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L-iskop tal-artikli f’din ir-rivista huwa biss li jipprovdu
informazzjoni u mhux li jagħtu parir legali. F’każ ta’ lment
jew bżonn ta’ aktar tagħrif, il-qarrejja jistgħu jikkuntattjaw
lill-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet
tal-Konsumatur, mingħajr ħlas fuq il-linja 8007 4400.

Meta tiġik idea tajba, tħossha ġewwa fik. Tkun taf li se tirnexxi b’xi
mod. Hekk ħassejtni meta ngħatajt il-portafoll tal-konsumatur għallewwel darba.
Meta kellna l-ewwel każi ta’ COVID-19, ħafna minna kienu mħassbin
u mbeżżgħin. Imma llum żgur li nistgħu naraw raġġ ta’ dawl u tama.
Fl-aħħar sena, l-Awtorità kienet strumentali biex tiżgura s-sigurtà u
s-suċċess ta’ tagħmir protettiv, sanitizers, u prodotti meħtieġa biex
niġġieldu l-pandemija.
L-MCCAA hija konxja tal-imġiba dejjem tinbidel tal-konsumatur, li
żied fix-xiri online u ħaddan it-trasformazzjoni diġitali. L-Awtorità
kienet minn ta’ quddiem biex ħolqot inizjattivi li saħħew u għenu
lill-konsumatur iħossu aktar sigur u b’saħħtu. Se titwaqqaf taqsima
ġdida li tiffoka fuq infurzar elettroniku u investigazzjonijiet diġitali.
Drittijiet ġodda għall-konsumatur rigward kontenut u servizzi diġitali
qegħdin fil-proċess li jieħdu posthom fil-liġijiet tal-pajjiż.

MESSAĠĠ MINN
DR DEO DEBATTISTA

Fl-2020 biss l-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur ħa ħsieb aktar
minn 11,000 każ ta’ lment u problemi oħrajn. Qed jiġu msaħħa ukoll
modi alternattivi kif jista’ jintlaħaq qbil u jissolvew il-problemi talkonsumaturi mingħajr il-bżonn li jressqu l-każ tagħhom quddiem
qorti.
L-inizjattivi meħudin mill-MCCAA jiżguraw li l-Awtorità tibqa’ tkun
hemm għalik. Illum nista’ ngħid, aktar milli nħoss, li l-MCCAA taħdem
u qiegħda tħalli impatt tanġibbli fuq il-konsumaturi u l-partijiet
ikkonċernati kollha.

Din is-sena l-Awtorità qiegħda tiċċelebra l-10 anniversarju tagħha.
Għaxar snin ta’ ħidma ffukata fuq is-suċċess ta’ swieq funzjonabbli
li jħallu impatt pożittiv fuq il-ħajja ta’ kuljum tal-konsumaturi.
Illum, il-ħidma tagħna hija ispirata mill-Aġenda Ġdida tal-UE għallKonsumatur u l-istrateġija tagħna għas-snin li ġejjin. Aħna se
nkomplu nieħdu ħsieb il-problemi tal-konsumaturi fi ħdan ambjent
ta’ suq u mġiba tal-konsumatur li dejjem jevolvu u jinbidlu.
F’dawn iż-żminijiet straordinarji u mingħajr preċedent, id-dinja
diġitali, speċjalment ix-xiri online, urewna kemm huma għodda
indispensabbli ta’ komunikazzjoni u kummerċ. L-MCCAA ħadmet
mal-kontropartijiet Ewropej biex teżamina mill-ġdid ir-regoli u
tinforza mill-ġdid il-protezzjoni tal-konsumatur f’dinja diġitali.

