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Is-swieq lokali tagħna dejjem kienu fora ta’ kummerċ ħabrieki. 
Nemmen bis-sħiħ li għandhom ukoll futur li huwa impenjattiv 
u promettenti. 

Minkejja l-istorja twila tagħhom u forsi proprju minħabba 
dan, is-swieq għadhom sal-ġurnata tal-lum igawdu postijiet 
soċjali u ekonomiċi importanti fl-ibliet u l-irħula tagħna. 
Sfortunatament mhux l-ewwel darba jissemma’ li s-swieq 
m’għadhomx attraenti biżżejjed fid-dinja tal-lum. Barra minn 
hekk ġieli jiġu mpenġija bħala eżempju t’ attività antikwata li 
m’għadx hawn lokha. 

Is-swieq ilhom sekli jġibu komunitajiet differenti flimkien u jservu 
bħala post ta’ skambji informali kemm bejn il-ħbieb kif ukoll 
bejn persuni li jiltaqgħu għall-ewwel darba b’kumbinazzjoni 
waqt li qegħdin iżuru s-suq. Kollha għandhom l-karatteristiċi 
differenti tagħhom li jagħmluhom uniċi u parti min-nisġa 
ta’ pajjiżna. Ġeneralment il-bejjiegħa jkunu negozjanti 
indipendenti li jkunu hemm ta’ kuljum jew minn gimgħa għal 
ġimgħa u għalhekk jibnu relazzjoni mar-residenti tal-lokal.  
Eventwalment ir-residenti jispiċċaw il-klijenti tagħhom. Dawn 
is-swieq  minn dejjem kienu mfittxija, u dan l-aħħar jidher li 
qed iżidu fil-popolarità tagħhom kemm min-nies tal-lokal u 
anke  mat-turisti. Infatti fil-programm tat-turist matul vaganza 
f’Malta dejjem ikun hemm inkluż mawra sas-suq speċjalment 
għal dak li jarma nhar ta’ Ħadd f’Marsaxlokk.  Is-swieq tagħna 
huma wkoll parti mill-kultura nazzjonali tagħna. 

M’hemm ebda attività kummerċjali li toffri xirja bl-istess esperjenza 
ta’ dik ta’ mawra sal-monti. Il-bejjiegħa fit-toroq u s-swieq għandhom 
sehem fil-ħajja Maltija li jistħoqqlu jkun apprezzat aktar, għax filwaqt 
li jagħtu l-ħajja lil-lokalitajiet tagħna, minnhom jinbiegħu kemm 
prodotti impurtati kif ukoll oġġetti u ikel tipiku lokali. 

Il-potenzjal tas-swieq fil-beraħ għadu jrid jintlaħaq. Nemmen 
li jekk is-swieq fil-beraħ jiġu regolati u amministrati sew, 
dawn jistgħu jiġbdu lejhom aktar turisti u aktar xerrejja li 
huma konxji u li jfittxu li jixtru lokalment u b’hekk jiżdied ir-
ritmu ekonomiku  lokali.

Il-ġejjieni tas-swieq u tal-bejjiegħa ilu fi stat prekarju għal 
għexieren ta’ snin. Fil-klima soċjali u ekonomika mgħaġġla 
tal-lum dan il-ġejjieni jista’ biss ikompli jkun ipperikolat. Fil-fatt 
huwa s-sentiment komuni tal-bejjiegħa kif ukoll tar-residenti li 
jgħixu qrib tas-swieq, li l-awtoritajiet għandhom jieħdu aktar 
interess f’dan is-settur.

Dan il-Gvern jemmen li s-swieq fil-beraħ huma parti integrali 
kemm mill-wirt kulturali u anke  mill-ekonomija tagħna, u għalhekk 
għandna nfittxu li nipproteġu u nsaħħu s-swieq eżistenti.

Ir-riforma kuraġġjuża proposta f’dan id-dokument hija 
l-ewwel pass lejn l-introduzzjoni ta’ bidla li twieġeb għal sfidi 
kontemporanji u futuri. 

It-Triq ’il Quddiem
Il-problemi tipiċi li s-swieq tagħna qegħdin jiffaċċjaw jistgħu 
jiġu klassifikati b’mod ġenerali bħala problemi fiżiċi, soċjali u 
maniġerjali. Dawn għandhom implikazzjonijiet kemm fuq il-
bejjiegħa, kif ukoll fuq il-konsumaturi u r-residenti rispettivi 
fil-lokalitajiet fejn jarmaw is-swieq. Din il-White Paper hija 
l-ewwel attentat biex tilqa’ għall-isfida ta’ ħolqien ta’ bilanċ 
bejn l-interessi tal-bejjiegħa, tal-konsumaturi u tar-residenti.

Mhux l-ewwel darba li ntwera tħassib li s-swieq mhumiex 
iġeniċi, li huma ta’ periklu għas-sigurtà pubblika u li qed 
jikkaġunaw konġestjoni tat-traffiku. Iżda wieħed ma jistax 
ipoġġi lil kulħadd fl-istess keffa. Preżentement m’hemm 
ebda amministrazzjoni ċentralizzata biex tieħu ħsieb ilmenti 
leġittimi li kontinwament jaslu mingħand residenti, negozjanti, 
konsumaturi u anke mill-awtoritajiet involuti. 

Bħalissa numru kbir ta’ Kunsill Lokali għandhom dmirijiet 
komuni fil-ħarsien tal-komunità u dawn qegħdin jaġixxu 
indipendentement minn xulxin fejn jidħlu s-swieq fil-beraħ. 
M’hemm ebda struttura ċentralizzata li tissorvelja jew tieħu 
ħsieb il-bżonnijiet tal-partijiet involuti u ebda koordinament t’ 
azzjoni t’ infurzar.

