seħħ numru ta’ avviżi legali ġodda, kif ukoll saru reviżjonijiet ta’ liġijiet eżistenti, kif ġej:  

• Avviż Nru 341 tal-2020 – Regoli tal-2020 li jemendaw ir-Regoli dwar l-Identifikazzjoni u r-Reġistrazzjoni 

ta’ Annimali Bovini u t-Tikkettjar taċ-Ċanga; 

• Avviż Nru 340 tal-2020 – Regolamenti tal-2020 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Problemi ta’ Saħħa fl-

Annimali li Jolqtu l-Kummerċ Intrakomunitarju f’Annimali Bovini u Majjali; Avviż tal-Gvern li jaġġorna 

r-Rati Bażi tal-Kumpens għat-Tiġieġ skont l-Avviż Legali 225/2012;  

• Konsultazzjoni pubblika għar-reviżjoni tal-Avviż Legali Nru 265 tal-2003 – Regolamenti tal-2003 dwar ż-

Żamma ta’ Annimali Selvaġġi fi Stabbilimenti Żooloġiċi illi tnieda f’Diċembru 2020.  
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Id-Dipartiment ipparteċipa bi rwol attiv fil-proċess ta’ awditjar li sar mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar, kif ukoll 

mid-Dipartiment tal-Verifika Interna u l-Investigazzjonijiet u ġew segwiti. B’riżultat ta’ dan l-audit qed jiġu 

indirizzati numru ta’ nuqqasijiet identifikati. L-amministrazzjoni tad-Dipartment ingħatat it-taħriġ neċessarju kif 

ukoll sar l-ittestjar fuq s-sistema tal-Corporate Financial Management Solution sabiex fit-tieni kwart tas-sena 2021 

id-Dipartiment ikun jista’ jadotta is-sistemi bbażati fuq accrual accounting.  

 

Saru wkoll diversi arranġamenti biex jiddaħħlu protokolli ġodda skont id-direzzjoni tas-Supretendenza tas-Saħħa 

Pubblika u jinxtara l-apparat u l-ilbies protettiv biex jiġi mmitigat l-impatt tal-Covid-19 fuq l-operat.  

 

Direttorat għat-Trattament xieraq tal-Annimali, Promozzjoni u Servizzi 

L-għan ewlieni tad-Direttorat għat-Trattament Xieraq tal-Annimali, Promozzjoni u Servizzi huwa l-ħarsien tal-

annimali b’mod partikolari dawk li jinsabu mitluqa barra.  

 

Matul iż-żmien, id-Direttorat stinka biex isaħħaħ l-operatat tiegħu biex ilaħħaq mat-talbiet li jsiru kontinwament u 

tingħata għajnuna f’waqta lill-annimali li jkunu abbandunati jew li jkunu mweġġgħa. Matul is-sena 2020, is-servizz 

ta’ emerġenza bl-ambulanza tal-annimali – li jopera erbgħa u għoxrin siegħa kuljum – irċieva 5,341 talba għall-

għajnuna. Talbiet għall-assistenza jistgħu jsiru fuq Freephone 1717 jew permezz tal-mobile app. Barra minn hekk, 

il-mobile app tinkludi informazzjoni dwar annimali li jinsabu fil-kwartieri tad-Direttorat u li jistgħu jingħataw għall-

adozzjoni kif ukoll informazzjoni oħra relatata. 

 

L-annimali kollha li jinġabru mid-Direttorat jittieħdu l-isptar APH għal checkup u għal kull tip ta’ kura li jkollhom 

bżonn minn żmien għall-ieħor. L-ispiża għal dan is-servizz matul is-sena 2020 kienet ta’ €514,873.57. Wara li jiġu 

kkurati, l-annimali jinżammu mid-Direttorat fl-Għammieri sakemm jiġu adottati. Matul is-sena 2020 inġabru 714-

il kelb u 1,918-il qattus li minnhom ġew adottati 612-il kelb u 571 qattus. 

 

Matul is-sena d-Direttorat rċieva madwar 700 rapport dwar moħrija ta’ annimali u wettaq madwar 578 spezzjoni u 

392 spezzjoni ta’ segwitu. L-ispezzjonijiet ivarjaw bejn djar privati, irziezet, pet shops u proprjetajiet privati oħra 

bħal garaxxijiet, postijiet tax-xogħol u mħażen. Fil-każijiet fejn jinstabu xi rregolaritajiet, l-uffiċjali tad-Direttorat 

jitolbu lis-sid rispettiv sabiex, fi żmien stipulat, jirregola ruħu skont il-liġi. F’każijiet aktar gravi jittieħdu wkoll 

passi legali permezz ta’ kwereli mal-pulizija. Fis-sena 2020 id-Direttorat ipproċeda b’14-il kwerela sabiex il-pulizija 

jieħdu passi kriminali kontra l-persuni li jkunu kisru l-ligi. Kien hemm ukoll 13-il każ fejn rappreżentanti tad-

Direttorat ġew imħarka biex jiddefendu każijiet imtellgħa minn għases tal-pulizija.  

 

Aspett importanti ta’ dan id-Direttorat hija l-promozzjoni tal-adozzjonijiet. Għaqdiet nongovernattivi jingħataw 

fondi skont in-numru ta’ klieb/qtates li jiġu adottati minnhom matul is-sena. Diversi għaqdiet nongovernattivi li 

jaħdmu mal-annimali bbenefikaw minn fondi biex iwettqu proġetti utli għall-annimali. Il-proġetti jinkludu t-tiswija 

ta’ annimali, spejjeż relatati mal-kura veterinarja u mediċini, titjib fil-faċilitajiet fejn jinżammu l-annimali, ikel u 

trasport. Matul is-sena 2020, permezz tal-Animal Welfare Fund, sbatax-il għaqda nongovernattiva ngħataw 
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bejniethom €114,138.95 sabiex iwettqu dawn il-proġetti. Matul is-sena tqassmu wkoll fondi oħra li l-iskop tagħħom 

kien li jgħin għaqdiet nongovernattivi jkopru l-ispejjez veterinjari u operazzjonijiet kumplessi. Permezz ta’ dan il-

fond għal servizzi veterinarji bbenefikaw għaxar għaqdiet volontarji li bejniethom ħadu s-somma ta’ €42,920 u saru 

ħames operazzjonijiet kumplessi li jammontaw għal total ta’ €5,541.13. 

 

Għat-tieni sena konsekuttiva, fl-2020 reġgħu tqassmu fondi lill-kunsilli lokali bil-għan li jtejbu l-ħajja tal-annimali 

speċjalment l-istrays. Permezz ta’ dan il-fond, ħamsin kunsill lokali bbenifikaw minn din l-iskema. 50% tal-grant 

ingħatat lil kull kunsill mal-kuntratt. Is-somma globali tammonta għal €296,327.27.  

 

Id-Direttorat jipprovdi informazzjoni dwar l-għarfien għall-ħarsien tal-annimali fost is-setturi varji tas-socjetà 

Maltija. Biex jintlaħaq dan il-għan, saru żjajjar regolari f’diversi skejjel tul is-sena skolastika 2019 kif ukoll matul 

Skola Sajf.  

 

Direttorat għar-Regolazzjoni Veterinarja 

 

Id-Direttorat għar-Regolazzjoni Veterinarja huwa magħmul minn ħames (5) unitajiet: l-Unità dwar is-Sigurtà tal-

Katina Alimentari, l-Unità tal-Kummerċ, l-Unità tas-Saħħa tal-Annimali, l-Unità tat-Trattament Xieraq tal-

Annimali, u l-Unità tal-Policy u l-Infurzar. 

 

Attivitajiet ta’ kontroll fl-oqsma tas-Saħħa tal-Annimali, it-Trattament Xieraq tal-Annimali, ikel li joriġina mill-

annimali, prodotti sekondarji tal-annimali, u għalf tal-annimali jsiru kollha permezz ta’ spezzjonijiet, verifiki, teħid 

ta’ kampjuni, monitoraġġ u analiżi. Id-Direttorat jipprepara pjanijiet annwali u jistabbilixxi l-frekwenza tal-

ispezzjonijiet għall-ispetturi. Kontrolli tas-saħħa tal-annimali u żoonożi huma mwettqa prinċipalment permezz ta’ 

monitoraġġ u huma supplimentati permezz ta’ teħid ta’ kampjuni. Il-monitoraġġ huwa bbażat fuq programm 

annwali tal-kontroll tal-mard li jieħu kont ta’ risk assessments u r-riżultati tal-kampjuni u rekords preċedenti. 

 

Unità dwar is-Sigurtà tal-Katina Alimentari (SFCU) 

Fl-2020 saru 336 kontroll uffiċjali mis-Sezzjoni tal-Istabbilimenti Approvati. Ħdax-il kontroll uffiċjali kienu 

verifiki għall-approvazzjoni ta’ stabbiliment ġdid, u 10 kienu f’diskussjonijiet u laqgħat ma’ applikanti ġodda. Is-

sezzjoni wettqet ukoll diversi notifiki u investigazzjonijiet tar-RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). 

Mit-336 kontroll, ħamsa (5) kienu kontrolli ta’ infurzar. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet kien hemm nuqqas ta’ 

konformità mar-Regolamenti tal-Iġjene, jew fil-qasam tal-kriterji mikrobijoloġiċi, it-tikkettar u t-traċċabbiltà. Fl-

2020 kontroll tal-infurzar inkluda sospensjoni ta’ approvazzjoni waħda. F’din is-sena saru 18-il kontroll uffiċjali 

fuq stabbilimenti tal-ippakkjar tal-bajd li jinsabu fuq farms tal-bajd, fejn inġabru wkoll 67 kampjun għall-Pjan 

Nazzjonali tar-Residwi. Saru wkoll żewġ kontrolli uffiċjali fuq farms tal-ħut, erba’ sessjonijiet ta’ teħid ta’ kampjuni 

fejn inġabru 25 kampjun tal-Pjan Nazzjonali minn bastimenti tas-sajd u saru 22 kontroll uffiċjali tal-bastimenti tas-

sajd.  
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Is-Sezzjoni tal-Biċċeriji tal-Laħam Abjad u l-Istabbilimenti tat-Tqattigħ jimmaniġġja l-kontrolli uffiċjali fl-erba’ 

biċċeriji tat-tjur preżenti f’Malta u l-istabbilimenti tat-tqattigħ ta’ dan il-laħam. B’kollox, kuljum tul is-sena saru 

942 spezzjoni. Addizzjonalment, saru wkoll erba’ verifiki. L-ammont totali ta’ tjur maqtula f’dawn il-biċċeriji kien 

ta’ 2,357,498 tiġieġa, li juri żieda fuq is-snin ta’ qabel. Dan ġie rifless f’żieda korrispondenti ta’ tjur mejta mal-

wasla (3005), u karkassi ta’ tjur skartati waqt il-postmortem (9585), bil-ħsara prinċipali tkun l-aktar ta’ natura 

teknika, malnutrizzjoni jew ematomi. L-ammont totali ta’ kampjuni li ttieħdu tul is-sena kien ta’ 164. Dawn tal-

aħħar jinkludu kampjuni għall-Pjan Nazzjonali għar-Residwi, testijiet mikrobijoloġiċi (bħas-Salmonella) u għall-

antibijotiċi. Il-biċċa l-kbira tan-nuqqasijiet li ġew osservati tul is-sena kienu relatati mas-sistema tat-traċċabbiltà, il-

manutenzjoni tal-istrutturi, u kontrolli ta’ dokumenti. 

 

Hawn żewġ biċċeriji tal-fniek approvati f’Malta, iżda waħda biss minn dawn hija approvata biex toqtol il-fniek ta’ 

terzi persuni. Tul l-2020 kien hemm total ta’ 101 spezzjoni antemortem u postmortem. Il-produzzjoni stimata kienet 

ta’ 53,205 fenek fl-2020. Tul l-2020 mill-biċċeriji ttieħdu 21 kampjun għall-Pjan Nazzjonali għar-Residwi biex jiġu 

ttestjati għall-preżenza ta’ residwi mediċinali u kontaminati. 