MESSAĠĠ MILLINĠ. HELGA
PIZZUTO

L-Awtorità qed tkun proattiva għaliex aħna nemmnu bis-sħiħ fir-rwol
tagħna li nibnu fiduċja bejn il-konsumaturi, il-bejjiegħa, u l-partijiet
ikkonċernati kollha. Minkejja l-firxa kbira tal-organizzazzjoni, b’aktar
minn 100 regolament dwar diversi setturi li kollha jeħtieġu ħiliet
uniċi, l-MCCAA għandha punt fokali wieħed – il-konsumatur.
Nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirrikonoxxi x-xogħol
imprezzabbli ta’ kull impjegat, ta’ issa u tal-passat, li huma tant
impenjati għall-ġid tiegħek f’ambjent regolatorju u ta’ appoġġ.
Nixtiequ nistednuk taqra din ir-rivista li fiha se ssib informazzjoni
dwar il-ħidma u l-kisbiet tal-Awtorità, kollha bil-għan li jipprovdulek
l-aħjar servizz possibbli.
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DRITTIJIET ĠODDA
GĦALL-KONSUMATURI LI JIXTRU
KONTENUT U SERVIZZI DIĠITALI
Konsumaturi Ewropej jixtru miljuni ta’ kontenut
u servizzi diġitali kuljum. Prodotti b’kontenut
diġitali jinkludu programmi tal-kompjuter,
eBooks u applications, kif ukoll oġġetti ta’
divertiment bħal mużika, films u logħob
f’format diġitali. Meta nitkellmu fuq servizzi
diġitali, dawn jinkludu l-ħolqien, l-ipproċessar,
il-ħażna u l-aċċess għal data f’format diġitali
bħall-cloud. Servizzi diġitali jinkludu wkoll
servizzi li jippermettu t-tixrid tal-informazzjoni
fuq il-pjattaformi ta’ mezzi soċjali.
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Qabel daħlet fis-seħħ id-Direttiva għallKontenut Diġitali, il-leġiżlazzjoni tal-UE kienet
limitata biex tħares id-drittijiet tal-konsumaturi
fejn tidħol informazzjoni ċara u tipprovdi
protezzjoni minn termini ta’ kuntratti inġusti.
Id-Direttiva l-ġdida tistipula sett ta’ regoli
komuni fir-rigward ta’ konformità fil-kuntratt
ta’ bejgħ ta’ kontenut jew servizzi diġitali. Fi
kliem ieħor, il-kontenut jew sevizz diġitali mixtri
jrid jingħata lill-konsumatur skont kif inhu
miftiehem fil-kuntratt ta’ bejgħ.

F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità li tkun teżisti
meta jiġi konkluż ix-xiri, jew jinstab mhux
konformi f’perjodu ta’ anqas minn sentejn, ilbejjiegħ huwa obbligat joffri rimedju bla ħlas.
Jekk il-bejjiegħ ma jkunx jista’ jagħmel dan
fi żmien raġonevoli, il-konsumaturi jkollhom
dritt jitolbu roħs fil-prezz jew iħassru l-kuntratt
u jitolbu flushom lura. Biss, id-dritt li wieħed
jingħata l-flus lura ma japplikax jekk innuqqas ta’ konformità jew difett ma jxekkilx ilfunzjonalità, l-interoperabbiltà jew ‘funzjonijiet
ewlenin oħrajn’ misjuba fil-kontenut diġitali.

jew servizz diġitali kontinwu, f’każ ta’ xi difett
il-piż tal-prova hija fuq il-bejjiegħ matul ilperjodu tal-kuntratt kollu.
F’każ li l-kontenut jew servizz diġitali ma
jasalx għand il-konsumatur fi żmien mifthiem,
il-konsumatur għandu d-dritt li jikkanċella
l-kuntratt ta’ bejgħ u jingħata flusu lura
‘mingħajr dewmien żejjed’ u mhux aktar tard
minn 14-il jum minn meta jibgħat notifika ta’
terminazzjoni. Id-dritt li jittermina l-kuntratt
ta’ bejgħ japplika wkoll f’każ li l-konsumaturi
qed jgħaddu data personali inkambju għallkontenut jew servizz diġitali. Meta dan huwa
l-każ, il-bejjiegħ għandu r-responsabbiltà legali
li jipprovdi mezzi tekniċi bla ħlas lill-konsumatur
biex jikseb lura l-informazzjoni pprovduta jew
ġenerata, jekk din tkun miżmuma mill-bejjiegħ.
Id-direttiva l-ġdida tipproteġi wkoll lillkonsumaturi li jabbonaw għal kontenut
diġitali, bħal ngħidu aħna abbonament biex
tara films jew avvenimenti sportivi. It-termini u
kundizzjonijiet ta’ dawn l-abbonamenti jistgħu
jinbidlu biss jekk il-kuntratt oriġinali jippermetti
dan il-bdil. Il-konsumaturi għandhom jiġu
mgħarrfa b’din il-bidla fil-kontenut bil-quddiem
u jingħataw iċ-ċans li jitterminaw il-kuntratt fi
żmien 30 ġurnata mill-avviż.