Wara li qies sew is-sitwazzjoni preżenti, il-Ministeru għall-
Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar qiegħed jipproponi 
bidliet f ’dawn l-oqsma prinċipali li ġejjin:-

• Il-proċedura ta’ kif jinħarġu l-liċenzi u jiġu allokati l-posti;

• L-introduzzjoni ta’ superviżjoni tat-tħaddim tas-swieq lokali; u

• Proċedura t’ azzjoni biex jiġu riżolti l-ilmenti. 

Dawn id-dmirjiet ser ikunu sorveljati minn Bord awtonomu 
mgħejjun minn Sezzjoni dwar il-Promozzjoni ta’ Konformità 
dwar is-Swieq fil-beraħ. Dawn ser jitwaqqfu fi ħdan id-
Direttorat għas-Servizzi Kummerċjali tad-Dipartiment tal-
Kummerċ li huwa diġà eżistenti. 

Il-proposti f ’dan id-dokument ser jippermettu li t-tfassil tal-
politika jibda jsir b’mod aktar kostanti u strutturat, li jiġi riżolt 
it-tilwim u  tiġi eliminata kull burokrazija żejda fejn jidħlu 
l-permessi. 

Ser jiġu trattati wkoll problemi li joħorġu mis-suċċessjoni. 
Bħalissa l-bejjiegħa jistgħu biss jagħmlu trasferiment legali 
tal-posta u s-sit tagħhom lill-membri tal-familja l-aktar l-qrib 
bir-riżultat li dawn iġarrbu telf meta ma jkollhom ebda familjari 
immedjati jew meta l-membri tal-familja immedjati ma jkunux 
interessati li jkomplu jarmaw fis-suq. B’din ir-riforma ser 
tiddaħħal il-possibbiltà ta’ trasferiment legali lil terzi, b’sistema 
simili għal dik eżistenti fis-swieq tal-Belt Valletta, ir-Rabat 
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Għawdex u Marsaxlokk fost il-ġimgħa. B’hekk 
tiġi mħeġġa s-suċċessjoni miftuħa lill-partijiet 
interessati, jinżamm sħiħ il-patrimonju tas-
swieq, u tkun l-opportunità fejn nagħtu aktar 
enerġija u noħolqu ideat ġodda f’dan is-settur. 

Il-Bord dwar is-Swieq fil-Beraħ ikollu wkoll id-
dmir li jwettaq studji dwar il-karatteristiċi, il-
kundizzjonijiet u l-operazzjonijiet tas-swieq 
lokali, sabiex jagħti parir infurmat lill-Gvern, 
inkluż dwar il-possibilità li noħolqu swieq ġodda.

B’mod globali, ir-riforma tara kif iġġib aktar 
trasparenza, u tnaqqas il-burokrazija bl-
introduzzjoni ta’ punt uniku ta’ servizz li 
jipproċessa l-applikazzjonijiet u dak kollu 
li ġġib magħha l-organizzazzjoni ta’ swieq 
fil-beraħ. Bl-introduzzjoni ta’ din ir-riforma, 
qegħdin naraw kif nagħtu aktar valur lil din 
l-attività kummerċjali tal-bejjiegħa kif ukoll 
inħarsu b’mod aktar effettiv id-drittijiet tar-
residenti u tal-konsumaturi. 

Nemmnu li din ir-riforma jista’ jkollha impatt 
katalitiku fuq il-produttività tal-bejjiegħa lokali 
u li tirriżulta f ’effetti soċjo-ekonomiċi pożittivi. 

Aħna nafu li l-negozjanti tagħna ġeneralment 
huma wisq aktar ambizzjużi milli ħafna drabi 
nobsru, hekk li ħafna bejjiegħa jkunu ħerqana 
li jesperimentaw u jidħlu fi swieq ġodda biex 
itejbu l-qagħda tagħhom infushom. Filwaqt li 
jirrikonoxxi l-potenzjal ta’ dawn in-negozjanti 
żgħar, il-Gvern qiegħed jara kif ifassal il-futur 
tas-swieq lokali flimkien magħhom. 

Is-swieq fil-beraħ, speċjalment dawk storiċi, 
jeħtieġ li jiġu protetti u msaħħa. Irridu li 
l-bejjiegħa u s-swieq fil-beraħ ikunu parti mill-
istil ta’ ħajja Maltija għall-ġenerazzjonijiet li 
ġejjin, billi nieħdu l-passi meħtieġa biex dawn 
ikunu jistgħu jevolvu b’rispett sħiħ lejn ir-
residenti fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom. 

Filwaqt li jirrikonoxxi li hemm għadd ta’ partijiet 
interessati li huma involuti, il-Ministeru għall-
Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji ż-Żgħar, 
qiegħed iniedi din il-konsultazzjoni bil-għan li 
jirċievi reazzjoni għall-proposti li qegħdin isiru 
sabiex tkun tista’ tittieħed deċiżjoni li tieħu 
inkonsiderazzjoni t-tagħrif miġbur. 

Onor. Christian Cardona



Is-Swieq Lokali tradizzjonalment dejjem iffurmaw parti 
minn nisġa kummerċjali u soċjali ta’ Malta u Għawdex. 
Bħala alternattiva għall-ħwienet, dawn kienu prekursuri 
ta’ supermarkets, u ilhom għal żmien twil joffru varjetà ta’ 
prodotti minn post wieħed biss. Xi swieq saħansitra evolvew 
f’attrazzjoni turistika fihom nfushom. Madankollu  minkejja 
l-kontribut siewi tas-swieq lokali, m’hemm ebda dubju li 
s-settur u l-bejjiegħa infushom matul is-snin iffaċċjaw għadd 
ta’ diffikultajiet. 

Din il-White Paper se tintroduċi proposti biex jopponu dawn 
id-diffikultajiet u jibnu qafas biex ikunu jistgħu jixterdu u jiġu 
regolati s-swieq fil-beraħ f ’Malta u Għawdex.