 

Fil-biċċerija ta’ Malta jinqatlu majjali, bovini, żwiemel, nagħaġ u mogħoż. Kontrolli uffiċjali twettqu kuljum fuq s-

saħħa u l-benessere tal-annimali qabel ġew maqtula, u wara saru wkoll spezzjonijiet tal-karkassi tal-annimali fejn 

ġiet evalwata s-saħħa tal-annimal għall-konsum tal-bniedem. It-teħid ta’ kampjuni sar skont il-pjanijiet mandatorji 

(TSE, Trichinella, Salmonella, Bruċellożi), tal-Pjan Nazzjonali ta’ Kontroll tar-Residwi. Fl-2020 ġew spezzjonati 

total ta’ 60,865 waqt il-qatla regolari. Minnhom 60,569 kienu tajbin għal konsum mill-bniedem u ġew mormija 296 

karkassa. F’Għawdex waqt il-qatla regolari fl-2020 ġew spezzjonati total ta’ 5,291. Minnhom 5,252 kienu tajbin 

għal konsum mill-bniedem u ġew mormija 39 karkassa. Fl-2020, bis-Servizz ta’ Emerġenza waqt qatla urġenti kienu 

spezzjonati 253 annimal, minnhom 223 kienu tajbin għal konsum u 30 kienu kkundannati. 

 

Matul l-2020, is-Sezzjoni tal-Għalf u Nutrizzjoni tal-Annimali wettqet 10 spezzjonijiet fi stabbilimenti ta’ negozji 

tal-għalf. Nuqqasijiet minuri li nstabu ġew segwiti sakemm ġew irranġati. Ġew imwettqa wkoll żewġ 

investigazzjonijiet ibbażati fuq riżultati ta’ testijiet mhux konformi. Twettqu 10 verifiki fuq ftit negozji tal-għalf 

sabiex jiġu eżaminati fil-fond ċerti prattiki tal-attività tagħhom. Kampjuni ta’ għalf ittieħdu b’mod rappreżentattiv 

u mifrux matul is-sena. 46 kampjun ittieħdu għal analiżi skont il-Pjan Nazzjonali għar-Residwi u tlieta oħra nġabru 

għall-analiżi għal GMOs. Ġew reġistrati żewġ negozji tal-għalf ġodda biex ikunu jistgħu jwettqu l-attività tagħhom 

marbuta mal-għalf.  

 

Is-Sezzjoni tal-Animal By-Products (ABPs) ħarġet 72 permess tat-trasport fl-2020 biex ikun jista’ jinġarr tali 

materjal lejn l-Inċineratur tal-Wasteserv fil-Marsa. Saru 230 żjara fis-sit tal-Inċineratur, kif ukoll żjara fil-biċċerija 

ta’ Għawdex u oħra f’maħżen tal-ġlud tal-bovini. 

 

Fl-2020, is-Sezzjoni tal-Iġjene tal-Ħalib implimentat 54 spezzjoni fuq l-irziezet tal-baqar f’Malta u Għawdex li 

jfornu ħalib nej lill-istabbiliment approvat tal-ħalib li jiġbor u jipproċessa prodotti tal-ħalib. Aparti minn hekk, fl-
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2020 ġew miġbura 413-il kampjun tal-ħalib tal-produtturi direttament mill-istabbiliment tal-ipproċessar tal-ħalib. 

Dawn il-kampjuni nġabru għat-testijiet tal-EBL/MRT u residwi għal antibijotiċi, sulfonamidi, sustanzi antibatteriċi, 

NSAIDs, eċċ. Saru wkoll 15-il invesitigazzjoni fi rziezet u tliet żjarat fi stabbilimenti tal-ipproċessar tal-ħalib.  

 

Matul l-2020, is-Sezzjoni għal Prodotti Tradizzjonali wettqet 389 kontroll uffiċjali kemm f’Malta kif ukoll 

f’Għawdex fosthom 204 ġenerali, 53 preliminari, 31 għal verifki annwali, seba’ follow-ups; kif ukoll 11-il 

approvazzjoni 1st Conditional, 12-il approvazzjani 2nd Conditional, seba’ approvazzjonijiet finali, għal total ta’ 43 

approvazzjoni. Inġabru wkoll 70 dikjarazzjoni mingħand produtturi fejn il-ħalib tan-nagħaġ u mogħoż prodott fir-

razzett qed jingħata lil ħrief u gidien u/jew qed jintuża biex jiġu maħduma prodotti tal-ħalib għall-użu personali 

biss. Matul l-istess sena saru wkoll 107 visti fuq l-irziezet għall-ġbir ta’ kampjuni tad-demm minn nagħaġ u mogħoż.  

 

Unità tal-Kummerċ 

Din l-unità timplimenta l-proviżjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Postijiet ta’ Spezzjoni fuq il-Fruntiera u l-leġiżlazzjoni 

relatata mal-kummerċ intrakomunitarju.  

 

Matul l-2020, fil-Border Control Posts (BCPs) kienu ċċekkjati 552 kunsinna impurtati ta’ prodotti li ġejjin mill-

annimali (POAO) u 47 kunsinna ta’ annimali ħajjin. Minn dawn 514-il kunsinna daħlu fil-Freeport u 85 kunsinna 

oħra fl-ajruport. Ġew iċċekkjati total ta’ 16-il kunsinna fl-2020 bħal ‘transhipment’, u ttieħdu kampjuni ta’ prodotti 

minn kunsinni skont il-pjan ta’ Kontroll Nazzjonali. Kien hemm ukoll 165 importazzjoni ta’ annimali domestiċi li 

ġew minn pajjiżi terzi fl-2020, fosthom ħames annimali domestiċi li waslu b’fini kummerċjali. 31 kelb u 14-il-qattus 

ġew miżmuma fil-kwarantina, minn dawn ħamest iklieb u 11-il qattus kienu minn pajjiżi terzi. Saru diversi 

spezzjonijiet ta’ kunsinni qabel l-esportazzjoni. Bħala miżura preventiva kontra l-Marda tal-Ilsien u d-Dwiefer 

(FMD) matul l-2020, 140 bastiment irċivew il-permess tat-tneħħija tal-iskart u fdalijiet mis-sezzjoni tal-BCP għall-

irmiġġ. Total ta’ 483,7 kilogramm ta’ prodotti ġejjin mill-annimali li kienu impurtati għall-użu personali ġew kollha 

maħruqa minħabba r-riskju tal-marda tal-Ilsien u d-Dwiefer. 

 

Matul l-2020 twettaq 2,000 kontroll fuq annimali domestiċi li daħlu minn barra minn Malta minn pajjizi tal-Unjoni 

Ewropea, fosthom 931 annimali domestiċi li waslu b’fini kummerċjali. Kien hemm ukoll 70 moviment ta’ żwiemel, 

17-il moviment ta’ baqar, żewġ movimenti ta’ nagħaġ, u moviment wieħed ta’ majjal lejn Malta. Daħlu wkoll lejn 

Malta kunsinna ta’ 36 naħla, 75 għasfur, dundjan u disa’ rettili. Saru wkoll 217-il spezzjoni fuq 118,735 annimali 

li ħarġu minn Malta lejn pajjiżi Ewropej. 

 

Unità tas-Saħħa tal-Annimali 

Preżentament hawn total ta’ 90 razzett tal-baqar tal-ħalib li huma attivi f’Malta u f’Għawdex, 150 razzett bil-baqar 

tal-laħam u 1,535 razzett tar-ruminanti żgħar (ovini u kaprini). Fl-2020 kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex saru 

total ta’ 13,202 test għat-Tuberkolożi u 32,512 test għall-Bruċellożi fuq bovini, kaprini u ovini (8,864 bovini, 23,648 

kaprini u ovini). Fl-2020 irriżulta li baqar kienu pożittivi għat-Tuberkolożi u d-Direttorat ħa l-prekawzjonijiet 

neċessarji. Ebda annimal fi rziezet tal-ħalib ma rriżulta pożittiv għall-Bruċellożi. 
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Fl-2020 inġabru 9,138 kampjuni għal testijiet tal-Lewkożi fi rziezet tal-ħalib, li rriżultaw kollha negattivi. F’din is-

sena wkoll kienu applikati 64,641 tattoo fuq il-majjali tas-simna.  

 

Matul is-sena 2020 tkomplew il-miżuri ta’ simplifikazzjoni fl-irziezet tal-baqar tal-ħalib, fejn l-irziezet kollha ġew 

mogħtija t-tagħmir kollu biex jidentifikaw l-għoġġiela li jitwieldu fir-razzett. Matul is-sena 2020, saru 112-il 

spezzjoni relatati ma’ reġistrazzjonijiet ġodda, li minnhom 109 kienu reġistrati bħala bini ġdid li jista’ jżomm sa 

erba’ nagħġiet jew mogħżiet fl-istess ħin. Intbagħtu wkoll 42 ittra ta’ twissija lil xi raħħala minħabba li kellhom 

diskrepanzi ta’ identifikazzjoni jew tar-reġistrazzjoni fil-merħla tagħhom. 

 

Preżentament fis-sena 2020, f’Malta hawn total ta’ 24 razzett tat-tiġieġ tal-bajd u erba’ rziezet tat-tiġieġ tal-bajd 

f’Għawdex. F’Malta hawn ukoll żewġ rziezet tat-tiġieġ tal-għawwietaq. Irziezet tat-tiġieġ tas-simna hawn 49 razzett 

f’Malta u 13 f’Għawdex. Fost dawn l-irziezet hemm tliet irziezet li jrabbu kemm tiġieġ tas-smina kif ukoll dawk 

tal-bajd fl-istess razzett. Fis-sena 2020 kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex saru total ta’ 48 test għas-Salmonella fi 

rziezet tat-tiġieġ tas-simna u 58 test għas-Salmonella fuq tiġieġ tal-bajd. Saru wkoll spezzjonijiet fuq bijosigurtà fl-

irziezet tat-tiġieġ b’total ta’ 80 spezzjoni. Inġabru wkoll kampjuni minn 28 razzett tat-tiġieġ tal-bajd għall-

influwenza avjarja. Inġabru wkoll 23 kampjun ta’ magħlef mill-irziezet tat-tiġieġ preżenti. Mill-irziezet tal-bajd 

inġabru 69 kampjun ta’ bajd li ġie ttestjat għal diversi residwi. Fis-sena 2020 kien hemm 66 razzett tal-fniek. Saru 

madwar 56 spezzjoni fuq dawn l-irziezet biex ikun assigurat li dawn l-annimali huma mrobbija f’kundizzjonijiet 

tajbin. Ittieħdu wkoll 27 kampjuni tal-laħam tal-fniek, biex jiġu ttestjati għal residwi.  

 

Matul is-sena 2020 l-Uffiċċju tal-Microchipping ipproċessa: 7,561 liċenzja tal-klieb; 5,391 trasferiment ta’ klieb, 

qtates u żwiemel minn sid għal ieħor; 1,770 rapport ta’ mwiet ta’ klieb, qtates u żwiemel; u 26 rapport ta’ klieb u 

qtates mitlufa. Kienu wkoll maħruġa 151 dokument tal-identifikazzjoni taż-żwiemel u ġew imwieġba (permezz tal-

email) 5,757 mistoqsija mill-pubbliku u veterinaji privati dwar klieb, qtates u żwiemel. 

 

Unità tat-Trattament Xieraq tal-Annimali 

Matul l-2020 saru diversi spezzjionjiet relatati mat-Trattament Xieraq fuq kategoriji differenti, fost l-oħrajn, rigward 

ħnieżer, tiġieġ tal-bajd u tas-simna u annimali perikolużi. Saru 18-il spezzjoni ta’ rziezet, 27 dwar rapporti fuq it-

trattament ta’ annimali, erba’ dwar stabbilimenti ta’ boarding, disa’ ta’ stabbilimenti b’annimali perikolużi (kemm 

legali – zoos – u kemm illegali, inkluż kollezzjonijiet privati), 24 ta’ pet shops, 13 ta’ santwarji tal-annimali, u 45 

laqgħa tal-Agricultural Advisory Committee. Dan qiegħed jinkludi ż-żamma fl-istabbilimenti żooloġiċi u dawk fil-

kollezzjonijiet privati, kif ukoll l-istabbilimenti tal-boarding u s-santwarji. Komplew ukoll jiġu attwati miżuri ta’ 

simplifikazzjoni, inkluż rigward formoli tal-awtoassessjar li qed jintużaw mis-sidien tal-istabblimenti li għandom 

annimali. Fl-2020 inħarġu tliet ittri ta’ twissija. 