Barra minn hekk, id-Direttiva tgħid ukoll li
filwaqt li hija responsabbiltà tal-konsumatur
li jipprovdi evidenza li l-kontenut jew servizz
diġitali mhuwiex konformi mal-kuntratt ta’
bejgħ, matul l-ewwel sena mid-data tax-xiri,
huwa l-bejjiegħ li jrid jagħti prova li d-difett
ma kienx hemm meta ġie konkluż il-bejgħ. Fejn
jidħlu l-kuntratti ta’ bejgħ li jipprovdu kontenut

Id-dispożizzjonijiet ta’ din il-leġiżlazzjoni
ġdida jeskludu oġġetti b’elementi diġitali,
bħal oġġetti smart, jew meta l-aspetti diġitali
jkunu inkorporati fl-oġġetti nnifishom marbutin
b’kuntratt ta’ bejgħ. Dawn l-oġġetti, però huma
koperti bid-Direttiva l-ġdida dwar il-Bejgħ ta’
Oġġetti.
Dawn ir-regoli l-ġodda se jibdew japplikaw
minn Jannar 2022.
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ID-DRITTIJIET TAL-KONSUMATUR
WAQT IL-COVID-19
Il-pandemija tal-Covid-19 ħolqot problemi bla preċedent għall-konsumatur. Hekk
kif il-kwarantina mandatorja ġġammjat l-ekonomija dinjija, qamu kwistjonijiet bejn
il-konsumaturi u n-negozjanti dwar pagamenti għal servizzi li ma setgħux jingħataw
kif u meta miftiehem.
Industrija li ntlaqtet ħażin ħafna kienet bla
dubju dik tal-ivvjaġġar. Linji tal-ajru kellhom
iħassru eluf ta’ titjiriet u l-aġenziji tal-ivvjaġġar
kellhom jinfurmaw lill-klijenti li l-vaganza
tagħhom ġiet posposta jew ikkanċellata.
Avvenimenti organizzati bħal tiġijiet, kunċerti,
parties privati, u logħbiet tal-futbol ukoll
kellhom jibdlu d-data. Peress li l-konsumaturi
laħqu ħallsu depożitu jew saħansitra l-ħlas sħiħ
għal dawn is-servizzi, qamu ħafna kwistjonijiet
rigward drittijiet ta’ rifużjoni u kumpens.
Rigward kanċellamenti ta’ titjiriet u pakketti
tal-ivvjaġġar, il-konsumaturi Ewropej huma
mħarsa tajjeb ħafna bil-leġiżlazzjoni tal-UE
li tistipula b’mod ċar u tiggarantixxi d-dritt
għal rifużjoni, anke f’ċirkostanzi straordinarji
bħal pandemija. Filwaqt li l-konsumaturi
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jistgħu jingħataw l-għażla li jipposponu
t-titjira jew vaganza, jew jingħataw voucher
li jkunu jistgħu jużaw f’perjodu raġonevoli,
il-konsumaturi ma jistgħu qatt jiġu mċaħħda
mid-dritt għall-flus lura. Konsumaturi lokali li
sabu problemi biex jieħdu lura l-flus li ħallsu
għal servizzi li ma użawx, kienu assistiti millMCCAA b’pariri dwar id-drittijiet tagħhom u
negozjar man-negozjanti rispettivi. F’ħafna
mill-każijiet, in-negozjanti kulma talbu kien
aktar żmien minn dak stipulat mil-liġi biex
ikunu jistgħu jorganizzaw irwieħhom u jibdew
joħorġu r-rifużjonijiet. Illum, il-maġġoranza talkonsumaturi affettwati rċevew flushom lura
mingħajr ma kien hemm bżonn ta’ proċeduri
legali kontra negozjanti li ma onorawx l-obbligi
tagħhom.