Wara studju bir-reqqa tax-xena lokali, il-Ministeru għall-
Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji ż-Żgħar, qiegħed 
jipproponi bidliet, f ’dawn l-oqsma prinċipali li ġejjin:

• Il-ħruġ tal-liċenzi u l-allokazzjoni tal-posti

• Is-sorveljanza tat-tħaddim tas-swieq lokali

• Ir-riżolviment ta’ ilmenti

• It-tfassil ta’ politika relevanti għas-settur

1. Introduzzjoni
Ir-riforma se 
tintroduċu 
pjattaforma 
dedikata 
biex tieħu
ħsieb dan is-
settur tan-
negozju.

2.1 LeġiŻlazzjoni
Il-leġiżlazzjoni prinċipali li tirregola s-swieq fil-beraħ tikkonsisti 
fl-Att dwar il-Liċenzi tal-Kummerċ, Kap. 441 u fil-Leġislazzjoni 
Sussidjarja 441.04 Regolamenti dwar Attivitajiet li jeħtieġu 
Permess mill-Kunsill Lokali, 441.06 Ordni dwar l-Istabbiliment 
ta’ Swieq fil-Beraħ, 441.07 Regolamenti dwar il-Liċenzi tal-
Kummerċ, u 441.08 Regolamenti dwar il-ħinijiet tal-Ftuħ  
tan-Negozji. 

2.2 Twaqqif ta’ Swieq u Posti
Sa llum hemm 21 suq imwaqqaf. Is-swieq jistgħu jitwaqqfu 
f’lokalità mill-Ministru responsabbli għall-Kummerċ bi ftehim 
mal-Kunsill Lokali rispettiv.  Il-Kunsill Lokali mbagħad ikun 
responsabbli biex jipprovdi spazji għal parkeġġ adegwat u 
spazji biżżejjed għall-posti biex dawn jitwaqqfu biswit il-vetturi 
(Anness 1 Lista ta’ Swieq u Qisien tal-Posti).

2.3 Kif issir bejjiegħ bil-posta
Min ikun jixtieq isir bejjiegħ minn suq ikun jeħtieġlu jikseb:

a) Liċenza ta’ bejjiegħ bil-posta mis-Sezzjoni Liċenzi tal-
Kummerċ (SLK) fid-Dipartiment tal-Kummerċ;

b) Approvazzjoni mid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali jekk 
ikun se jsir xi bejgħ ta’ ikel;

c) Allokazzjoni ta’ posta mill-Kunsill Lokali responsabbli 
għall-post mnejn il-persuna tkun trid taħdem. 

 
Fil-każ tas-Swieq fi Pjazza Sabina, ir-Rabat, Għawdex, ta’ 
Marsaxlokk mit-Tnejn sas-Sibt, u ta’ Triq l-Ordinanza, il-Belt 
Valletta, għandha tinħareġ liċenza speċifika u separata ad 
hoc mis-Sezzjoni Liċenzi tal-Kummerċ għal kull suq. Fil-każ 
tas-swieq kollha l-oħra, liċenza waħda tkun biżżejjed għad-
detentur tal-liċenza biex dan jaħdem f’kull lokalità.

Ladarba tinħareg il-Liċenza għal Bejjiegħ bil-Posta meħtieġa, 
tkun trid issir applikazzjoni għall-allokazzjoni ta’ posta lill-
Kunsill Lokali li taħtu jkun jaqa’ l-post mnejn il-persuna jkollha 
interess li taħdem. Kull applikazzjoni għal posta tiġi reġistrata 
u jekk ma jkun hemm ebda spazju disponibbli dik il-persuna 
tiġi allokata spazju hekk kif isir disponibbli xi wieħed vojt, fl-
ordni li tkun tidher Imniżżla fil-lista miżmuma mill-Kunsill Lokali. 
Kull tibdil fil-kategorija ta’ oġġetti mibjugħin, minn oġġetti tal-
ikel għal oġġett mhux tal-ikel u viċe-versa, għandu jsir bla 
ħsara għall-approvazzjoni u l-kondizzjonijiet magħmulin mis-
Sezzjoni Liċenzi tal-Kummerċ filwaqt li kull tibdil minn oġġett 
mhux tal-ikel għal oġġett tal-ikel għandu jkun iktar minn hekk 
jeħtieġ l-approvazzjoni mid-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali.

2.4 Drittijiet
Ma jitħallas ebda dritt għall-allokazzjoni ta’ spazju fis-suq 
mill-Kunsill Lokali. Fil-każ tas-Swieq fi Pjazza Sabina, ir-Rabat, 
Għawdex, ta’ Marsaxlokk mit-Tnejn sas-Sibt u tas-Suq fi Triq 
l-Ordinanza, il-Belt Valletta, id-dritt għal-liċenza speċifika u 
separata ad hoc li tinħareġ mis-Sezzjoni Liċenzi tal-Kummerċ 
ikun ta’ €60. Id-detentur ta’ liċenza jkun meħtieġ iħallas dritt 
wieħed biss ta’ €40 biex ikun jista’ jaħdem fis-swieq l-oħra 
kollha (sakemm dan jiġi allokat spazju mill-Kunsilli Lokali ta’ 
dik il-lokalità). Fil-każijiet kollha wara l-emendi li saru f’Lulju 
2017, it-tiġdid ta’ liċenzi għandu jsir kull tliet snin sakemm 
jitħallas l-istess dritt bħal dak tal-applikazzjoni kif inhi bħalissa.