 

Unità tal-Policy u Infurzar 

Fl-2020, l-unità kienet attiva ferm fis-setturi li jaqgħu taħtha. F’dak li għandu x’jaqsam mal-livell tal-Unjoni 

Ewropea (UE), l-unità ħadmet qatigħ fil-kumpilazzjoni ta’ dokumenti u materjal, kif ukoll żammet kuntatti intensivi 
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u laqgħat virtwali dwar diversi eżerċizzji ta’ verifika u spezzjoni mmexxija mid-Direttorat Ġenerali tas-Saħħa u 

Sikurezza tal-Ikel tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn l-eżerċizzji kienu jittrattaw analiżi fid-dettall tal-operat u l-

kontrolli, mid-Direttoratt għar-Regolazzjoni Veterinarja fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ liġijiet u standards 

Ewropej, fosthom dawk relatati mal-qtil tal-bovini; l-iġjene, traċċabbiltà u kanalizzazzjoni ta’ prodotti sekondarji 

tal-annimali; l-evalwazzjoni tas-sistema ta’ kontrolli uffiċjali fuq l-importazzjonijiet ta’ annimali u oġġetti ta’ oriġini 

mill-annimali u l-evalwazzjoni tas-sistemi ta’ kontroll tas-sigurtà tal-ikel u fil-postijiet li jirregolaw il-produzzjoni 

u tqegħid fis-suq tal-prodotti tas-sajd. Dan ix-xogħol intensiv twettaq f’kollaborazzjoni mill-qrib ħafna ma’ unitajiet 

oħrajn tekniċi fl-istess dipartiment involuti fl-oqsma li ġew eżaminati u evalwati mill-ispetturi Ewropej. Dan ix-

xogħol sar ukoll b’kordinament ma’ uffiċjali oħra responsabbli għall-affarijiet Ewropej mill-Ministeru u mill-

amministrazzjoni ċentrali. Barra minn hekk, l-unità kompliet tikkordina l-parteċipazzjoni tal-uffiċjali veterinarji 

f’madwar 30 kumitat u gruppi ta’ ħidma tal-UE, fejn poġġiet il-pożizzjoni ta’ Malta waqt id-diskussjonijiet dwar 

liġijiet, u/jew miżuri ġodda, dwar il-qasam tas-servizzi veterinarji fil-UE. L-iktar suġġetti importanti li tqajmu 

f’dawn il-gruppi f’dan il-perjodu kienu dwar l-African Swine Fever, il-Highly Pathogenic Avian Influenza A 

(H5N1) Virus u l-impatt tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE, fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-annimali u l-

prodotti ta’ oriġini mill-annimali.  

 

F’dak li għandu x’jaqsam mal-infurzar, ix-xogħol tal-unità kien jikkonsisti l-aktar mal-proċessi legali u ġudizzjarji 

kontra persuni illi jew jinstabu joqtlu, jaħqru jew irabbu l-annimali illegalment, u f’monitoraġġ ta’ kawżi fil-Qorti. 

F’dan il-perjodu kien hemm 20 ittra ta’ twissija, jew ittra ta’ twissija finali u erba’ kwereli kontra persuni u/jew 

ażjendi li nstabu mhux konformi mal-liġi. Ġiet ukoll imposta restrizzjoni ta’ moviment jew trasferiment fuq l-

annimali kollha rreġistrati fuq il-persuni u/jew l-ażjendi inkwistjoni. Dawk kollha li kisru l-liġi ġew ukoll 

irrappurtati lil awtoritajiet oħra fejn dan kien neċessarju, bħal pereżempju lill-Aġenzija tal-Pagamenti Rurali, sabiex 

din tkun tista’ twettaq aktar kontrolli u deduzzjonijiet mill-flus rispettivi, taħt l-iskemi ta’ fondi Ewropej bħas-Single 

Payment Scheme. Kien hemm ħames ruminanti li ġew ikkonfiskati u distrutti. Saru wkoll żewġ spezzjonijiet f’Malta 

flimkien mal-pulizija tal-ALE.  

 

Il-Laboratorju Nazzjonali Veterinarju 

Il-laboratorju hu diviż f’sezzjonijiet differenti fejn fosthom isiru analiżi tal-kimika, mikrobijoloġija, tiftix tar-

reżistenza għall-antibijotiċi u testijiet għall-parassiti fil-laħam tal-annimali. Dan ilu akkreditat fl-istandard tal-ISO 

17025:2017 sa mis-sena 2015.  

 

Bħala analiżi ta’ antimikrobiċi jsiru tliet tipi ta’ testijiet fil-laboratorju. Dawn huma t-test għas-Sulfonamidi, fejn 

saru 165 test u ebda kampjun ma rriżulta pożittiv, test ta’ screening bl-ELISA għall-kinoloni fejn saru 178 test u li 

rriżultaw kollha negattivi, u t-test ta’ screening għall-antimikrobiċi fejn saru 127 test. Il-kampjuni pożittivi għall-

antimikrobiċi ntbagħtu barra minn Malta għall-konferma, iżda kollha ġew konfermati li kienu taħt il-limitu massimu 

permessibbli u għalhekk meqjusa bħala negattivi. Minn dawn irriżultaw żewġ kampjuni tal-laħam tat-tiġieġ u 

kampjun wieħed tal-laħam tal-majjal pożittivi għall-antimikrobiċi. Barra minn hekk, intbagħtu 1,406 kampjun 

għall-analiżi għar-residwi ta’ mediċini u kontaminanti barra minn Malta skont il-pjan approvat mill-Unjoni Ewropea 
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(UE). Sal-aħħar tas-sena r-riżultati kienu għadhom ma waslux kollha. Minn dawk li waslu, kien hemm erba’ 

kampjuni pożittivi. Wieħed mill-kampjuni kien muskolu minn ħanżir li nġabar bħala kampjun suspettuż u ġie 

pożittiv għall-ġentamiċina, tliet kampjuni oħra kienu mill-ħnieżer u kienu pożittivi għas-sustanzi anaboliċi. Bħala 

analiżi għas-Salmonella, saru 698 test fuq kampjuni differenti miġbura minn irziezet tat-tiġieġ u minnhom ġew 

iżolati 205 Salmonella spp. Saru wkoll 50 test fuq kampjuni ta’ majjal miġbura mill-biċċerija li kollha nstabu 

negattivi għas-salmonella. Saru 74 test fuq kampjuni bħala parti mit-test għar-reżistenza antimikrobika skont il-Liġi 

2013/652/UE. Fir-rigward tal-analiżi għad-deni rqiq fl-irziezet tal-baqar, mogħoż u nagħaġ, saru 42,950 test. Saru 

wkoll diversi testijiet rigward l-analiżi għal mard differenti bħala parti mill-pjanijiet ta’ sorveljanza. Saru 9,481 test 

għal-lewkożi fil-baqar, 354 test għall-influwenza tal-għasafar, 612-il test għal Bluetongue fir-ruminanti, 560 test 

tad-deni klassiku tal-majjal, 503 test għat-TSE (Mad Cow) u 54,138 kampjun ġie ttestjat għat-Trichinella spiralis, 

li huwa parassita li jista’ jinstab fil-laħam tal-majjal u taż-żwiemel. Kien hemm kampjuni li kellhom jintbagħtu 

barra minn Malta għall-konferma f’laboratorji ta’ referenza. Dawn it-testijiet kollha rriżultaw negattivi.  

 

Fis-sena 2020 saret investigazzjoni estensiva fuq pari selvatiċi għall-influwenza tal-għasafar u għal residwi ta’ 

pestiċidi. Saru testijiet anke barra minn Malta. Kien instab li t-tjur kienu pożittivi għas-serotip 6 tal-influwenza tal-

għasafar. Matul din is-sena, sar ukoll ħafna xogħol ta’ validazzjoni għal testijiet ġodda biex jiġu analizzati r- residwi 

għall-antimikrobiċi ta’ eritromiċina, tetraċiklina u linkomiċina. Sar xogħol ta’ validazzjoni anke fuq it-test għad-

deni klassiku tal-majjal. 

 

Is-Sezzjoni tal-Mediċina Veterinarja 

Matul l-2020 sar x-xogħol fuq il-faċilità elettronika li permezz tagħha jiġu kkomunikati riċetti veterinarji. Għal dan 

l-għan ġie ffirmat il-ftehim mal-kuntrattur sabiex tinħadem il-faċilità elettronika li se tintnieda fit-tieni kwart tal-

2021. Is-sistema tal-formoli diġitali u simplifikata rrankat sew u naqqset il-burokrazija. Fuq l-istess vena ħafna mid-

dokumenti interni issa qed jiġu maħżuna b’mod elettroniku.  

 

Ġew implimentati numru ta’ miżuri relatati mal-Istrateġija tal-AntiMicrobial Resistance 2020-2028. Dawn il-miżuri 

jinkludu l-pubblikazzjoni ta’ fuljett intenzjonat għar-raħħala li jispjega x’inhi r-reżistenza għal antibijotiċi u kif 

tista’ tintnaqqas. Ġie ppubblikat ukoll l-ewwel artiklu fil-fuljett Nisġet Artna fuq l-istess suġġett. Kompla l-ġbir ta’ 

informazzjoni mill-irziezet fuq l-użu tal-mediċini f’kollaborazzjoni bejn sezzjonijiet differenti tad-Dipartiment. 

Relatat ma’ dan sar ukoll taħriġ lil spetturi tal-irziezet mill-uffiċjali tal-Sezzjoni tal-Mediċina Veterinarja fuq 

x’għandu jiġi ċċekkjat. F’Jannar 2020, uffiċjali tal-istess sezzjoni taw lezzjonijiet lill-istudenti universitarji tal-

agrikoltura rigward ir-reżistenza tal-antibijotiċi. Intbagħtu l-figuri fuq il-bejgħ tal-antibiotiċi għas- sena 2019 lill-

World Organisation for Animal Health (OIE) u tlestew il-kalkoli għall-ġbir tal-istess data għall- European 

Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) li se jintbagħtu fl-aħħar ta’ din is-sena jew il-bidu 

tas-sena d-dieħla. Saru wkoll laqgħat ma’ stakeholders u konsultazzjoni pubblika fuq l-emendi ta’ Liġi Sussidjarja 

437.47 fejn intlaqgħu diversi suġġerimenti. Lejn l-aħħar tas-sena l-abbozz ġie ppreżentat għal-pubblikazzjoni. 
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F’Ġunju 2020 id-Dipartiment għadda b’suċċess l-awditjar tal-Kummisjoni Ewropea (Joint Audit Programme) fuq 

is-sistemi li għandu għall-kontroll tal-manifattura ta’ mediċina veterinarja. Inħarġu tliet ċirkularijiet uffiċjali: waħda 

fuq it-tneħħija ta’ mediċina veterinarja mis-suq, oħra fuq il-kategorizzazzjoni tal-antibijotiċi, u l-aħħar waħda fuq 

twissijiet speċjali tal-mediċina veterinarja. Ġew approvati 128 mediċina veterinarja ġdida u saru 452 estensjoni ta’ 

mediċina veterinarja diġà awtorizzata. Tneħħew 38 mediċina veterinarja mis-suq. Fis-sena 2020 inġabru €36,600 

mir-reġistrazzjonijiet ta’ mediċina veterinarja. Saru wkoll 33 spezzjoniji, li 12 minnhom saru flimkien ma’ uffiċjali 

oħra tad-Direttorat tar-Regolazzjoni Veterinarja (VRD) fi rziezet. Il-bqija kienu fuq operaturi li għandhom x’jaqsmu 

mal-produzzjoni, bejgħ, jew tqassim tal-mediċina veterinarja.  