F’każ ta’ avvenimenti, bħal tiġijiet jew parties
privati, li ma setgħux isiru fid-data bbukkjata
minħabba r-restrizzjonijiet tal-Awtoritajiet
tas-Saħħa, il-konsumaturi ngħataw parir
mill-Awtorità sabiex jitkellmu mal-fornituri
tas-servizzi u jippruvaw isibu qbil dwar
arranġamenti alternattivi. Meta dan ma kienx
possibbli u l-konsumaturi ma kien baqgħalhom
ebda għażla oħra ħlief li jikkanċellaw is-servizzi
bbukkjati, il-konsumaturi ġew infurmati biddritt legali li jitolbu rifużjoni għal servizzi li ma
ġewx ipprovduti. Però, f’każ li l-konsumaturi
kienu laħqu ngħataw parti mis-servizz li ħallsu
għalih, f’din is-sitwazzjoni l-konsumaturi
kienu intitolati biss għal rifużjoni tas-servizzi
li ma ngħatawx. Dawn id-drittijiet japplikaw
ukoll meta l-konsumaturi ħallsu dak li jissejjaħ
depożitu mhux rifondibbli.

Filwaqt li l-Awtorità pprovdiet pariri u
assistenza kemm lill-konsumaturi u anke lillbejjiegħa, bi pjaċir innutat li fil-maġġoranza
assoltuta tal-każi, iż-żewġ partijiet irnexxielhom
jaslu għal ftehim mingħajr il-bżonn ta’ intervent
mill-MCCAA. L-Awtorità tħeġġeġ din it-tip ta’
kollaborazzjoni għax huwa importanti li f’dawn
iċ-ċirkostanzi straordinarji l-konsumaturi u
n-negozjanti jifhmu lil xulxin u jaħdmu flimkien
għal soluzzjoni raġonevoli u ġusta.

Avvenimenti bħalma huma pereżempju
kunċerti jew logħbiet tal-futbol, meta dawn
ġew posposti, il-konsumaturi ngħataw il-parir
li sa fejn hu possibbli jaċċettaw li jattendu
l-avveniment fid-data l-ġdida. F’sitwazzjonijiet
fejn l-avvenimenti ġew ikkanċellati, għalkemm
l-organizzaturi setgħu joffru vouchers, ilkonsumaturi li preferew il-flus lura setgħu
jinsistu dwar dan.
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TRIBUNAL GĦAT-TALBIET
TAL-KONSUMATUR
Kors għal Learning
Support Assistant –
Informazzjoni Qarrieqa
fuq il-Kors

Il-fatti tal-każ
Konsumatur applikat għall-kors ta’ Learning
Support Assistant (LSA) u ħallset is-somma
ta’ €600. Skont l-informazzjoni mogħtija
mill-Istitut fil-waqt tal-applikazzjoni, il-kors
kellu jsir filgħaxijiet bejn is-6.00 p.m. u t-8.00
p.m. Barra minn hekk, biex tidħol għall-kors
kellek bżonn l-‘O’ Level tal-Ingliż fi kwalunkwe
grad. Dan kien ikkomunikat lill-konsumatur
permezz ta’ email. Meta beda l-kors l-istudenti
ġew mgħarrfa li għandhom bżonn jagħmlu
360 siegħa esperjenza prattika fi skola. Ilkonsumatur infurmat lill-Istitut li minħabba
x-xogħol ma tistax tagħmel dawn is-sigħat u
li qatt qabel ma kienet ġiet mgħarrfa b’dawn
is-sigħat ta’ esperjenza prattika meta applikat
għall-kors. L-Istitut qalilha li ma kienx hemm
bżonn li dawn is-sigħat ta’ prattika tagħmilhom
f’daqqa imma setgħet tqassamhom f’perjodi.
Meta l-konsumatur iċċekkjat mad-Dipartiment
tal-Edukazzjoni, ġiet mgħarrfa li l-esperjenza
prattika trid issir f’perjodu wieħed. Barra
minn hekk, il-konsumatur saret taf ukoll li
biex taħdem ta’ LSA, minbarra l-Ingliż ‘O’
level għandha bżonn ukoll l-‘O’ level tal-Malti
u l-Matematika, u suġġett ieħor fi grad 5 jew
aħjar. Qalulha wkoll li jekk ma jkollhiex dawn
iċ-ċertifikati, anke jekk ittemm b’suċċess il-kors
ta’ LSA mhux se tkun tista’ taħdem bħala LSA.