2.5 Sostituti
Bejjiegħ bil-posta jista’ jaħtar lil xi individwu ieħor bħala 
sostitut tiegħu jew tagħha billi jagħmel applikazzjoni lis-SLK, 
biex is-sostitut ikun jista’ jwettaq l-attività ta’ bejjiegħ bil-posta 
li għal xi raġuni ma tkunx tista’ tibqa’ titwettaq fit-triq jew fis-
suq.  Is-sostitut jista’ jidħol minflok il-bejjiegħ meta d-detentur 
tal-liċenza jkun assenti għal perjodu ta’ mhux aktar minn xahar 
kif magħdud flimkien fi żmien il-perjodu tal-liċenza ta’ sena.  
Dan il-perjodu jista’ jittawwal meta d-detentur tal-liċenza jkun 
marid; meta d-detentur tal-liċenza jkun qed jieħu ħsieb ta’ 
ġenituri, sieħeb jew sieħba jew tfal morda; meta d-detentur tal-
liċenza jkun qed jieħu ħsieb ta’ xi ġenitur, sieħeb jew sieħba, 
iben jew bint li jkunu reġistrati bħala persuna b’diżabilità mal-
Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b’Diżabilità (KNPD); meta 
d-detentriċi tal-liċenza tkun tqila, matul iż-żmien tat-tqala; meta 
d-detentriċi tal-liċenza twelled jew taddotta xi tifel jew tifla, u 
meta d-detentriċi tal-liċenza jkollha l-affidament (fostering) ta’ 
xi tifel jew tifla.

2.6 Trasferimenti
 

Il-posti allokati fis-swieq kollha (minbarra s-Suq tal-Belt Valletta, 
is-Suq ta’ Marsaxlokk mit-Tnejn sas-Sibt, u s-Suq ta’ Victoria, 
Għawdex) mhumiex trasferibbli lil terzi, madankollu dawn jistgħu 
jiġu trasferiti, bla ma jsir ebda ħlas, lil kull membru fil-qrib tal-
familja tal-detentur ta’ liċenza. Billi dawn is-swieq ikunu koperti 
b’liċenza ġenerali, ma jkun hemm ebda bżonn, u tabilħaqq 
ma jkunx possibbli, li l-liċenza tiġi trasferita. Madankollu, tkun 
tenħtieġ liċenza ġenerali ġdida mill-membru fil-qrib tal-familja li 
l-posta tgħaddi għal għandu. Fil-każ tas-swieq tal-Belt Valletta, 
ta’ Marsaxlokk (is-Suq mit-Tnejn sas-Sibt) u dak tar-Rabat 
Għawdex, ikun possibbli li tiġi trasferita kemm il-liċenza ad hoc 
kemm il-posta lil xi terza persuna sakemm isir il-ħlas ta’ €1000 
lill-SLK. Ma jkun meħtieġ ebda dritt jekk it-trasferiment ikun se 
jsir lil xi membru tal-familja fil-qrib.

2. Sitwazzjoni Preżenti
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2.7 Obbligi ta’ Bejjiegħ bil-Posta 
(L.S. 441.04)
Il-Bejjiegħa bil-Posta, ġaladarba tkun inħarġitilhom liċenza, 
għandhom għadd ta’ obbligi u b’mod partikolari;

a) għandhom f’kull ħin juru f’post fejn ikunu jidhru 
faċilment, il-liċenza maħruġa mill-awtorità regolatorja u 
l-awtorizzazzjoni mill-Kunsill Lokali flimkien mal-aħħar 
irċevuta tal-liċenza mħallsa; 

b) għandhom ibiegħu biss dawk l-oġġetti elenkati fil-liċenza 
maħruġa mill-awtorità regolatorja;

ċ) m’għandhomx jaħżnu, joffru għall-bejgħ, jew jbiegħu f’xi 
suq fil-beraħ ebda oġġetti li jkun offensiv għall-pubbliku 
jew li jkun jinċitaw lill-pubbliku;

d) għandhom jipparkjaw il-vettura tagħhom, jekk ikollhom 
waħda, fl-ispazju allokat għall-posta;

e) għandhom jiżguraw li ma ssir ebda ħsara bil-posti, vetturi 
jew aċċessorji tagħhom, lil xi bankina fit-triq jew proprjetà 
pubblika oħra. Fil-każ ta’ ħsara kaġunata matul xi użu li jsir 
minn bejjiegħ bil-posta (il-Kunsill Lokali jista’ jkollu d-dritt 
jirkupra mingħand dak il-bejjiegħ bil-posta l-ispejjeż 
magħmula biex isiru t-tiswijiet meħtieġa);

f) għandhom jipprovdu kontenituri għall-iskart fil-posti 
tagħhom waqt il-ħinijiet tan-negozju;

g) għandhom jiżguraw, fil-ħinijiet tan-negozju, li l-post allokat 
jinżamm nadif u jkunu kollettivament responsabbli li ebda 
skart jew materjal ieħor ma jitħalla fil-post allokat lilhom 
meta jtemmu l-ħidma tagħhom;

h) għandu jkollhom apparat adegwat u biżżejjed għat-tifi 
tan-nar;

i) m’għandhomx jużaw l-utilitajiet pubbliċi (bħall-provvista 
tal-elettriku); 

j) jekk jintużaw ġeneraturi elettriċi mobbli, dawn għandhom 
jitqiegħdu b’mod li ma jkunu ta’ ebda periklu għall-
pubbliku, li dawn ma jkunu jagħtu lok għal ebda periklu li 
jitqabbad xi nar jew xi riskju ieħor bħal dak għall-posta jew 
l-oġġetti eżibiti għall-bejgħ, u li ma jkunu jagħtu lok għal 
ebda inkonvenjent kaġunat minn xi ħoss jew fwar.