 

Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali (ARPA) 
 

Fis-sena 2020, bħala parti mill-ħidma sabiex ikompli jitjieb is-servizz lill-bdiewa u r-raħħala biex jibbenefikaw 

mill-għajnuna finanzjarja taħt il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG), l-Aġenzija għall-Pagamenti 

Agrikoli u Rurali kompliet tagħmel sforz ulterjuri biex il-pagamenti diretti, li jinkludu wkoll l-iskemi akkoppjati, 

ġew imħallsa bejn Marzu u April, mentri fis-snin ta’ qabel dawn dejjem tħallsu aktar tard fis-sena. Għan importanti 

li twettaq mill-Aġenzija kien dak li ntlaħqu l-miri ta’ Malta ta’ pagamenti minn Fondi Ewropej li kellhom isiru taħt 

il-Programm tal-Iżvilupp Rurali 2014-2020 sal-aħħar tas-sena mill-allokazzjoni finanzjarja tal-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR).  

 

It-tifqigħa tal-pandemija globali tal-Covid-19 fl-ewwel kwart tas-sena 2020 ġabet magħha numru ta’ diffikultajiet 

u sfidi ġodda għall-Aġenzija. Għaldaqstant, l-ARPA ħadmet sabiex tiżgura li tkompli tipprovdi servizz ta’ 

eċċellenza lill-klijenti tagħha, f’konformità mal-Premju għas-Servizz ta’ Kwalità li rebħet fl-2019, u adattat il-

proċessi tagħha b’tali mod li jkun aċċessibbli online u b’mod remot u biex b’hekk jiġu salvagwardjati l-klijenti u l-

ħaddiema tagħhha. L-impatt negattiv tal-pandemija ġab miegħu wkoll il-bżonn ta’ assistenza finanzjarja 

straordinarja, inkluż għal sottosetturi tal-biedja lokali li qatt ma kienu bbenefikaw qabel minn għajnuna finanzjarja. 

Għalhekk abbażi ta’ allokazjoni ta’ €4 miljun mill-Gvern, l-Aġenzija żviluppat skemi ta’ għajnuna ffinanzjati minn 

fondi nazzjonali, skemi li jappoġġjaw ’il fuq minn 6000 bidwi u raħħal lokali li sofrew tnaqqis fl-attivitajiet agrikoli 

u fid-dħul tagħhom.  

 

L-Aġenzija kompliet ukoll bil-ħidma tagħha marbuta mal-ħlas tal-iskemi taħt il-Programm tal-Iżvilupp Rurali għal 

Malta 2014-2020 fejn tħallsu 206 benefiċjarju abbażi tat-twettiq tal-proġetti li ġew magħżulin. Dawn l-iskemi 

inkludew il-Miżura 4.1 fejn ħarġu ħlasijiet lil numru ta’ bdiewa u raħħala għal investimenti fuq l-irziezet tagħhom, 

il-Miżura 4.2 li tikkonċerna pproċessar ta’ prodotti agrikoli, il-Miżura 4.3 fejn tħallsu kunsilli lokali u entitajiet 

pubbliċi sabiex itejbu l-aċċess għall-bdiewa b’titjib ta’ toroq rurali kif ukoll investimenti dwar l-użu tal-ilma, il-

Miżura 4.4 fejn tħallsu benefiċjarji privati u pubbliċi sabiex jibnu jew jirrestawraw ħitan tas-sejjieħ jew iwettqu 

investimenti oħra mhux produttivi marbutin mal-ilħiq ta’ għanijiet agro-ambjentali u klimatiċi, il-Miżura 6.1 fejn 

bdiewa żgħażagħ ġew megħjuna sabiex jiffinanzjaw pjan għall-intrapriża tagħhom fuq medda ta’ snin, il-Miżura 

LEADER fejn bl-operat tal-Gruppi ta’ Azzjoni Lokali u l-inizjattivi fit-territorji rispettivi tagħhom ibbenefikaw 
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numru ta’ kunsilli lokali u għaqdiet volontarji taħt il-Miżura 19.2 għal tali inizjattivi mill-Gruppi ta’ Azzjoni Lokali, 

u kif ukoll il-miżuri agro-ambjentali-klimatiċi, il-miżura li tagħti kumpens għal restrizzjonijiet speċifiċi, u l-miżura 

għall-biejda organika li minnhom jibbenefikaw numru sostanzjali ta’ bdiewa u raħħala. Taħt dawn il-miżuri kollha 

tħallsu viċin 20 miljun ewro fis-sena 2020. Kompliet tiġi implimentata wkoll l-Iskema għall-Iskejjel li tinvolvi t-

tqassim fl-iskejjel ta’ ħalib, frott u ħaxix frisk u tajjeb għas-saħħa, li taħtha l-Aġenzija pproċessat pagamenti totali 

ta’ aktar minn €380,000 f’din is-sena. 

 

Barra minn dan, wara x-xogħol li sar mill-Aġenzija sabiex jiġi mfassal u adottat il-qafas legali meħtieġ għall-

issettjar, rikonoxximent u r-reġistrazzjoni tas-Servizzi Konsultattivi għall-Azjendi Agrikoli, tali servizzi 

konsultattivi ġew stabbiliti u bdew joperaw biex b’hekk il-bdiewa u r-raħħala Maltin jistgħu jibbenefikaw minn 

konsulenza teknika li tassistihom sabiex jissodisfaw l-obbligi legali tagħhom filwaqt li jtejbu l-operat, b’servizz li 

għalihom huwa b’xejn għax rimborżat minn fondi Ewropej li tħallas l-Aġenzija. 

 

L-Aġenzija kompliet bl-isforzi tagħha biex tkompli ttejjeb is-servizz tagħha lill-klijenti, billi kompliet twettaq 

simplifikazzjoni ta’ proċeduri li jridu jgħaddu minnhom il-bdiewa, u fl-istess waqt biex jitnaqqas ukoll ir-riskju li 

dawn il-bdiewa jiġu ppenalizzati minħabba nuqqas ta’ konformità mar-regoli Ewropej min-naħa tagħhom. Dan seħħ 

permezz tas-sistema ta’ monitoraġġ li tuża serje ta’ ritratti satellitari u mobile apps li tnedew fis-sena 2018, u li 

ngħata taħriġ fuqhom lill-koperattivi interessati. Sar ukoll proġett pilota sabiex is-sistema tiġi estiża għal skemi oħra 

biex b’hekk jitħaffef il-proċess ta’ kontroll għaliex ir-ritratti satellitari jagħtu stampa ċara rigward l-attivitajiet 

agrikoli li jwettqu l-bdiewa.  

 

Fl-2020, l-Aġenzija kompliet tikkonsolida wkoll miżura oħra ta’ simplifikazzjoni bl-integrazzjoni taż-żewġ mobile 

apps eżistenti, il-BiedjaInfo u l-BiedjaCAM, f’app waħda sabiex jiġi ffaċilitat l-użu għall-utenti filwaqt li ġew 

introdotti funzjonalitajiet ġodda. Waħda minn dawn il-funzjonalitajiet tippermetti lill-bdiew jieħdu ritratti 

ġeolokalizzati tal-uċuħ agrikoli tagħhom kif ukoll ta’ strutturi u makkinarju biex meta jkun hemm ħsarat ikkawżati 

minn maltemp jew ċirkostanzi straordinarji, l-utenti jkunu jistgħu jieħdu u jibagħtu ritratti tal-ħsarat mġarrba. Dawn 

l-iżviluppi se jippermettu li meta jkun hemm ħsarat ikkawżati minn maltemp jew ċirkostanza straordinarja, il-

proċess ta’ applikazzjoni u rimborż taħt skemi eċċezzjonali tkun tista’ ssir b’mod aktar sempliċi u effettiv. Flimkien 

ma’ dan, l-Aġenzija abbozzat ukoll qafas legali għall-funzjonament ta’ tali skemi li se jkompli jtejjeb u jsaħħaħ il-

mod kif dawn jiġu implimentati. Separatament, l-Aġenzija kompliet bl-implimentazzjoni u l-ħlasijiet tal-iskema 

nazzjonali li tipprovdi kumpens lil dawk il-bdiewa li soffrew ħsarat minħahha l-maltempata kbira li laqtgħet il-

Gżejjer Maltin fl-2019. 

 

Barra minn hekk, matul il-kampanja tal-applikazzjonijiet tal-2020, il-Front Office tal-Aġenzija għamlet l-almu kollu 

tagħha sabiex jiġi żgurat li l-applikazzjonijiet ta’ dawk il-bdiewa eliġibbli jiġu sottomessi fil-ħin. Għaldaqstant, tliet 

ġimgħat qabel l-għeluq tal-kampanja, ġew ikkuntattjati l-bdiewa kollha li kienu għadhom ma ssottomettewx l-

applikazzjoni tagħhom. Il-proċess ta’ applikazzjoni ġie wkoll simplifikat, anke biex jitnaqqas ir-riskju tal-firxa tal-

Covid-19, u l-bdiewa kollha rċevew pre-filled envelope bil-posta mħallsa, biex b’hekk kulma kellhom jagħmlu kien 



 

MAFA Rapport Annwali 2020 Paġna 25 

li jiffirmaw l-applikazzjoni u jibgħatuha bil-posta f’dan l-envelop. Dan l-eżerċizzju kien ferm importanti biex 

finalment wassal għal aktar applikazzjonijiet sottomessi, filwaqt li ġie żgurat li l-ebda bidwi li għandu kuntratti ta’ 

sussidju għaddejjin ma jiksirx l-obbligi tiegħu.  

 

Fis-sena 2020, il-Bordijiet ta’ Forza Maġġuri u ta’ Oġġezzjoni tal-Aġenzija komplew jiffunzjonaw billi jagħtu l-

opportunità lill-bdiewa u lill-benefiċjarji l-oħra jsemmgħu leħinhom u jippreżentaw il-każijiet individwali tagħhom 

quddiemhom. Il-Bordijiet semgħu u ħadu deċiżjonijiet dwar numru sostanzjali ta’ każijiet bħala parti mis-

simplifikazzjoni li tittejjeb il-kwalità u l-effiċjenza tas-servizz, f’konformità mal-Programm ta’ Tiġdid fis-Servizz 

Pubbliku. 

 

Komplew ukoll id-diskussjonijiet u n-negozjar fil-Kunsill tal-Ministri tal-Biedja tal-Unjoni Ewropea dwar il-

proposti leġiżlattivi li jkopru r-riforma tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) għas-snin 2021-2027. Għaldaqstant, l-

Aġenzija kompliet ir-rwol attiv tagħha fil-ħidma relatata mal-preparamenti għar-riforma tal-PAK li jmiss, billi 

pparteċipat bis-sħiħ f’livell tekniku biex wasslet it-talbiet u l-pożizzjonijiet tal-Gvern Malti, inkluż permezz ta’ 

laqgħat bilaterali mal-Kumissjoni Ewropea, bil-għan li tassigura li jintlaħaq qbil fuq l-aħjar pakkett possibbli għas-

settur agrikolu Malti għas-snin li ġejjin. Filwaqt li n-negozjati dwar il-pakkett leġiżlattiv għadhom għaddejjin, il-

pakkett finanzjarju għall-għajnuna fis-snin li ġejjin ġie adottat u jiggarantixxi żieda ta’ 38% fl-iffinanzjar tal-PAK 

2021-2027.  

 

Biċċerija Pubblika 
Il-Biċċerija Pubblika li tinsab fil-Marsa toffri servizz ta’ qatla ta’ annimali lil diversi raħħala u koperattivi, għall-

konsum uman. Il-proċess jitlob li kull karkassa tiġi spezzjonata u jittieħdu diversi testijiet biex tiġi assigurata l-

ogħla kwalità għall-konsumatur. Fis-sena 2020 inqatlu dawn l-annimali għall-konsum uman: 

 Ċanga Majjal Mogħoż Nagħaġ TOTAL 

Irjus  

(Numru) 2,903 51,045 1,093 5,689 60,730 

Piż 

(Kilogrammi) 823,174 4,300,671 16,643 138,490 5,278,978 

 

Barra mill-attivitajiet tal-qatla, il-Biċċerija Pubblika għandha faċilità fejn jitqatta’ u jiġi spulpjat il-laħam. Matul is-

sena li għaddiet kien offrut servizz fejn il-karkassi taċ-ċanga u numru ta’ karkassi tal-majjal kienu mqatta’, spulpjati 

u ppakkjati. 

