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STQARRIJA MINISTERJALI MILL-MINISTRU TAL-

EKONOMIJA, INVESTIMENT U INTRAPRIŻI ŻGĦAR 

DWAR IR-RIFORMA FIL-ĦINIJIET TAL-FTUĦ TAL-

ĦWIENET 

 
Sur President, ħa nkun qed nagħmel stqarrija Ministerjali dwar ir-riforma fil-ħinijiiet tal-ftuħ 

tal-ħwienet, li daħlet fis-seħħ permezz ta’ regolamenti ġodda taħt l-Att dwar il-Liċenzji tal-

kummerċ, kapitolu 441 tal-liġijiet ta’ Malta. 

 

Din ir-rifroma fil-ħinijiet tal-ftuħ tal-ħwienet se twassal għal diversi opportunitajiet, kemm 

għas-sidien tan-negozji, kemm għall-ħaddiema, kif ukoll għall-konsumaturi.  

 

Sa qabel daħlet fis-seħħ din ir-riforma, il-liġi sussidjarja 441.07 dwar il-liċenzi tal-Kummerċ 

kienet tipprovdi mhux biss il-ħinijiet u ġranet normali ta’ ftuħ tal-istabilimenti tan-negozju 

imma anki numru ta’ eċċezzjonijiet. 

 

Il-Gvern għaraf li diversi regolamenti ma kienux għadom jirriflettu l-ħtiġijiet, la tan-

negozjant u wisq anqas tal-konsumatur. Dan apparti li kienu qed joħolqu sitwazzjoni nġusta u 

sa ċertu punt diskriminatorja bejn ħanut u ieħor minħabba z-zona li joperaw fiha.  

 

Il-programm ta’ ħidma tal-Gvern jitkellem b’mod ċar dwar il-ħtieġa li nħallu n-negozju 

jaħdem. Ir-riforma li qed inħabbru llum, flimkien mat-tneħħija tal-Liċenzji kummerċjali 

huma l-aqwa prova li dan il-Gvern qiegħed jilħaq din l-aspettativa. 

 

Nemmnu, li l-operaturi għandhom ikollhom aktar diskrezzjoni dwar kif jiġġestixxu n-negozju 

tagħhom, jibqgħu kompetittivi u fuq kollox jaddattaw ruħhom għaż-żminijiet u d-domanda 

tal-konsumatur. B’hekk ikompku jikbru, jissaħħu u fuq kollox jiġġeneraw aktar attivita’ 

ekonomika. 

 

Il-liġi qabel ir-riforma kienet tipprovdi li :  
 

 Ħwienet tal-Belt  jistgħu jibqgħu miftuħin nhar ta’ Ħadd kull meta cruise liner ikun fil 

port irrispettivament fejn qed tiġi ankrat  pero dan  ma japplikax għal postijiet oħra 

madwar il-port il-Kbir; 

 

 Ħwienet huma obligati li japplikaw it-Trading Licences Unit  biex  jagħżlu ġurnata 

waħda minn fost il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt  li fiha ikunu  jixtiequ jestendu ħinijiet 

tan-negozju tagħhom; 

 

 F’lokalitajiet  li mhumiex turistiċi  ħwienet li jbiegħu oġġetti predenominanti  

essenzjali (bħal Xorb, ħelu u tabakk prodotti / Ħut, krustaċji u molluski; / Kotba, 

gazzetti, kartolerija u provvisti għall-uffiċċju; / Fotografiċi, apparat ta 'preċiżjoni 

ottiċi u relatati; / Fjur), jista 'jiftħu l-Ħadd sa 13:00 iżda grocers mhumiex; 

 

 F’ lokalitajiet turistiċi grocers jistgħu jiftħu il-Ħadd(6:00-17:00) biss jekk dawn ma 

jkunux ikbar minn 350 metru kwadru; 
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 Ħwienet oħrajn jistgħu jiftħu il-'Ħadd jekk  jinataw permess  iżommu fiera  għal ħlas 

ta' 698 Ewro. 

 

Il-liġi l-ġdida introduċiet dawn il-bidliet: 

 Estendiet l-eżenzjoni mogħtija lill-Belt Valletta lil Bormla, Birgu, Isla u Kalkara meta 

cruise liner  ikun ankrat fuq dik in-naħa tal-Port il-Kbir; 

 

 Il-ħwienet kollha ser jingħataw il-possibilità li jestendu il-ħinijiet tan-negozju 

tagħhom sa 22:00 nhar il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt mingħajr ma jkollhom li jitolbu 

permess; 

 

 Il-ħwienet kollha se jkunu jistgħu jiftħu fil-festi pubbliċi (minbarra Gimgħa l-Kbira) 

mingħajr il-ħtieġa tal-proċedura attwali fejn il-Ministru jkollu joħroġ avviż kull darba; 

 

 Il-ħwienet se jkunu jistgħu jibqgħu miftuħa matul Ħadd il-Karnival, u f’Ħadd il-Għid 

(Jum il-Milied huwa kopert mill-perjodu eċċezzjoni tal-Milied). 

