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Tnedija ta’ abbozz ta’ avviż legali ġdid għall-konsultazzjoni pubblika dwar il-ġestjoni tal-ambjent
f’siti ta’ kostruzzjoni
Il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, permezz tal-Uffiċċju għar-Regolamentazzjoni tal-Bini,
qed iniedi konsultazzjoni pubblika bl-iskop li jiżdied l-għarfien biex tingħata l-attenzjoni meħtieġa
lill-ambjent ta’ madwarna fl-industrija tal-bini.
Fi snin preċedenti, l-industrija tal-bini kienet ittimbrata bħala waħda li ma tagħtix attenzjoni
biżżejjed, speċjalment fuq il-lantijiet tax-xogħol. Għaldaqstant, il-Ministeru għat-Trasport u lInfrastruttura, matul dawn is-sentejn u nofs, kien qed jagħmel analiżi ta’ dak li qed jiġri fil-passat,
fejn kienu jirriżultaw għadd ta’ każi ta’ traskuraġni.
Il-konsultazzjoni pubblika tfasslet wara riflessjoni serja ta’ madwar 25 sena ta’ attività fl-industrija
tal-bini fejn tqiesu kemm l-akbar proġetti li kellna f’pajjiżna kif ukoll oħrajn iżgħar fejn tul dan ilperjodu, dan il-qasam inbidel drastikament.
Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi qal li, tul dawn is-snin, il-ħaddiema tħarrġu
iżjed, il-makkinarju ra tibdil kbir, it-tip ta’ materjali li qed jintużaw inbidlu, u kien hawn influss
qawwi ta’ influwenzi barranin, kemm bħala riżultat ta’ teknoloġiji ġodda u eluf ta’ ħaddiema li ġew
jaħdmu f’dan il-qasam.
Huwa spjega li proprju għal dan il-għan, l-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini (BRO) ħass il-ħtieġa
li jwassal messaġġ komprensiv permezz ta’ din il-konsultazzjoni pubblika dwar l-obbligi li jeżistu
f’xogħlijiet ta’ kostruzzjoni. L-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini qiegħed hemm biex jgħin u
jassigura li, kull min ser ikun jimbarka fuq xogħlijiet ta’ żvilupp, jiġi ggwidat li għandu l-obbligu li
jassigura li ma jħallix affarijiet jiġru li jkunu ta’ dannu għan-nies tal-madwar u għall-ambjent
inġenerali.
F’dawn is-sentejn u nofs, dan l-Uffiċċju ħa l-inkarigu, flimkien ma’ dawk kollha involuti flindustrija tal-bini, biex iħares bir-reqqa lejn il-leġislazzjoni fil-preżent, u ġie studjat kif din tista’
titjieb. Fix-xhur li ġejjin se tissaħħaħ il-leġislazzjoni prevalenti bil-pubblikazzjoni ta’Avviż Legali
ġdid ibbażat fuq din il-konsultazzjoni pubblika, iżda s-sisien ta’ dan se jibqa’ fil-qofol tiegħu dak li
qegħdin noperaw bih illum.
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L-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini jistieden lill-pubbliku inġenerali biex jagħmel kuntatt miegħu
fuq in-numri tat-telephone 22927134/22927634 jew permezz tal-email, fuq bro.mti@gov.mt. Ilkonsultazzjoni pubblika tagħlaq nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Jannar 2016.
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