 

Il-Biċċerija Pubblika toffri wkoll servizz fuq bażi ta’ 24 siegħa kuljum lir-raħħala f’każ li dawn ikollhom xi 

emerġenza dwar xi annimal li jkollhom fir-razzett. Matul is-sena li għaddiet, is-servizz kien offrut kif ġej: 

 Ċanga Majjal Mogħoż Nagħaġ TOTAL 

Irjus  

(Numru) 152 39 3 26 220 
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Proġetti ta’ modernizzar ta’ makkinarju u bini 

Fl-2020 tkompla l-programm ta’ modernizzar ta’ diversi sistemi infrastrutturali, makkinarju u xogħol ieħor fuq l-

istrutturi tal-bini, b’investiment kapitali ta’ madwar miljun ewro li kien jinkludi s-segwenti xogħlijiet: 

 

• Tkompla l-investiment fuq bdil ta’ makkinarju fuq il-linji tal-qatla bil-għan li tissaħħaħ l-iġene u l-kwalità 

u jitjieb il-mod kif ikunu proċessati l-karkassi; 

• Sar xogħol estensiv fuq sistemi ta’ enerġija nadifa, fosthom tkompla x-xogħol fuq sistema ta’ tisħin tal-ilma 

bil-gass minflok biż-żejt u dan bil-għan li jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-operat tal-biċċerija; 

• Inbeda xogħol fuq sistema ta’ 250 KW ta’ pannelli fotovoltajċi fuq soqfa tal-biċċerija 

• Ix-xiri ta’ ġeneratur li jipprovdi l-biċċerija b’enerġija b’mod li tkun tista’ tibqa’ topera irrispettivament minn 

jekk ikunx hemm qtugħ fil-provista tal-elettriku. 

 

Sar ukoll investiment fil-wirt storiku industrijali fil-Biċċerija Pubblika, li twaqqfet fl-1897. Dan kien jinkludi: 

• Saret riċerka storika dwar il-bini tal-Biċċerija Pubblika 

• Tkomplija tax-xogħol ta’ restawar fuq torri storiku tal-ilma li huwa uniku f’Malta 

• Beda x-xogħol ta’ restawar fuq id-daħħla tal-Biċċerija, u dan skont pjanti oriġinali tal-post. 

 Bl-investimenti li saru kemm fl-2020 kif ukoll fis-snin preċedenti riċenti, illum il-Biċċerija Pubblika avvanzat 

b’mod konsiderevoli u l-operat tagħha huwa approvat bir-Regoli kollha kemm lokali kif ukoll dawk Ewropej. Ma 

jistax jonqos li dan il-progress infrastrutturali u tal-operat qed jirrifletti fil-kwalità tal-prodott aħjar għall-benefiċċju 

tal-konsumatur u dan jikkontribwixxi biex tissaħħaħ l-industrija tal-laħam lokali. 

 

Uffiċċju taċ-Chief Information Officer (CIO) 
 

L-għan tal-uffiċċju ta’ CIO huwa li jservi d-dipartiment kollha li jaqgħu fi ħdan il-Ministeru u jassistihom f’kulma 

jkollhom bżonn relatat mat-teknoloġija tal-informatika. Tul l-2020, kellhom jiġu ffaċċjati ħafna sfidi ġodda 

minħabba l-imxija tal-Covid-19, madanakollu sar ħafna xogħol siewi sabiex id-Dipartimenti jimxu ’l quddiem. L-

attivitajiet ewlenin tal-uffiċċju tas-CIO kienu jinkludu s-segwenti: 

 

Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura  

Implimentazzjoni tat-tieni fażi tal-Flux Transportation Layer tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea biex jgħaddu 

messaġġi elettroniċi b’informazjoni relatata mal-bastimenti tas-sajd; 

 

Tiġdid ta’ sistema ġdida ta’ GPRS System għall-bastimenti tas-sajd taħt it-tnax-il metru, biex is-sistema tal-Vessel 

Monitoring System turi wkoll dawn il-bastimenti fuq pjattaforma waħda. 

 

Direttorat għar-Regolazzjoni Veterinarja u l-Biċċerija Pubblika 

Implimentazzjoni ta’ emendi neċessarji fis-sistema eletronika tan-National Livestock Database (NLD) biex isir 

żvilupp mill-ġdid ta’ link bejn l-NLD u s-CDR għall-indirizzi personali; 
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Implimentazzjoni ta’ emendi neċessarji fis-sistema elettronika NLD biex isir żvilupp mill-ġdid ta’ faċilitajiet għall-

ittestjar tas-saħħa tal-annimali. 

 

Direttorat għat-Trattament Xieraq tal-Annimali 

Tkompliet l-implimentazzjoni tas-sistema elettronika tal-Animal Welfare Information System (AWIS) kif ukoll l-

implimentazzjoni ta’ ċertu titjib fis-sistema. 

 

Direttorat tal-Agrikoltura  

Tkompliet l-implimentazzjoni tas-sistema tat-traċċabblta’ kif ukoll l-implimentazzjoni ta’ ċertu titjib fis-sistema;  

 

Tkompla l-iżvilupp ta’ sistema mobbli li tipprovdi rakkomandazzjonijiet lill-bdiewa dwar il-ġestjoni integrata tal-

azjendi agrikoli, li tiffoka fuq il-ġestjoni tal-pesti u l-prattiki tat-tisqija permezz tal-istabbiliment ta’ hub ta’ riċerka 

u innovazzjoni fi ħdan l-Għammieri. 

 

Direttorat għas-Saħħa tal-Pjanti 

Tkompliet l-implimentazzjoni tas-sistema eletronika LIMS (Laboratory Information Management System); 

 

Sar titjib fuq is-sistema elettronika tal-Plant Health Management System (PHMS) – sistema mmirata biex tiżdied l-

effiċjenza tas-sistema u jitnaqqas il-ħin neċessarju biex l-ispetturi jimlew l-informazzjoni.  

 

Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali (ARPA) 

Sar titjib u żvilupp kontinwu fuq is-sistema eżistenti li tintuża biex jiġu mmaniġġjati diversi miżuri li jaqgħu taħt 

iż-żewġ fondi Europej EAGF u EAFRD. 

 

Għal kull miżura msemmija saru diversi xogħlijiet li jinkludu: 

• Implimentazzjoni ta’ emendi neċessarji fis-sistema elettronika biex ikunu jistgħu jintlaqgħu l-

applikazzjonijiet għal sussidju lill-bdiewa minn fondi Ewropej; 

• Implimentazzjoni ta’ emendi neċessarji fis-sistema elettronika biex ikunu jistgħu jsiru spezzjonijiet fuq l-

għelieqi qabel isiru l-pagamenti; 

• Implimentazzjoni ta’ emendi neċessarji fis-sistema elettronika biex il-pagamenti jsiru skont ir-regolamenti 

ġodda tal-Unjoni Ewropea; 

 

Matul is-sena 2020 tkompla l-proġett pilota dwar l-użu tal-Intelliġenza Artifiċjali fl-Agrikoltura. Fl-2019 ġiet 

implimentata l-ewwel fażi tal-proġett li kien iffukat fuq it-tadam u matul l-2020 il-proġett ġie estiż għall-diversi 

wċuħ tar-raba’ oħra. Diversi algoritmi ġew żviluppati u permezz tagħhom inġabret l-informazzjoni neċessarja. Ir-

riżultati miġbura qed jiġu analizzati u, jekk jilħqu l-kwalità neċessarja, jibdew il-proċeduri biex is-sistema tiġi 

implimentata u integrata mas-sistemi eżistenti.  
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Mobile Apps 

Tiġdid ta’ Mobile Fisheries App biex isiru aħjar il-ħlasijiet tal-Awtorizzazzjoni tas-sajd rikreazzjonali għat-tonn; 

Kif ukoll sajjieda jistgħu japplikaw għal tmien awtorizzazzjonijiet oħra għas-sajd online. 

 

Tiġdid ta’ Mobile Animal Welfare App biex jissalvagwardja s-saħħa u l-ħarsien tal-annimali; 

 

Tiġdid ta’ Mobile Malta Flora and Fauna App biex jintbagħtu notifiki ta’ organiżmi ta’ ħsara riċevuti permezz tad-

Direttorat għall-Ħarsien tal-Pjanti 

 

Tiġdid ta’ Mobile Agriculture Extension Services App biex tipprovdi mezz għax-xiri ta’ prodotti tal-Għammieri, 

kif ukoll pjattaforma biex isiru talbiet għal servizzi ta’ għajnuna għall-bdiewa 

 

Titjib tal-BiedjaInfo Mobile App li tippermetti lill-bdiewa jaċċessaw informazjoni dwar l-applikazzjoni tagħhom 

għal sussidju fuq l-għelieqi tagħhom  

 

Titjib tal-BiedjaCam Mobile App li tipprovdi aċċess lill-bdiewa għal informazjoni fuq l-għelieqi tagħhom permezz 

ta’ Augmented Reality. 

 

Attivitajiet Relatati mal-MITA 

Apparti li sar xogħol mad-dipartimenti interni, sar ukoll ħafna xogħol li jirrigwarda koperazzjoni fuq l-attivitajiet 

relatati mal-MITA. Fost dan ix-xogħol kien hemm: 

• Implimentazzjoni tat-tieni fażi tal-proġett tal-Office 365 fid-Dipartimenti tal-MAFA.  

• Implimentazzjoni tat-tieni fażi tal-proġett tal-aġġornament tal-kompjuters fi ħdan il-MAFA biex ikollhom 

l-aħħar software tal-Windows. 

• Implimentazzjoni tat-tieni fażi tal-proġett K2 biex jiġġeddu l-formoli ta’ Servizz.gov għal pjattaforma 

ġdida. 

• Implimentazzjoni urġenti tas-servizzi online teleworking minħabba l-pandemija tal-Covid-19. Dan kien 

permess grazzi għall-implimentazzjoni tal-Office 365 fejn ġiet installata l-għodda neċessarja. 

• Implimentazzjoni tat-talbiet kollha għall-qsim fil-ministeri minħabba l-aħħar tibdil mill-ġdid tal-Kabinett. 

 

Aġenzija għall-Governanza tal-Bijoriżorsi Agrikoli 
L-Aġenzija taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tal-Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali. L-

objettiv primarju tal-Aġenzija huwa li tidentifika u timplimenta soluzzjonijiet sostenibbli għall-immaniġġjar u t-

trattament tal-bijoriżorsi agrikoli. L-għan prinċipali hu li tiżviluppa u twettaq proċess li jassorbi d-demel u ‘srew’ 

iġġenerat fl-irziezet tal-bhejjem. Is-soluzzjoni aħħarija tkun waħda li tqis il-leġiżlazzjonijiet lokali u Ewropej, 

speċjalment dawk relatati mal-użu tal-fertilizzant u d-direttiva dwar in-nitrati. 
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Minkejja l-pandemija tal-Covid-19 li laqtet lil Malta fl-2020, l-Aġenzija kompliet topera għalkemm l-uffiċċji tal-

Aġenzija kellhom jingħalqu darbtejn minħabba kwarantina obbligatorja tal-impjegati tagħha. 

 

Matul l-2020, l-Aġenzija bdiet eżerċizzju komprensiv bl-intenzjoni li ssir entità awtonoma u indipendenti. Għal dan 

il-għan, inkisbet awtorizzazzjoni mill-Bank Ċentrali biex jinfetaħ kont li permezz tiegħu l-finanzi tal-aġenzija 

jistgħu jkunu amministrati. L-Aġenzija rat ukoll żieda fir-riżorsi umani tagħha, fejn kienu ingaġġati persuna teknika 

fi skala 4 u skrivan. Fl-istess ħin, konsulenti kienu ingaġġati biex jipprovdu rakkomandazzjonijiet dwar kif l-

aġenzija tista’ tiġi strutturata biex tissodisfa l-funzjonijiet tagħha. 