2.8 Responsabbiltajiet tal-
Kunsill Lokali
Il-Kunsilli Lokali għandhom għadd ta’ responsabbiltajiet, 
minbarra dawk imsemmija qabel dwar l-immarkar ta’ spazju 
għall-posti u l-vetturi, jiġifieri li:

i) jallokaw posti bla ħlas (mhux aktar minn spazju wieħed 
għall-istess bejjiegħ bil-posta fl-istess suq fil-beraħ);

ii) Jżommu lista aġġornata tal-posti allokati; 

iii) jallokaw mill-ġdid il-posti f ’dawk il-każijiet meta bejjiegħ 
bil-posta jonqos milli jwettaq xi attività kummerċjali minn 
posta allokata għal sitt darbiet konsekuttivi mingħajr ma 
jagħti ebda raġuni valida;

iv) jirkupraw mingħand il-bejjiegħa bil-posta l-ispejjeż li 
jintefqu għat-tiswijiet meħtieġa, f ’xi triq, minħabba f’xi 
ħsara kaġunata bil-posti, vetturi jew aċċessorji tagħhom;

v) jgħarrfu lill-bejjiegħa bil-posta, jekk jaraw li dan ikun il-każ, 
li għandhom jaħtru Kumitat Amministrattiv filwaqt li jaraw 
li l-bejjiegħa bil-posta iżommu ma’ kull ftehim milħuq bejn 
il-Kumitat Amministrattiv u l-Kunsill Lokali.

2.9 Ipparkjar u Traffiku
M’hux permess l-ipparkjar ta’ ebda vettura privata fil-ġranet 
u matul il-ħinijiet ta’ negozju fis-suq fil-beraħ u t-toroq fejn isir 
il-kummerċ ta’ suq fil-beraħ għandhom jingħalqu għat-traffiku 
matul il-hinijiet ta’ negozju.

2.10 Infurzar, 
Kontravvenzjonijiet u Appelli
 

L-infurzar jaqa’ taħt ir-remit tal-Pulizija madankollu il-bejjiegħa 
bil-posta huma ovvjament ukoll soġġetti għal spezzjonijiet 
li jsiru mid-Dipartiment tal-VAT u mid-Direttorat għas-Saħħa 
Ambjentali. Dawn jistgħu jiġu spezzjonati wkoll mill-Kunsilli 
Lokali rispettivi dwar dik li hi attendenza.  Kull min iwettaq xi 
attività kummerċjali minn post fiss f’xi suq fil-beraħ mingħajr 
ma jkollu permess mill-Kunsill Lokali jeħel, meta jinsab hekk 
ħati, multa ta’ €34. Ir-rimi ta’ żejt f ’xi żona jew triq jirriżulta 
f ’multa ta’ €58.23 filwaqt li kontravvenzjonijiet oħra jirriżultaw 
f’multa ta’ mhux anqas minn €46.59 u mhux iżjed minn 
€232.94. Jista’ jsir appell minn kull deċiżjoni tal-SLK jew tal-
Kunsill Lokali quddiem il-Bord tal-Appelli dwar il-Liċenzjar u 
wara dan, quddiem il-Qorti tal-Appell.
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Fl-2011, il-Gvern tal-ġurnata ħareġ White Paper li fiha kien qed 
jipproponi serje ta’ azzjonijiet biex jindirizza xi nuqqasijiet li 
kienu qegħdin jinħassu fis-swieq lokali. Iżda issa, il-Ministeru 
ħass li kienet meħtieġa aktar analiżi u għalhekk wara li qies 
sew is-sitwazzjoni preżenti, identifika dawn in-nuqqasijiet 
ewlenin li ġejjin. 

a) Is-Swieq lokali huma amministrati min-numru kbir ta’ 
Kunsilli Lokali differenti. M’hemm ebda organizzazzjoni 
strutturata li tissorvelja l-prestazzjoni, bżonnijiet jew il-
potenzjal ta’ swieq lokali preżenti u futuri;

b) M’hemm ebda valutazzjoni tal-azzjonijiet tal-awtoritajiet 
tal-infurzar; 

ċ) Lanqas m’hemm ebda lok ċentralizzat li jirċievi lmenti u 
suġġerimenti mill-partijiet interessati;

d) Min japplika jkollu javviċina kemm lill-Kunsill Lokali kif ukoll 
lis-Sezzjoni Liċenzi tal-Kummerċ biex jikseb liċenza ta’ 
bejjiegħ bil-posta;

e) Ħlief għas-Swieq tal-Belt Valletta, tar- Rabat Għawdex, u 
ta’ Marsaxlokk mit-Tnejn sas-Sibt, l-bejjiegħa bil-posta ma 
jkunux jistgħu jittrasferixxu l-ispazju tas-suq tagħhom lil 
terzi li ma jkunux membri tal-familja;

f) M’hemm ebda mekkaniżmu ta’ sorveljanza ċentralizzat.

3. Nuqqasijiet
F’Malta għanda mal-21 suq regulat, u hemm madwar 1600 
spazju għall-posti. Xi swieq huma akbar minn oħrajn. Xi 
swieq joperaw f’jum wieħed biss u oħrajn għal kważi ġimgħa 
kollha. Kull suq flimkien ma’ kull bejjiegħ individwali, fid-
diversi lokalitajiet li joperaw, ikollhom il-karaterristiċi u sfidi 
uniċi tagħhom. Naturalment l-amministrazzjoni tagħhom huwa 
wieħed kumpless li jirrikjedi soluzzjoni usa’. 

Qegħeda tinħass il-ħtieġa  li jkun hemm:

i) politika kontinwa aktar strutturata;

ii) proċess li jwassal għal ftehim u kif ukoll tilwim, 

iii) l-eliminazzjoni ta’ sovrapożizzjoni f’dawk li huma permessi,

iv) il-ġbir aħjar ta’ informazzjoni u 

v) inkorragiment biex ikun hemm il-konformità  
mar-regolamenti. 