8

L-Għażla | 2020/21

Kif saret taf din l-informazzjoni, il-konsumatur
għarfet li m’għandhiex il-kwalifiċi meħtieġa u
allura m’hemmx skop li tkompli dan il-kors.
Il-konsumatur ilmentat dwar l-informazzjoni
mhux korretta mal-Istitut u talbet li tingħata
l-flus li ħallset għall-kors lura. Meta t-talba talkonsumatur ma ntlaqgħetx, għamlet ilment
mal-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur li
beda l-proċeduri ta’ konċiljazzjoni. Peress li ma
ntlaħaqx ftehim amikevoli, il-każ għadda għand
it-Tribunal għat-Talbiet tal-Konsumatur.

Il-kunsiderazzjonijiet
tat-Tribunal għat-Talbiet
tal-Konsumatur
Biex jasal għal deċiżjoni, it-Tribunal ried
jikkonsidra jekk il-konsumatur ingħatatx
l-informazzjoni adegwata f’dawn l-oqsma:
a. kif kienu se jsiru l-lezzjonijiet tal-kors; u
b. il-kwalifiċi meħtieġa biex taħdem bħala
LSA.
Mill-informazzjoni mogħtija u ppreżentata
lit-Tribunal, l-email mibgħuta lill-konsumatur
meta staqsiet dwar il-kors qalet b’mod ċar li

Twissijiet Pubbliċi maħruġa
mill-MCCAA
Fl-aħħar sena, l-MCCAA ppubblikat ittwissijiet pubbliċi li ġejjin biex tinforma
lill-pubbliku ġenerali li dawn il-kumpaniji
ma onorawx id-deċiżjonijiet tat-Tribunal
għat-Talbiet tal-Konsumatur.
(2 ta’ Lulju 2020)
V.G. Tiles & Marble Centre
l-kors kien maqsum f’lezzjonijiet u esperjenza prattika ta’
xogħol. Kien hemm miktub: “Inti mistennija tagħmel 360
siegħa ta’ esperjenza prattika f’ċentru taċ-child care/
kindergarten jew bħala LSA.” Fl-istess korrispondenza
kien hemm miktub ukoll, “Meta jibda l-kors il-lettur se
jispjegalkom kollox rigward l-esperjenza prattika ta’
xogħol.”
Għalhekk, għall-ewwel talba, it-Tribunal ikkunsidra li
l-ilment tal-konsumatur li ma ngħatatx l-informazzjoni
adegwata dwar l-istruttura tal-kors mhijiex ġustifikata.
Dwar il-kwalifiċi meħtieġa biex tidħol għall-kors, hemm
evidenza biżżejjed li l-konsumatur ma kinitx infurmata
sew dwar x’teħtieġ għall-kors u l-ittra ta’ aċċettazzjoni
tal-Istitut tat l-impressjoni żbaljata lill-konsumatur
li jekk ittemm il-kors b’suċċess kienet se tkun tista’
taħdem bħala LSA. Dan ġara speċjalment minħabba li
l-konsumatur ikkomunikat b’mod ċar ix-xewqa tagħha li
qed tagħmel il-kors biex taħdem bħala LSA.

Id-deċiżjoni tat-Tribunal
Għar-raġunijiet imsemmija, l-arbitru tat-Tribunal
iddeċieda favur il-konsumatur u ordna lill-Istitut biex
iħallas lura s-somma ta’ €600, li huwa l-ammont totali
li tħallas għall-kors.

ġie ordnat iħallas lill-konsumatur issomma ta’ €1,164 u jneħħi l-irħam użat a
spejjeż tal-kumpanija. It-Tribunal irrifjuta
l-kontrotalba tal-kumpanija li talbet li
l-konsumatur iħallas il-bilanċ pendenti ta’
€1,400.

(24 ta’ Lulju 2020)
Digital Eye
li ma onorax 4 deċiżjonijiet tat-Tribunal
fejn kellu jħallas lill-konsumaturi rispettivi
€1,200, €600, €1,300, u €400 għaliex ma
pprovdiex is-servizz fotografiku tat-tieġ
miftiehem.