 

F’Ġunju 2020, l-Aġenzija nediet Konsultazzjoni Preliminari tas-Suq skont id-direzzjoni mogħtija mill-Kabinett fl-

24 ta’ Ġunju, 2019, għall-valorizzazzjoni tal-frazzjoni solida ġġenerata wara t-tneħħija tal-ilma minn srew tal-

bhejjem. L-għan ta’ dan l-eżerċizzju kien li jiġbor informazzjoni dwar teknoloġiji sostenibbli disponibbli li 

għandhom il-kapaċità li jiddevjaw in-nitroġenu tad-demel ’il bogħod mis-settur agrikolu. Erba’ sottomissjonijiet 

ġew riċevuti u konsulent estern kien ingaġġat biex jiddetermina l-aħjar teknoloġija li tħares il-bżonnijiet ta’ Malta. 

Bi tħejjija għall-ewwel fażi tal-operat, l-Aġenzija xtrat tliet impjanti mobbli għat-tneħħija tal-ilma minn srew bl-

intenzjoni li tibda taħdem fuq irziezet matul l-2021. Dawn l-impjanti mobbli waslu għand l-Aġenzija matul ix-xahar 

ta’ Diċembru 2020. Barra minn hekk, l-Aġenzija ppubblikat ukoll offerta għax-xiri ta’ boroż kbar għall-ħażna 

temporanja tal-frazzjoni likwida. L-evalwazzjoni tal-offerti hija mistennija li tiġi konkluża fil-bidu tas-sena 2021. 

Fl-istess ħin, saru diskussjonijiet mal-Koperattiva tal-Produtturi tal-Ħalib biex jikkollaboraw fit-tfassil ta’ pjan 

operattiv biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni fl-irziezet tal-bhejjem tal-baqar f’Malta. Saru numru ta’ laqgħat ma’ 

raħħala individwali biex tinġabar l-informazzjoni meħtieġa biex jitfassal dan il-pjan. Dan huwa eżerċizzju kontinwu 

u mistenni jkompli matul l-2021.  

 

Bl-intenzjoni aħħarija li jkun hemm pjan ċentralizzat biex tiġi utilizzata l-frazzjoni solida b’mod sostenibbli mil-lat 

ambjentali, sar ukoll eżerċizzju matul is-sena 2020 biex jiġu identifikati artijiet tal-Gvern xierqa li jistgħu jintużaw 

mill-Aġenzija. Diversi siti ġew identifikati u t-talba għat-trasferiment tal-art se tiġi sottomessa fl-2021. 

 Mill-2018, bi ftehim mal-Wasteserv, irziezet li jaqgħu fiż-żona taċ-Ċumnija ngħataw struzzjonijiet biex iwasslu d-

demel tagħhom fl-Għallis Anaerobic Digester. Din l-attività kompliet matul l-2020. 

 

Sabiex ikun hemm stampa aktar ċara tal-kontenut tad-demel iġġenerat fi rziezet ta’ annimali differenti, inġabru 

diversi kampjuni minn irziezet ta’ annimali differenti u ntbagħtu barra mill-pajjiż għal analiżi kimika f'laboratorju 

akkreditat. L-aħħar lott ta’ kampjuni huwa mistenni li jintbagħat għall-analiżi matul l-2021. 

 

L-Aġenzija bdiet ukoll kollaborazzjoni mal-EWA fuq proġett speċifiku biex tiddetermina l-lissija tan-nitrati minn 

diversi tipi ta’ ħamrija f’Malta. Inbdew ukoll diskussjonijiet dwar Feed-in Tarrif adattat f'xenarju ta’ użu tal-

frazzjoni solida għall-ġenerazzjoni tal-enerġija. 
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Pitkalija Ltd 
Minn April tal-2020 il-kumpanija Pitkalija Ltd ħadet f’idejha l-operat kollu tal-Pitkalija. Matul l-2020 ġie mfassal 

pjan għar-riġenerazzjoni tal-Pitkalija u, f’Lulju, il-Ministru ppreżenta l-pjan waqt konferenza. 

 

Beda wkoll proċess ta’ titjib fis-servizz li jingħata fil-faċilità tal-ħasil tal-kaxxi. Inħarġet sejħa għall-offerti għax-

xiri ta’ magna tal-ħasil tal-kaxxi ġdida; huwa mistenni li l-magna l-ġdida tibda topera f’Ġunju 2021. Intant, saru l-

pjanijiet neċessarji sabiex isiru x-xogħlijiet li hemm bżonn fil-binja tal-faċilità tal-ħasil tal-kaxxi. Tul l-2020 żdied 

ukoll in-numru ta’ ħaddiema f’din il-faċilità u beda operat b’sistema ta’ xift sabiex ikun jista’ jiġi offrut servizz 

aħjar lill-istakeholders fejn il-facilità qed tinżamm miftuħa għal ħinijiet itwal kif ukoll qed tinżamm miftuħa nhar 

ta’ Sibt. 

 

Inbidel l-operat tas-sistema tas-sigurtà għad-dħul fil-Pitkalija u beda t-tfassil tad-dokumenti għal sejħa għall-offerti 

għas-servizz tas-sigurtà. Lejn l-aħħar tas-sena bdiet tiġi implimentata r-riforma permezz ta’ sejħa pubblika biex kull 

min jagħmel użu mis-servizzi tal-Pitkalija jiġi rreġistrat u jingħata card b’ritratt u barcode uniku. 

 

Matul l-2020 sar xogħol estensiv fl-uffiċini tal-amministrazzjoni u tal-Customer Care tal-Pitkalija minħabba li kien 

hemm bżonn li jsiru ċertu xogħlijiet sabiex jittejjeb is-servizz li jingħata mill-Pitkalija, kif ukoll tranġaw xi affarijiet 

li ma kinux ta’ livell adegwat ta’ saħħa u sigurtà. Sar ukoll xi xogħol fil-kamra tas-security tal-Pitkalija biż-żieda 

ta’ kameras tas-sigurtà u ġiet installata sistema fejn l-uffiċjali tas-sigurtà jkunu jistgħu jaraw aħjar il-kameras ta’ 

ġewwa l-Pitkalija.  

 

Matul is-sena 2020 il-bejgħ ta’ ħaxix u frott ġewwa l-Pitkalija kien jammonta għas-segwenti: 

 

Bejgħ ta’ Ħaxix u Frott Frisk  

Pitkalija FCCS Total 

€16,793,277 €4,870,272 € 21,663,549 

 

Diviżjoni Strateġija u Sapport 
Matul is-sena 2020 id-Diviżjoni Strateġija u Sapport ħadmet fuq bosta miżuri u sfidi biex dawn jiġu mwettqa, 

fosthom it-tnedija ta’ proġett pilota fuq l-Intelliġenza Artifiċjali fl-Agrikoltura. Dan huwa meqjus pass importanti 

għas-settur tal-biedja minħabba bosta raġunijiet, bħan-nuqqas ta’ xogħol fis-sengħa u x-xjuħija tal-bdiewa. Il-

bdiewa żgħażagħ mhux qed iħarsu lejn il-biedja bħala professjoni attraenti, għalhekk qed jagħżlu li jaħdmu f’setturi 

u oqsma differenti. F’dan ir-rigward, l-Intelligenza Artifiċjali se żżid l-interess f’dan is-settur u se tattira żgħażagħ 

li qabel kienu tilfu l-interess fil-biedja partikolarment minħabba t-tbatija li fih dan ix-xogħol. 

 

L-Intelligenza Artifiċjali ġġib bosta benefiċċji u ttejjeb il-prattiki tal-biedja. L-użu ta’ din it-teknoloġija avvanzata 

tagħmilha possibbli għall-bdiewa li jnaqqsu l-użu tal-fertilizzanti u l-erbiċidi filwaqt li tnaqqas in-nefqa u tnaqqas 
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il-ħsara ambjentali u tħares is-saħħa tal-konsumatur. Dan il-proġett se jkompli fis-snin li ġejjin biex il-bidwi jkollu 

għodda ġdida li tgħinu fix-xogħol tiegħu. 

 

Is-sezzjoni tal-Loġistika kienet responsabbli mill-implimentazzjoni tal-miżura li ġiet approvata mill-Kummissjoni 

Ewropea s-sena li għaddiet rigward kumpens lill-bdiewa għall-ħsarat fl-uċuħ kaġun ta’ maltempata lura fi Frar 2019. 

Din is-sezzjoni ħadet ħsieb kemm il-proċess tal-applikazzjoni li ntbagħtet lill-bdiewa eliġibbli, kif ukoll l-

ipproċessar tal-applikazzjoni għall-pagament u l-pagament innifsu lil iktar minn 500 benefiċjarju b’baġit ta’ €1.3 

miljun. Din l-iskema tħallset qabel iż-żmien pjanat u kienet suċċess.  

 

Saret ħidma biex jitnaqqsu l-emissjonijiet li jikkontribwixxu għat-tibdil fil-klima u l-ismogg, titjieb is-saħħa 

pubblika u titnaqqas il-ħsara ekoloġika. Beda market research biex il-Ministeru jibda jibdel il-vetturi għal dawk 

elettriċi u/jew dawk hybrid. Saru laqgħat ma’ diversi importaturi u mal-MTIP. Beda x-xogħol fuq tender għal sejħa 

ta’ numru ta’ karozzi elettriċi u hybrid matul is-sena 2020. 

 

Taħt id-Diviżjoni Strateġija u Sapport jaqgħu żewġ direttorati li huma d-Direttorat għall-Iżvilupp ta’ Politika u l-

Implimentazzjoni tal-Programmi, kif ukoll id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi. 

 

Direttorat għas-Servizzi Korporattivi 

Id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi għandu rwol importanti u ċentrali operazzjonali, ta’ assistenza u sapport 

lid-dipartimenti/entitajiet tal-Ministeru, kif ukoll lill-impjegati individwalment fil-ħtiġiet tagħhom, fejn jidħlu 

servizzi relatati ma’ riżorsi umani, payroll u finanzi. Għalhekk, fiċ-ċirkustanzi straordinarji li d-dinja kellha fl-2020, 

id-Direttorat xorta kellu jipprovdi servizz ta’ kwalità lill-klijenti tiegħu interni u esterni kif mistħoqq. Fl-istess waqt, 

id-Direttorat mexxa l-proċessi meħtieġa minnu f’konformità mar-regolamenti, proċeduri u legiżlazzjoni relatata.  

 

Fost l-addatamenti li għamel, id-Direttorat ra li l-istaff tiegħu jaħdem kemm jista’ jkun mid-dar b’żieda fil-faċilità 

tat-telework biex is-saħħa tkun aktar aċċertata u ċerti proċessi adottaw ruħhom biex wieħed jkun jista’ joperahom 

kompletament mid-dar – l-aktar fejn tidħol is-sezzjoni tal-Finanzi, fejn is-sistema ta’ pagamenti bdiet issir diretta 

bil-metodu ta’ Debit Advices, b’arranġamenti mat-Teżor. Fir-Riżorsi Umani wkoll saru xi tibdiliet fil-proċessi biex 

jiffaċilitaw il-ħidma mid-dar. Saru wkoll aktar laqgħat bis-sistemi ta’ teknoloġija elettronika biex il-kordinazzjoni 

u l-komunikazzjoni tibqa’ sħiħa u kulħadd jibqa’ jħossu parti mill-post tax-xogħol. 

 

Din is-sena kienet mimlija sfidi ġodda, fosthom għal dawk li jaħdmu fil-Finanzi minħabba li l-Ministeru kien 

identifikat bħala wieħed minn dawk li kellhom jibdew il-preparamenti tagħhom biex jibdlu s-sistema tad-DAS 

(Departmental Accounting System) għal dik tas-CFMS (Corporate Financial Management System). Infatti, barra li 

l-ħaddiema tas-sezzjoni tal-Finanzi fi ħdan id-Direttorat kellhom jattendu għal diversi sezzjonijiet ta’ laqgħat, taħriġ 

u ttestjar ta’ din is-sistema ġdida, mid-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi sar kordinament sħiħ biex dawk kollha 

fid-dipartimenti rispettivi li jkollhom x’jaqsmu mal-Finanzi jattendu t-taħriġ mit-Teżor u kumpaniji tal-awditjar 

privati bi preparament għall-bidla. 
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Għalhekk, is-sezzjoni tal-Finanzi kellha diversi sfidi minħabba l-preparamenti tal-bidla għas-CFMS, u minħabba l-

Covid-19 u t-tibdil ta’ proċessi, filwaqt li riedet ukoll tlaħħaq mad-diversi rikjesti finanzjarji, pagamenti, proġetti 

kapitali u ta’ inizjattiva f’ambitu fejn il-bidla – anke minħabba l-qasma tal-ministeri – kienet waħda kbira u 

konsistenti. Finalment f’għeluq is-sena l-miri finanzjarji previsti fil-maġġoranza tagħhom intlaħqu. 