F’dan ir-rigward qiegħed jiġi propost li l-Kunsilli Lokali ma 
jibqgħux aktar mgħobbija bir-riżolviment ta’ tilwim dwar 
swieq fil-beraħ u bl-allokazzjoni tal-posti tas-suq. Minflok, 
huwa propost li jitwaqqaf fi ħdan id-Direttorat tas-Servizzi tal-
Kummerċ tad-Dipartiment tal-Kummerċ;

• Bord awtonomu dwar is-Swieq fil-Beraħ 

• Sezzjoni dwar il-Promozzjoni ta’ Konformità fis-Swieq fil-Beraħ 

• Sezzjoni ta’ Spazju għall-Posti u Permessi 

4.1 Bord dwar is-Swieq Lokali 
4.1.1 dmirijiet
 
Qiegħed jiġi propost li jitwaqqaf Bord dwar is-Swieq Lokali li 
jkollu dawn ir-responsabbiltajiet li ġejjin:

a) Li jagħti parir lill-Ministru responsabbli għall-Kummerċ dwar 
kulma jkollu x’jaqsam mas-swieq lokali u b’mod partikolari 
dwar it-twaqqif ta’ swieq ġodda, iż-żieda jew it-tnaqqis fil-
kobor tas-swieq u  ċ-ċaqliq tas-swieq;

b) Li jmexxi u jikkummissjona studji progressivi dwar is-settur tas-
swieq  lokali u jagħti pariri lill-Gvern fuq kwistjonijiet ta’ politika;

ċ) Li jissorvelja x-xogħol ta’ awtoritajiet tal-infurzar differenti, 
jiġbed l-attenzjoni għan-nuqqasijiet u jressaq proposti għal 
kull titjib li jista’ jsir;  

d) Li jirċievi u jindirizza ilmenti li jsiru minn partijiet interessati 
differenti u li jirrigwardaw t-tħaddim ta’ swieq lokali.

4.1.2 Kompożizzjoni u Tul ta’ Żmien
Il-Bord għandu jinħatar mill-Ministru u jkun magħmul minn:

• Chairman u viċi chairman;

• Rappreżentant tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali;

• Rappreżentant tal-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni 
u għall-Affarijiet tal-Konsumatur;

• Rappreżentant tal-Pulizija; 

• Rappreżentant tad-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali;

• Rappreżentant tad-Dipartiment tal-Gvern responsabbli 
għal-Liċenzi tal-Bejjiegħa bil-Posta; u

• Membru minn xi entità oħra li l-Ministru jaħseb li jista’ 
jkollha xi effett fuq il-koordinament ta’ swieq lokali.

Il-Bord ikun stabbilit għal perjodu ta’ tliet snin u għandu 
jinħatar Segretarju (Uffiċjal Pubbliku).  

4.2 Sezzjoni dwar il-Promozzjoni 
ta’ Konformità fis-Suq fil-Beraħ 
u Sezzjoni ta’ Spazju għall-Posti 
u Permessi
Dawn iż-żewġ sezzjonijiet għandhom, minbarra dmirijiet oħra, 
ikunu fost affarijiet oħra responsabbli għall-konformità fis-swieq 
fil-beraħ u l-liċenzar ta’ bejjiegħa bil-posta, bejjiegħa fit-triq, 
aġenti tal-bejgħ, bejjiegħa bl-imnut ambulanti, ġerrejja, fieri 
kummerċjali, irkantaturi u negozji oħra kif dawk li jistgħu jiġu 
stabbiliti minn żmien għal żmien.

4.2.1 Dmirjiet li għandhom x’jaqsmu 
ma’ Suq fil-Beraħ
 

Id-dmirjiet li għandhom x’jaqsmu ma’ suq fil-beraħ għandhom 
ikunu jinkorporaw dan li ġej:

a) Il-ħruġ u r-revoka ta’ liċenzi ta’ bejjiegħa bil-posta;

b) L-allokazzjoni ta’ spazju għall-posti fis-suq;

ċ) Ir-reġistrazzjoni ta’ trasferimenti tal-ispazju għall-posti;

d) Li l-bejjiegħa bil-posta jitħeġġu li jkollhom konformità dwar:

i) L-armar u ż-żarmar ta’ posti fil-ġranet u ħinijiet dovuti;

ii) L-ipparkjar ta’ vetturi;

iii) L-obbligi dwar x’jista’ jew ma jistax jinbiegħ; 

iv) Min għandu jkun hemm qiegħed ibiegħ; 

v) Ir-responsabbiltà li ma jinħoloq ebda fastidju jew 
inkonvenjent għall-abitanti jew nies fit-triq; 

vi) Li tiġi osservata d-distanza mitluba minn bejjiegħa fit-
triq, bejjiegħa bil-posta oħra u ħwienet;

vii) Il-projbizzjoni tal-użu, u li jkun hemm, utilitajiet pubbliċi;

4. Triq ’il quddiem 
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viii) Ir-rispett li għandu jintwera lejn id-drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali.

e) Reġistrazzjoni tal-attendenza ta’ detenturi ta’ liċenza;

f) Twissijiet li jingħataw lil min jikser il-liġi;

g) Li l-kontravvenzjonijiet jiġu rappurtati lill-awtoritajiet ta’ 
infurzar meta dawn ma jiġux korretti fi żmien speċifikat; u

h) Li tinġabar flimkien kull informazzjoni fuq il-posti li bħalissa 
tinsab  miżmuma mill-Kunsilli Lokali f ’reġistru wieħed u 
ż-żamma ta’ dak ir-reġistru.

Ta’ min jinnota li l-21 suq fil-beraħ regolati jinkorporaw madwar 
1600 posta. Xi swieq huma ikbar minn oħrajn. Xi swieq 
joperaw ġurnata waħda biss, xi wħud oħra joperaw ftit ġranet 
fil-ġimgħa u oħrajn kważi l-ġimgħa kollha. Barra minn hekk, 
is-swieq tal-Belt Valletta, ta’ Għawdex u ta’ Marsaxlokk (mit-
Tnejn sas-Sibt) għandhom regoli differenti. 