 

 Stabbilimenti liċenzjati  bħala catering, nightclubs u diskoteki jew postijiet oħra fejn 

żfin huwa miżmum, ser jkunu jistgħu jibqgħu miftuħa għan-negozju sal-04:00 matul 

il-jiem tal-Karnival, Sibt il-Għid, Lejliet il-Milied u lejlet l-ewwel tas-sena mingħajr 

il-ħtieġa t’avviż kull darba mill-Ministru fil-gazzetta tal-Gvern; 

 

 Grocers u Supermarkets  ser ikunu jistgħu  jiftħu nhar ta 'Ħadd fil-lokalitajiet mhux 

turistiċi  bejn is-06:00 ta’ filgħodu u s-siegħa ta’ wara nofsinhar,  eżatt l-istess bħal 

ħwienet oħra li jbiegħu oġġetti essenzjali; 

 

 Il-350 metru kwadru restrizzjoni fuq id-daqs tal-grocers f'lokalitajiet turistiċi ser 

titneħħa; 

 

 Il-ħwienet kollha li bħalissa mhumiex permessi li jiftħu nhar il-Ħadd ser jistgħu 

jagħmlu dan bejn 06:00 u l-5 pm sakemm jibqgħu magħluqa f'jum ieħor magħżul 

minn sidien tal-ħwienet  li jiġi kkomunikat lid-Dipartiment tal-Kummerċ. Barra minn 

hekk, il-ħwienet għandu jkollhom tabella fuq barra tal ħanut li tindika il-ġranet tal-

ftuħ. (dan ma japplikax għall-perjodu tal-Milied fejn l-eċċezzjonijiet attwali se 

jkomplu japplikaw). 

 

 

Ir-Riforma se twassal biex: 

 

 Il-ħwienet tal-Kottonera ser jkollhom l-istess opportunita bħal ħwienet tal-Belt   meta 

cruise liners ikunu rmiġġata dik in-naħa tal-port. Dan joħloq kundizzjonijiet ugwali 

bejn l-ħwienet fil-Belt Valletta u dawk fil-partijiet l-oħra taż-żona tal-Port il-Kbir. 

 

 Ser jitneħħa l-obbligu li  ħwienet japplikaw it trading Licences Unit  biex jakwistaw 

permess biex jestendu is-siegħat tal-Ftuħ nhar il-Ħamis, il-Ġimgħa jew is-Sibt. 

 

 Ser tiġi eliminata l-burokrazija involuta fil-ħruġ ta' avviż ta' eżenzjoni u l-inċertezza 

fost sidien tal-ħwienet u għall-kosumaturi. 
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 Ser jiġu regulati grocers f'postijiet  mhux turistiċi u f’lokalitajiet turistiċi. 

 

 Ser jiġi frankat  il-ħin u l-ispejjeż għall-Pulizija u l-qrati u l-multi għall-komunità tan-

negozju  meta jsir  ftuħ li mhux legali.  Dan se jnaqqas ukoll il-piż fuq il-Pulizija li 

huma responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet relattivi minbarra dmirijiet oħra. 

 

 Ser tiġi estiża l-opportunità ta' xiri għall-konsumaturi li jsibuha diffiċli biex jmorru  

jixtru  matul il-ħinijiet tal-ftuħ normali matul il-ġimgħa. 

 

 Ser tiġi provduti  aktar opportunitajiet ta' bejgħ għall-ħwienet. 

 

 Ser jkunu provduti  opportunitajiet għall-sahra, ħinijiet tax-xogħol alternattivi u 

xogħol part time għall-ħaddiema 

 

Din ir-riforma wasalna għaliha wara konsultazzjoni wiesgħa ma’ stakeholders interni li 

jinkludu, primarjament, dipartimenti tal-gvern u entitajiet pubbliċi, mal-operturi nfushom u 

rapprezentanti tagħhom, fosthom il-GRTU, kif ukoll konsultazzjoni mar-rapprezentanti tal-

ħaddiema u l-pubbliku inġenerali. 

 

Din ir-riforma se twassal għal-sinerġja aħjar bejn il-bżonnijiet tal-konsumatur u dawk tal-

ħwienet. Il-Gvern jemmen li kull sid ta’ ħanut għandu għal-qalbu l-interess tan-negozju 

tiegħu u huwa għalhekk li huwa fl-aħjar pożizzjoni biex jiddeċiedi x’inhu l-aħjar għalih.  

 

Fl-istess waqt, aħna konxji li ma nistgħux noħolqu sitwazzjoni fejn ir-regoli jispiċċaw, 

għaliex nafu li jista’ jkun hemm min jabbuża mis-sitwazzjoni għad-detriment tal-ħaddiema u 

l-ġirien li jgħixu fl-inħawi tal-ħwienet. 

 

Din ir-riforma għalhekk se tnaqqas drastikament ir-restrizzjonijiet li kienu jezistu, biex 

ikollna regolamentazzjoni u liġijiet li jagħmlu sens fid-dinja tal-lum u fl-istess ħin ikunu 

salvagwardjati l-interessi tal-ħaddiema, tal-konsumatur u tas-soċjeta. 

 

Kif qalet il-Ministru Ħelena Dalli f’konferenza tal-aħbarijiet li ndirizzajna dalgħodu, wara 

laqgħat li kien hemm bejn l-imsieħba soċjali fl-Employment Relations Board (ERB), intlaħaq 

ftehim dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema li se jaħdmu fil-ħwienet nhar ta’ 

Ħadd. Fosthom li l-ħaddiema ma jistgħux jiġu obbligati jaħdmu l-Ħdud sakemm ma jkunux 

aċċettaw dan minn qabel fil-kuntratt tax-xogħol tagħhom. 

 

Aħna favur sitwazzjoni fejn kulħadd jagħmel progress u mhux sitwazzjoni fejn parti tagħmel 

progress għad-detriment ta’ parti oħra. Dan il-Gvern se jibqa’ jaħdem favur in-negozju, il-

ħaddiem u l-konsumatur, jaqta’ l-ktajjen żejda tal-burokrazija, jibqa’ jaġġorna l-liġijiet 

neċċessarji għaż-żminijiet tal-llum, filwaqt li jibqa’ jagħmel differenza f’ħajjet in-nies li 

twassal għal vantaġġi, benefiċċji u riżultati konkreti. 

 

Grazzi Sur President. 