 

Min-naħa tas-sezzjoni tar-Riżorsi Umani fi ħdan id-Direttorat twettqu diversi servizzi fl-oqsma indikati hawn 

taħt: 

• Sejħiet għall-applikazzjonijiet u ħatriet, dejjem skont l-HR Plans u skont ftehim settorali; 

• Proċessar ta’ kuntratti tax-xogħol fejn jidħlu Segretarjat, konsulenti u persuni ta’ fiduċja; 

• Promozzjonijiet, progressjonijiet, eżerċizzji ta’ assimilazzjoni u tenures fil-grad – dawn il-proċessi saru kif 

meħtieġ skont ir-rekords li jkunu nżammu f’dan ir-rigward;  

• Miżuri ta’ bilanċ bejn ħidma u xogħol (Work-Life Balance) – saru diversi talbiet ġodda u anke ta’ tiġdid 

jew modifikazzjoni għal teleworking, flessibbiltà fil-ħinijiet tax-xogħol u ħidma fuq każijiet ta’ skeda 

mnaqqsa; 

• Leave specjali u leave għal skopijiet ta’ studju – dawn jinkludu talbiet fost oħrajn biex wieħed jipprova 

xogħol alternattiv fil-privat, għal skopijiet speċjali, biex isegwu programmi ta’ tagħlim u żvilupp 

professjonali u eżamijiet; 

• Allowances – id-Direttorat jirċievi numru ta’ talbiet għall-ħlas ta’ allowances diversi, speċjalment fejn 

jidħlu allowances għal kwalifiki li wieħed jottjeni; 

• Performance Appraisals – li jinkludu wkoll dawk tal-gradi maniġerjali li żdiedu wkoll fuq is-sistema 

elettronika; 

• Tmiem ta’ impjieg u saħħa – dawn ikunu każi ta’ riżenja, oħrajn każijiet riferuti lill-Bord Mediku u rtirar 

minħabba l-età. Hawnhekk iridu jsiru wkoll id-dokumenti meħtieġa (ta’ terminu) mal-Jobsplus; 

• Dixxiplina – il-każijiet kollha tad-dixxiplina finalment jiġu ċentralizzati f’din it-taqsima tad-Direttorat fejn 

jinżamm rekord kif meħtieġ; 

• Prattika ta’ xogħol għall-istudenti – permezz tal-Istitut għal Servizzi Pubbliċi (IPS), id-Direttorat offra u 

pproċessa diversi talbiet għal esperjenzi ta’ prattika ta’ xogħol fid-diversi dipartimenti tal-Ministeru, lil 

diversi studenti ġejjin mill-Università ta’ Malta (Trainees) u mill-MCAST (Apprentices).  

 

Xogħlijiet oħra li jagħmel id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi jinkludu: Business plans, estimi, proċessar ta’ 

tenders, rapporti finanzjarji matul is-sena kollha, HR plans, żamma ta’ rekords varji u attendenza, informazzjoni 

biex jitwieġbu l-PQs u FOIs u anke fejn jidħlu xi każijiet tal-Ombudsman; punt ta’ riferiment għal kull tip ta’ 

diffikultà fejn jidħlu finanzi u kundizzjonijiet tax-xogħol.  

 

Jekk imbagħad wieħed iħares lejn il-ħidma fejn jidħol is-settur pubbliku u l-entitajiet, matul is-sena 2020 ingħatat 

għajnuna amministrattiva liż-żewġ entitajiet, jiġifieri GAB u Pitkalija Ltd. Sar detailing tal-massa mal-Pitkalija Ltd 

u, lejn l-aħħar tas-sena, meta reġa’ kien hemm xi tibdil fil-portafolli tal-ministeri u l-ministeru sar jismu Ministeru 



 

MAFA Rapport Annwali 2020 Paġna 33 

għall-Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali, beda jsir xogħol biex il-Pitkalija Ltd tiġi assorbita mill-

Malta Food Agency u hekk reġa’ beda proċess ta’ revokazzjoni tad-detailing mill-Pitkalija, detailing mal-Malta 

Food Agency inkluż nies tal-Pixkerija u anke re-deployment minn entità għal entità. 

 

Din kienet sena ta’ sfidi kbar għad-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi, però s-servizz meħtieġ baqa’ jingħata 

b’effiċjenza u b’attenzjoni sħiħa lill-klijenti. 

 

Direttorat għall-Iżvilupp ta’ Politika u l-Implimentazzjoni tal-Programmi 

L-ewwel xhur tas-sena 2020 ma kinux xhur faċli minħabba li l-pandemija tal-Covid-19 interrompiet il-modi normali 

ta’ kif jopera kull settur. Minkejja dan saru diversi laqgħat ma’ direttorati oħra fi ħdan il-Ministeru kif ukoll oħrajn 

interministerjali bħall-EU Coordination Department, ir-Rappreżentanza Permanenti ta’ Malta għall-Unjoni 

Ewropea fi Brussell, kif ukoll ma’ Awtoritajiet ta’ Ġestjoni għall-programmi u Fondi Ewropej u ġie diskuss l-

implimentazzjoni ta’ proġetti ffinanzjati minn fondi Ewropej. Ġie konkluż programm ta’ Fondi Ewropej (2014-

2020) u kien qed jiġi diskuss il-programm ta’ fondi ġdid (2021-2027). Fil-fatt, mill-aspett tal-Agrikoltura komplew 

jiġu diskussi erba’ leġiżlazzjonijiet relatati mar-Riforma fil-Politika Agrikola Komuni (PAK). Dawn huma t-

Transitional Regulation, il-Common Market Organisation Regulation’ (CMO), il-Horizontal Regulation, kif ukoll 

l-iStrategic Plan Regulation. Dawn ir-regolamenti huma l-pedament tal-Politika Agrikola Komuni Ewropea għas-

seba’ snin li ġejjin. Il-qofol ta’ dawn ir-Regolamenti ntlaħaq fil-Kunsill tal-Ministri tal-Agrikoltura f’Ottubru fejn 

il-Presidenza Ġermaniża rnexxiela tilħaq ftehim bejn l-Istati Membri kollha. 

 

Matul l-2020, il-Kummissjoni Ewropea ħabbret ukoll strateġiji importanti fil-qasam tal-Agrikoltura u l-Ikel bħall-

Istrateġija Farm to Fork u l-Istrateġija għall-Bijodiversità li ġew imħabbra f’Mejju. Dawn l-istrateġiji jpoġġu miri 

ambizzjuzi ħafna minnhom ukoll bi skopijiet ambjentali. Dawn l-istrateġiji joħorġu mill-European Green Deal u l-

Kummissjoni Ewropea se tkun qed tenfasizza li l-fondi Ewropej għall-Agrikoltura għas-seba’ snin li ġejjin jintużaw 

bi pjan li jikkontribwixxu sabiex jintlaħqu l-miri stipulati f’dawn l-istrateġiji.  

 

Fil-qasam tas-Sajd, fost il-legiżlazzjonijiet li komplew jiġu diskussi matul din is-sena hemm il-European Marithime, 

Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) Regulation, li fuqha se jkun qed jiġi implimentat il-Programm ta’ Fondi 

Ewropej il-ġdid għas-Sajd u l-Akkwakultura fis-seba’ snin li ġejjin, kif ukoll il-Control Regulation li l-iskop tagħha 

huwa li tkompli tiżviluppa u tirrevedi l-qafas legali Ewropew għall-kontroll tas-sajd bl-iskop ikun li tħares is-

sostenibbilità tal-istokk tal-ħut u tas-settur tas-sajd inġenerali. Filwaqt li ġie rreġistrat progress notevoli, dawn il-

leġiżlazzjonijiet se jkomplu jiġu diskussi matul is-sena 2021. F’dak li jirrigwardja kwoti ta’ qbid ta’ ħut bħal tat-

tonn u l-pixxispad għas-sena li ġejja, Malta reġgħet ingħatat il-kwoti li kellha matul is-sena 2020 u dawn ġew 

maqbula fil-Kunsill tal-Ministri ta’ Diċembru 2020.  

 

Mill-aspett veterinarju u tal-ikel, żewġ proposti li joħorġu mill-istrateġija Farm to Fork u li bdew jiġu diskussi 

f’livell ta’ Working Parties u fil-Kunsill tal-Ministri huma l-proposta għal tikketta fuq prodotti tal-ikel li jħarsu t-

trattament xieraq tal-annimali magħrufa aħjar bħala l-Animal Welfare Label, kif ukoll proposta għal tikketta 
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nutrizzjonali fuq quddiem ta’ ppakkeġġar tal-ikel magħrufa bħala l-Front of Pack Nutrition Label. L-iskop tal-

Animal Welfare Label huwa li tipprovdi informazzjoni lill-konsumaturi dwar it-trattament tal-annimali fil-

produzzjoni ta’ dak il-prodott tal-ikel partikolari. Il-Front of Pack Nutrition Label se tipprovdi informazzjoni lill-

konsumaturi dwar il-valur nutrittiv ta’ prodotti partikolari tal-ikel biex tgħin lill-konsumatur jagħżel prodotti b’valur 

nutrittiv għoli u tajbin għas-saħħa. Il-konklużjonijiet fil-livell ta’ Kunsill għal dawn iż-żewġ tikketti ġew maqbula 

fil-Kunsill tal-Ministri ta’ Diċembru 2020.  

 

Matul din is-sena ġew trasponuti diversi direttivi tal-Unjoni Ewropea fil-liġi Maltija hekk kif tindika t-tabella ta’ 

hawn taħt: 

 

Tabella 1: 

Direttiva tal-Kunsill (UE) 2017/159 tad-19 ta’ Diċembru, 

2016, li timplimenta l-Ftehim li jikkonċerna l-

implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-

Sajd, 2007, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-

Xogħol konkluż bejn il-Konfederazzjoni Ġenerali tal-

Koperattivi Agrikoli fl-Unjoni Ewropea (COGECA), il-

Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) u 

l-Assoċjazzjoni ta’ Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-

Intrapriżi tas-Sajd fl-Unjoni Ewropea (Europêche). 
 

Ippubblikata nhar il-5 ta’ Mejju, 2020, 

bħala Avviż Legali 182/2020. 

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 

2019/1813 tad-29 ta’ Ottubru, 2019, li temenda d-Direttiva 

ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/96/UE dwar 

ir-rekwiżiti għat-tikkettar, is-siġillar u l-imballaġġar ta’ 

materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u ta’ pjanti tal-

frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott, li jaqgħu fl-

ambitu tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE fir-rigward 

tal-kulur tat-tikketta għall-kategoriji ċertifikati tal-materjal 

tal-propagazzjoni u tal-pjanti tal-frott u fir-rigward tal-

kontenut tad-dokument tal-fornitur. 

Ippubblikata nhar it-13 t’ April, 2020, 

bħala Avviż Legali 144/2020. 

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 

2020/177 tal-11 ta’ Frar, 2020, li temenda d-Direttivi tal-

Kunsill 66/401/KEE, 66/402/KEE, 68/193/KEE, 

2002/55/KE, 2002/56/KE u 2002/57/KE, id-Direttivi tal-

Kummissjoni 93/49/KEE u 93/61/KEE u d-Direttivi ta’ 

Implimentazzjoni 2014/21/UE u 2014/98/UE f’dak li 

Ippubblikata permezz ta’ dawn l-

Avviżi Legali;  

Nhar it-13 ta’ Awwissu, 2020, bħala 

Avviż Legali 331/2020 

Nhar it-2 ta’ Ottubru bħala Avviż 

Legali 384/2020 
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għandu x’jaqsam mal-pesti tal-pjanti fuq iż-żrieragħ u fuq 

il-materjal riproduttiv tal-pjanti. 