(24 ta’ Awwissu 2020)
Is-Sur Frans Camilleri
li kien ordnat iħallas €2,650 lillkonsumatur. Din is-somma hija d-depożitu
mħallas għal xogħol li għamel, li ma kienx
ta’ livell tajjeb biżżejjed.
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L-AWTORITAJIET GĦALLĦARSIEN TAL-KONSUMATUR
EWROPEJ JIEĦDU AZZJONI
SABIEX JITWAQQFU PRATTIĊI
ONLINE ILLEGALI
Il-pandemija Covid-19 bidlet b’mod sinifikanti
l-esperjenzi ta’ xiri tal-konsumaturi. Biex
inaqqsu r-riskji għal saħħithom, il-konsumaturi
qed iqattgħu aktar ħin id-dar, u allura dan
wassal għal żieda fix-xiri online. Ix-xiri virtwali
joffri għadd ta’ vantaġġi għall-konsumaturi,
fosthom firxa aktar wiesgħa ta’ prodotti
għall-bejgħ bi prezzijiet kompetittivi li jistgħu
jinxtraw mill-kumdità u s-sigurtà tad-dar.
Madankollu, ix-xiri online jista’ jkun ukoll riskjuż,
u l-konsumaturi jistgħu jispiċċaw vittmi ta’
frodi.

Hekk kif imxiet il-pandemija Covid-19, numru
kbir ta’ prodotti bdew jinbiegħu fuq diversi
pjattaformi online b’dikjarazzjonijiet foloz
dwar il-benefiċċji jew riżultati li wieħed jista’
jistenna mill-użu ta’ dawn il-prodotti. Dawn
il-prattiċi ta’ qerq jieħdu vantaġġ mill-biża’
tal-konsumaturi sabiex ikunu jistgħu jinbiegħu
ċerti tipi ta’ prodotti, bħal pereżempju maskri
protettivi jew sanitizers tal-idejn, billi jsostnu li
dawn il-prodotti jistgħu jwaqqfu jew jikkuraw
xi infezzjoni.

Kif tista’ tidentiﬁka scam meta tixtri online?

Fittex id-dettalji talbejjiegħ. Il-liġi tal-UE
tobbliga lill-bejjiegħa
online biex jipprovdu
isimhom u d-dettalji ta’
fejn tista’ tikkuntattjahom.
Jekk ma ssibx din
l-informazzjoni, ikkunsidra
li tixtri minn xi mkien ieħor.
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Attent għal żbalji talkitba bħal, ngħidu aħna
“C?V?D?19” jew “cor/
na?vir?s”. Dawn l-iżbalji
jsiru apposta biex ma
jinqabdux mill-algoritmi ta’
min jopera s-siti elettroniċi.

Il-konsumaturi għandhom
joqogħdu attenti wkoll
meta ssir pressjoni biex ixxiri jsir malajr bi stqarrijiet
bħal ‘opportunità unika’,
‘l-uniku prodott li joffri
protezzjoni effettiva’,
‘offerta għal-lum biss’ u
stqarrijiet simili.

Pożizzjoni Komuni
Biex jitwaqqfu dawn il-prattiċi illegali,
l-Awtoritajiet tal-UE għall-Ħarsien talKonsumatur, bis-sapport tal-Kummissjoni,
ħadu pożizzjoni komuni u ngħaqdu biex
jiggarantixxu ambjent online sigur fejn ilkonsumaturi jħossuhom protetti minn prattiċi
illegali li jistgħu jpoġġu saħħithom f’riskju.
L-għan ta’ din l-azzjoni komuni hija li b’impenn
sħiħ mill-operaturi tal-pjattaformi online, jiġu
identifikati u jitneħħew il-kampanji ta’ riklamar
illegali mis-siti elettroniċi tagħhom. Din timxi
id f’id mad-Direttiva tal-Kummerċ Elettroniku
u r-rekwiżiti tad-Direttiva għal Prattiċi
Kummerċjali Inġusti li titlob lin-negozjanti
online tal-UE biex iwaqqfu u jneħħu kull attività
jew informazzjoni illegali hekk kif jindunaw
bihom.