4.3 Proposti komplementari
Il-bidliet imsemmija hawn qabel, din il-White paper tipproponi 
li għandu jkun ikkumplimentatii b’ dawn l-azzjonijiet li ġejjin:

a) Emendi meħtieġa fil-liġi u b’mod partikolari fl-Att dwar il-
Liċenzi tal-Kummerċ biex b’hekk ikun il-Ministeru għall-
Ekonomija, l-Investimenti u n-Negozji ż-Żgħar li jkun 
responsabbli li jagħmel regolamenti dwar:

i) il-kriterji, kondizzjonijiet u proċeduri għall-ħruġ, tiġdid, 
trasferiment, sospensjoni jew tħassir ta’ permessi, 
liċenzi jew awtorizzazzjonijiet li jirrigwardaw il-
bejjiegħa bil-posta;

ii) il-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu inklużi f ’dawn il-
permessi jew awtorizzazzjonijiet;

iii) id-drittijiet li għandhom jitħallsu għal dawn il-permessi 
jew awtorizzazzjonijiet;

iv) kemm għandu jinvolvi ruħu,  kif jista’ jkun meħtieġ, 
il-Kunsill Lokali fil-ġestjoni ta’ swieq fil-beraħ u 
l-kondizzjonijiet li jkollhom x’jaqsmu ma’ dan;

v) l-oqsma li għandhom jiġu mmarkati u allokati lill-
bejjiegħa bil-posta u l-kondizzjonijiet dwar dawk 
l-allokazzjonijiet; u

vi) l-obbligi tal-bejjiegħa bil-posta li joperaw minn  
swieq fil-beraħ.

b) Il-Kunsilli Lokali kollha għandhom jipprovdu lill-Bord dwar 
is-Swieq Lokali u lis-Sezzjoni dwar is-Suq Lokali, mill-
inqas erba’ xhur qabel ma jidħlu fis-seħħ l-emendi fil-liġi, 
rekord aġġornat tal-bejjiegħa bil-posta kollha li bħalissa 
jinsabu mniżżlin bħala li jkunu ġew allokati posta kif 
ukoll tal-applikanti kollha li bħalissa qegħdin jistennew li  
jingħataw posta.

ċ) Gћandu jkun hemm liċenza ad hoc għal kull Suq 
(bħas-Suq ta’ Pjazza Sabina, ir-Rabat  Għawdex, is-
Suq ta’ Marsaxlokk mit-Tnejn sas-Sibt, u s-Suq fi Triq  
l-Ordinanza, Valletta).

d) Kull liċenza ta’ bejjiegħ bil-posta għandu jkollha dritt għall-
applikazzjoni ta’ €40 u dritt għat-tiġdid ta’ €40.

e) It-tiġdid għandu jsir kull tliet snin sakemm jitħallas kull  
dritt stabbilit.

f) Kull liċenza ad hoc għandha tkun, flimkien mal-ispazju 
għall-posta, tista’ tiġi trasferita lil terzi.

g) Kull trasferiment ta’ liċenza ad hoc għandha tkun suġġetta 
għall-ħlas ta’ €1000 lis-Sezzjoni dwar is-Suq Lokali.  
Ma jibqa’ jeżisti ebda obbligu għall-ħlas ta’ dritt jekk it-
trasferiment isir lil xi membru tal-familja fil-qrib.

h) Il-liċenza ad hoc għandha tinkludi wkoll in-numru tal-
posta assenjat lilha u għadd ta’ kondizzjonijiet li l-operatur 
għandu josserva, bħalma huma l-indafa, il-qies tal-posta, 
il-ħin tax-xogħol u l-kondizzjoni li fiha tkun tinsab il-posta;

i) Is-sottosezzjonijiet dwar il-konformità jiġu allokati 
reġjun differenti minn żmien għal żmien sabiex tittejjeb  
il-kontabbiltà;

j) Ir-responsabbiltajiet tas-Swieq fil-Beraħ u tad-Direttorat 
tas-Servizzi tan-Negozju għandhom jibdew iseħħu sitt 
xhur wara li jidħlu fis-seħħ l-emendi sabiex jista’ jkun 
hemm transizzjoni bla xkiel mill-Kunsilli Lokali. 
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5. Kelmtejn tal-aħħar
Ir-rieda li t-tradizzjoni tas-swieq fil-beraħ tkompli, waħidha  
m’huwiex biżżejjed. Jenħtieġ li jkun hemm azzjoni u 
regolamentazzjoni biex tissalvagwardja l-bżonnijiet dejjem 
aktar jevolvu fis-settur. Dan għandu jkun supplimentat b’kull 
politika korretta u azzjoni fejjieda li jirrendu s-swieq fil-beraħ 
kontinwament relevanti u funzjonali fir-realtà tal-lum. 

F’dan il-kuntest, kull min hu interessat qiegħed jiġi mistieden 
jissottometti l-ideat, is-suġġerimenti u l-kummenti tiegħu dwar 

il-proposti f ’dan id-dokument sabiex tiġi żgurata li tiġi stabbilita 
infrastruttura olistika permezz konsultazzjoni wiesgħa.
 