Nhar it-2 ta’ Ottubru bħala Avviż 

Legali 382/2020 

Nhar it-2 ta’ Ottubru bħala Avviż 

Legali 383/2020 

Nhar it-2 ta’ Ottubru bħala Avviż 

Legali 385/2020 

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 

2019/1985 tat-28 ta’ Novembru, 2019, li temenda d-

Direttivi 2003/90/KE u 2003/91/KE li jistabbilixxu miżuri 

ta’ implimentazzjoni għall-iskopijiet tal-Artikolu 7 tad-

Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE u tal-Artikolu 7 tad-

Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE rispettivament, fir-

rigward tal-karatteristiki li għandhom jiġu koperti bħala 

minimu mill-eżami u l-kundizzjonijiet minimi għall-eżami 

ta’ ċerti varjetajiet ta’ speċijiet ta’ pjanti agrikoli u speċijiet 

ta’ ħxejjex. 

Ippubblikata nhar l-24 ta’ April, 2020, 

bħala Avviżi Legali 159/2020 u 

160/2020. 

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 

2019/990 tas-17 ta’ Ġunju, 2019, li temenda l-lista tal-

ġeneri u tal-ispeċijiet fl-Artikolu 2(1)(b) tad-Direttiva tal-

Kunsill 2002/55/KE, fl-Anness II tad-Direttiva tal-Kunsill 

2008/72/KE u fl-Anness tad-Direttiva tal-Kummissjoni 

93/61/KEE. 

Ippubblikata nhar l-20 ta’ Marzu, 

2020, bħala Avviżi Legali 88/2020 u 

89/2020. 

 

Dan id-Direttorat kien responsabbli wkoll li jikkordina r-risposti ta’ diversi awditi magħmula mill-Kummissjoni 

Ewropea. Il-verifiki (audits) li saru jinkludu;  

 

• Verifiki biex tiġi evalwata s-sistema ta’ kontroll u l-istabbilità li tirregola l-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq 

tal-laħam taċ-ċanga, inkluża t-traċċabbiltà; 

• Verifiki biex tiġi evalwata sistema ta’ kontroll għas-sigurtà tal-ikel rigward il-produzzjoni u t-tqegħid fis-

suq ta’ prodotti tal-ħut; 

• Verifiki li jevalwa l-implimentazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq l-iġjene, it-traċċabbiltà u l-indirizzar ta’ 

prodotti sekondarji tal-annimali (Animal By-Products – ABP) u Prodotti Derivati (Derived Products – DP);  

• Verifiki online permezz ta’ remote assessment li jevalwa is-sistema ta’ kontrolli uffiċjali fuq importazzjoni 

ta’ annimali u oġġetti oħra; 

• Kwestjonarju tal-Qorti Ewropea tal-verifiki li jinkludi sett ta’ mistoqsijiet u spreadsheet dwar il-

miżuri/prattiki ta’ mitigazzjoni li ġew implimentati prinċipalment skont il-Politika Agrikola Komuni matul 

il-perjodu 2014-2019. 



 

MAFA Rapport Annwali 2020 Paġna 36 

Is-Sezzjoni tal-Proġetti ffukat fuq il-funzjonijiet prinċipali tagħha speċjalment fuq monitoraġġ tal-proġetti 

ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea li qed jiġu implimentati minn dipartimenti u entitajiet differenti li jaqgħu taħt ir-

responsabbiltà tal-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali. Dawn il-proġetti kienu 

jinkludu proġetti ffinanzjati minn dawn il-programmi: EMFF, EAFRD, PRIMA, Italia-Malta, u proġetti direttament 

mal-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tas-Saħħa tal-Pjanti u fil-qasam veterinarju.  

 

Id-Direttorat ipprovda gwida u assistenza neċessarja dwar fondi tal-Unjoni Ewropea sabiex jiġi assigurat li l-

Ministeru jassorbi l-massimu possibbli ta’ fondi Ewropej, kif ukoll organizza sessjonijiet ta’ informazzjoni għall-

Implimentazzjoni ta’ proġetti ffinanzjati minn fondi Ewropej. 

 

Ma’ dan imsemmi hawn fuq, id-Direttorat ħa ħsieb ukoll li: 

• Ippromova informazzjoni rigward opportunitajiet ta’ fondi Ewropej; 

• Segwa mill-qrib l-implimentazzjoni ta’ proġetti ffinanzjati minn fondi Ewropej;  

• Bħala l-Line Ministry, iffaċilita l-kordinament bejn il-Project Leaders u l-partijiet ikkonċernati u 

awtoritajiet involuti fil-proġett; 

• Ġew ivverifikati u pproċessati diversi pagamenti. 

 

Id-Direttorat kien involut f’ħidma ma’ dipartimenti tal-Ministeru biex jitħejjew proposti ta’ proġetti li jistgħu jiġu 

kkunsidrati fil-programm ta’ finanzjament ġdid tal-fondi tal-Unjoni Ewropea għall-perjodu li jkopri s-snin 2021-

2027. Din il-ħidma kienet tikkonsisti wkoll f’kollaborazzjoni ma’ direttorati oħra fi ħdan il- Ministeru fuq ġbir ta’ 

informazzjoni li tintalab mill-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u li huwa responsabbli mit-tqassim tal-Fondi 

Ewropej. 

 

Id-Direttorat ħadem mill-qrib mad-Dipartiment tal-Finanzi tal-Ministeru u mal-EU Funds Management Unit fi ħdan 

il-Ministeru responsabbli mill-fondi Ewropej sabiex jiġu pproċessati pagamenti relatati ma’ proġetti ffinanzjati 

minn fondi Ewropej. Id-Direttorat jivverifika pagamenti u jagħmel il-verifiki neċessarji skont kif inhu mitlub mil-

linji gwida u regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Fl-2020, ġew ċertifikati total ta’ pagamenti b’valur ta’ €1,035,971.14 

(VAT eskluża). 

 

Lejn l-aħħar tas-sena 2020, id-Direttorat beda jaħdem fuq Toolbox għall-Proġetti ffinanzjati minn fondi Ewropej li 

l-iskop tiegħu huwa li jissimplifika u jagħti gwida lill-Project Leaders fl-implimentazzjoni ta’ proġetti ffinanzjati 

minn fondi Ewropej. 

 

Il-ħsieb wara din l-idea kien li tinħoloq sistema li tiffaċilita l-ħajja tal-Project Leader billi jsib il-formoli, checklists, 

materjal promozzjonali tal-fondi Ewropej bħal logos u banners, preżentazzjonijiet utli li se jkollu bżonn tul l-

implimentazzjoni tal-proġett f’post wieħed. Prattikament din it-toolbox għandha l-ħsieb li tkopri l-proċess sa minn 

meta jiġi approvat proġett partikolari sal-ipproċessar ta’ pagamenti, jiġifieri inkluż ħruġ ta’ tenders, checklists 

b’dokumentazzjoni neċessarja li għandha tkun fil-fajl, templates apposta għal tipi differenti ta’ xiri pubbliku, eċċ.  
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Skop ieħor ta’ din it-toolbox huwa li tgħin lill-Project Leaders jevitaw irregolaritajiet li fl-aħħar mill-aħħar 

potenzjalment iwasslu għal telf ta’ fondi Ewropej, liema spejjeż ikunu jridu jiġu koperti minn fondi nazzjonali. Din 

it-toolbox hi ppjanata li tkun kompluta u varata permezz ta’ Sessjoni ta’ Informazzjoni u Taħriġ sa April 2021. 

 

Bħala Direttorat organizzajna laqgħat ta’ konsultazzjoni mal-bdiewa u r-raħħala nhar it-Tlieta, 24 ta’ Novembru 

f’Malta u nhar il-Ġimgħa, 27 ta’ Novembru f’Għawdex. Dan kien eżerċizzju fejn komplejna nisimgħu direttament 

mingħand il-bdiewa u r-raħħala nfushom dwar il-bżonnijiet u d-diffikultajiet tas-settur bil-ħsieb li tkun tista’ tkompli 

titfassal politika li tagħmel is-settur agrikolu aktar sostenibbli u tpoġġi l-interessi tal-bdiewa u r-raħħala fiċ-ċentru 

tagħha.  

 

Dawn il-laqgħat jikkumplimentaw il-ħidma kontinwa tal-Gvern li qed jaħdem bis-sħiħ biex is-settur agrikolu 

jkompli jissaħħaħ u hekk tikber l-importanza u l-istima li tixraqlu dan is-settur. Dan għaliex nemmnu li s-settur 

agrikolu għandu potenzjal qawwi speċjalment fl-ekonomija ta’ pajjiżna. L-għan ta’ dawn il-laqgħat kien li l-bdiewa 

u r-raħħala jsemmgħu leħinhom, jiġi diskuss il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-politika nazzjonali tal-

agrikoltura, is-servizzi offruti mill-Ministeru, kif jistgħu jiġu mħajra bdiewa żgħażagħ biex jaħdmu fis-settur 

agrikolu, u x’għajnuniet u investimenti jixtiequ jimplimentaw fiż-żmien li ġej li jistgħu jiġu ffinanzjati minn fondi 

Ewropej. 

Waqt il-laqgħat, il-bdiewa u r-raħħala spjegaw il-preokkupazzjonijiet tagħhom filwaqt li ġew diskussi wkoll diversi 

suġġetti fosthom l-importanza tal-estensjoni tan-New Water, id-diffikutajiet li jiffaċċjaw fuq permessi ta’ żvilupp 

mill-awtoritajiet konċernati, il-bżonn li l-bdiewa li jkunu koperti b’polza ta’ assikurazzjoni f’każ ta’ sena ħażina 

jew ħsarat, u għajnuna akbar fil-mili tal-applikazzjonijiet għall-fondi Ewropej, fost punti oħrajn. F’dawn il-laqgħat 

spikkat il-preżenza ta’ diversi koperattivi u NGOs fis-settur. 

 

Din is-sena ġew ippubblikati 23 Avviż Legali dwar kull settur tal-Ministeru. Uħud minn dawn l-Avviżi Legali kienu 

marbuta ma’ traspożizzjonijiet ta’ Direttivi tal-Unjoni Ewropea. Fost l-Avviżi Legali importanti li ġew ippubblikati 

matul din is-sena kien hemm Avviż Legali dwar il-preservazzjoni tal-ħamrija, Avviż Legali sabiex jiġu sospiżi l-

kwoti annwali ta’ sajd sabiex jassistu lis-sajjieda waqt il-pandemija, kif ukoll Avviż Legali li jagħti l-poteri lid-

Direttur Ġenerali tas-Sajd jirrilaxxa ħut li jkun maqbud illegalment fl-ibħra territorjali Maltin.  

 

Mill-aspett ta’ atti leġiżlattivi, matul din is-sena sar progress u ġie finalizzat l-Att għall-Agrikoltura, l-ewwel wieħed 

tax-xorta tiegħu. Dan għandu jiġi ppreżentat lill-Kabinett fil-bidu tas-sena l-ġdida. Rigward is-settur tas-sajd, dan 

huwa regolat mill-Att għall-Konservazzjoni u l-Amministrazzjoni tas-Sajd tas-sena 2001. Sabiex parzjalment jiġu 

indirizzati sejbiet dwar il-proċeduri legali ta’ infringement 2020/2181 dwar allegati nuqqasijiet fis-sistema ta’ 

kontroll fuq il-fish farms tat-tonn f’Malta, matul l-2020 ġew ippreparati emendi f’dan l-att skont kif mitlub mill-

Kummissjoni Ewropea. Dawn l-emendi ġew diskussi mill-Kabinett u ntbagħtu lill-Kummissjoni Ewropea għar-

reviżjoni tagħha qabel jiġu ppubblikati. Dawn l-emendi mistennija jiġu ppubblikati fis-sena 2021 malli jiġu 

approvati mill-Kummissjoni Ewropea.  