Dan l-istil parteċipattiv għandu jiżgura li il-leġiżlazzjoni 
proposta tgħin biex tipprovdi l-qafas korrett għaż-żamma 
u l-iżvilupp ta’ swieq fil-beraħ għall-benefiċċju tas-soċjetà, 
negozji u kultura ta’ Malta.
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QISIEN TAS-SWIEQ U L-POSTI KIF 
STABBILITI BIL-LIĠI BĦALISSA
Meta jiġu stabbiliti s-swieq lokali, il-Kunsilli rispettivi għandhom 
jiżguraw li fit-toroq jiġu mpinġija spazji ta’ parkeġġ ta’ 2.5m 
b’6m għall-ipparkjar ta’ vetturi ta’ bejjiegħa u li biswithom 
ikun hemm biżżejjed spazju ta’ mhux aktar minn 2.5m 
b’6m fejn titwaqqaf il-posta ħdejn il-vettura. Dawn il-miżuri 
ma japplikawx għas-suq stabbilit fi Pjazza Sabina r-Rabat 
Għawdex, għas-Suq ta’ Marsaxlokk mit-Tnejn sas-Sibt u 
għas-Suq fi Triq l-Ordinanza, il-Belt Valletta. Dwar dan l-aħħar 
suq, il-posta għandha tkun ta’ 2.52m b’2.13m u mhux ogħla  
minn 2.44m.

Applikazzjoni għal-liċenza ta’ bejjiegħ bil-posta, minbarra 
l-partikolaritajiet tal-applikant, għandu jkun fiha wkoll id-
dettalji ta’ kull vettura bil-mutur li għandha tintuża b’għajnuna 
fl-attività kummerċjali kif ukoll tal-garaxx tal-vettura u fejn 
ikunu se jinżammu l-merċi. Jekk tinbidel dik il-vettura jew dak 
il-garaxx, dan għandu jiġu avżat lill-SLK fi żmien għaxart ijiem 
minn meta dan jiġri. Il-liċenza maħruġa mill-SLK għandu jkun 
fiha dawn id-dettalji li ġejjin:

i) isem id-detentur tal-liċenza;

ii) in-numru ta’ dokument tal-identità legalment validu tad-
detentur tal-liċenza;

iii) ritratt ta’ daqs tal-passaport tad-detentur tal-liċenza;

iv) l-indirizz tal-garaxx tad-detentur tal-liċenza;

v) ix-xorta ta’ attività ta’ bejjiegħ fit-triq; u

vi) id-data meta tkun inħarġet il-liċenza.

Id-detentur tal-liċenza għandu jiġi allokat wieħed mill-ispazji 
msemmija hawn qabel mis-suq lokali biex ikun jista’ jżomm 
posta f’xi wieħed mill-21 suq stabbilit li ġejjin, jiġifieri:

1. Birżebbuġa, Triq Żarenu Dalli, il-Ħamis mis-6.30a.m. sas 
1.00p.m; 

2. Birkirkara, Triq Tumas Fenech, Triq il Ħerba, Triq is-
Santwarju, Triq Mike Pulis, Triq Nazju Falzon, l-Erbgħa u 
l-Ġimgħa mis-6.30a.m. sas-1.00p.m; 

3. Bormla/Birgu, Triq il-Ġubilew tal-Fidda, Triq Kottonera, Triq 
Verdala, it-Tlieta mis-6.30a.m. sas-1.00p.m.; 

4. Floriana, Park and Ride, Flagstone Wharf, Hornworks 
Ditch, il-Ħadd mis-6.30a.m. sas-1.00p.m.; 

5. Luqa, Triq Wilġa, Misraħ iż-Żgħażagħ, it-Tnejn mis-6.30a.m. 
sas-1.00p.m.; 

6. Marsaxlokk, Xatt is-Sajjieda, il-Ħadd mis-6.30a.m. sas-
6.00p.m.; 

7.  Marsaxlokk, Xatt is-Sajjieda, mit-Tnejn sas-Sibt mis-
6.30a.m. sal-5.00p.m.; 

8.  Mosta, Triq Nicolo Isuard, Triq il-Lunzjata (x Triq Wied is-
Sir), Pjazza 10 ta’ Settembru, it-Tnejn mis-6.30a.m. sas-
1.00p.m.; 

9.  Naxxar, Triq l-Għenieq, Triq Ħal-Dgħejf il-Ħamis mis-
6.30a.m. sas-1.00p.m.;

10.  Paola, Triq l-Arkata, l-Erbgħa, il-Ħamis, il-Ġimgħa  u s-Sibt 
mis-6.30a.m. sas-1.00p.m.;

11.  Qormi, Pjazza tal-Granmastru, Misraħ Narbona, Parti 
minn Vjal De La Cruz sa Triq Mons. P.P. Psaila, is-Sibt mis-
6.30a.m. sas-1.00p.m.; 

12.  Rabat, Triq Santa Rita, il-Ħadd mis-6.30a.m. sas-1.00p.m.; 

13.  Siġġiewi, Pjazza Santa Margerita, il-Ġimgħa mis-6.30a.m. 
sas-1.00p.m.; 

14.  Sliema, Pjazza tal-Lunzjata, l-Erbgħa u l-Ġimgħa  mis-
6.30a.m. sas-1.00p.m.;

15.  Attard, Parkeġġ (Park Nazzjonali Ta’ Qali); il-Ħadd mit-
8.00a.m. sas-6.00 p.m.; 

16.  Valletta, Triq l-Ordinanza, mit-Tnejn sal-Ħadd mis-7.00a.m. 
sas-2.00p.m.;

17. Żabbar, Misraħ San Ġakbu, is-Sibt mis-6.30a.m. sas-
1.00p.m.;

18.  Żebbuġ, Triq Antonio Sciortino, Triq Loret Vela, it-Tlieta, 
l-Erbgħa, il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt mis-6.30a.m. sas-
1.00p.m.;

19.  Żejtun, Pjazza Suq, Misraħ Indipendenza l-Erbgħa mis-
6.30a.m. sas-1.00p.m.;

20. Żurrieq, Vjal Blue Grotto, Triq Stefan Zerafa, Triq Carmelo 
Caruana, il-Ħamis mis-6.30a.m. sas-1.00p.m.;

21.  Għawdex, Victoria, Pjazza Santa Sabina, mit-Tnejn sal-
Ħadd mis-6.30a.m. sal-5.30p.m
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