Skrinjar ta’ pjattaformi online u
riklamar
Biex tkompli tiżdied il-protezzjoni online talkonsumatur, in-Network ta’ Kooperazzjoni
għall-Ħarsien tal-Konsumatur (CPC), li jaqa’
taħt il-Kummissjoni Ewropea, ikkoordina
eżerċizzju ta’ skrinjar. L-Uffiċċju għall-Affarijiet
tal-Konsumatur fi ħdan l-MCCAA, li hu l-uffiċċju
uniku Malti u l-Awtorità kompetenti għan-nom
tan-Network CPC, ħa sehem attiv f’din l-azzjoni
komuni.
L-ewwel azzjoni, f’April 2020, uriet biċ-ċar li
t-talba tal-Kummissjoni biex jiġu mneħħijja
jew imwaqqfa riklami jew prodotti għallbejgħ foloz, kienet effettiva ħafna. Pjattaformi
kbar bħall-Google, eBay u Amazon neħħew
jew waqqfu miljuni ta’ riklami relatati mal-

coronavirus u dan wassal għal tnaqqis finnumru ta’ prodotti bi stqarrijiet relatati malcoronavirus. Dan l-eżerċizzju ta’ tindif kien
jinkludi wkoll analiżi dettaljata tar-riklami u
offerti. Mill-268 sit elettroniku mistħarrġa, 206
kienu jeħtieġu aktar investigazzjoni minħabba
li setgħu kienu qed jiksru l-liġi tal-konsumatur
tal-UE. Dan il-ksur ta’ liġijiet kien jinkludi
stqarrijiet li l-prodott ibiegħdek mill-Covid-19,
stqarrijiet dwar kemm hu rari l-prodott, u
prattiċi qarrieqa oħrajn biex jiġġustifikaw
prezzijiet għoljin ħafna.
It-tieni azzjoni kbira ta’ eżaminar saret f’Ġunju
2020 fejn saru 73 verifika fuq pjattaformi kbar.
Terz tal-pjattaformi li ġew iċċekkjati kellhom
numru kbir ta’ offerti dubjużi. Bis-saħħa ta’ dan
l-eżerċizzju, il-Google rrapporta li waqqaf jew
ħassar aktar minn 200 miljun riklam dwar ilcoronavirus u l-eBay irrapporta li waqqaf jew
neħħa aktar minn 31 miljun prodott għall-bejgħ
li kien qed jikser il-policies tagħhom dwar ilcoronavirus.

Facebook qalu li neħħew tal-anqas 2.3
miljun kitba relatata mal-coronavirus,
ﬁlwaqt li Amazon irrappurtaw
tnaqqis ta’ 95% ﬁn-numru ta’ prodotti
relatati mal-coronavirus għall-bejgħ li
jkollhom kull ġimgħa, meta mqabbel
mal-medja ta’ Marzu.
L-Awtoritajiet tas-CPC se jkomplu jsegwu u
jinvestigaw din l-attività qarrieqa bis-saħħa talmiżuri ta’ infurzar meħtieġa. Barra minn hekk,
il-Kummissjoni se tkompli tipprovdi l-pariri
lill-konsumaturi u negozjanti biex iżommu
għajnejhom miftuħa għal prattiċi ta’ bejgħ
illegali sabiex jitwaqqfu prattiċi qarrieqa.
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“NIPPROTEĠU D-DINJA BL-ISTANDARDS”
KONFERENZA DIĠITALI GĦALL-JUM
DINJI TAL-ISTANDARDS
L-Istandards joħolqu skopijiet li jwasslu għal proċessi transformazzjonali. Jolqtu liċċittadini kollha, żgħar u kbar, jaħdmu jew bil-pensjoni, morda jew f’saħħithom. Fl-14
ta’ Ottubru l-moviment għall-istandards globali ċċelebra l-Jum Dinji tal-Istandards.
L-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA)
iċċelebrat dan il-jum permezz ta’ konferenza diġitali nazzjonali. It-tema tal-konferenza
kienet “Nipproteġu d-Dinja bl-Istandards” u ffukat fuq kif l-istandards jgħinu biex
jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-produzzjoni u l-ipproċessar, u kif nistgħu nerġgħu nużaw
riżorsi limitati għal użu aktar effiċjenti tal-enerġija.
Il-konferenza inkludiet messaġġ importanti
mis-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni
Internazzjonali għall-Istandards (ISO) u panel
ta’ esperti li ddiskutew is-sostennibbiltà f’Malta
u r-rwol tal-industrija biex jitnaqqas l-impatt fuq
l-ambjent. Issemmew ukoll il-benefiċċji li jkollok
organizzazzjoni ċertifikata mill-ISO u l-valur talesperjenza fil-ħolqien tal-istandards.
Is-Sna Francesca Fabri, is-Sna Faye Galea
u s-Sna Krista Mercieca, tliet Ambaxxaturi
Żgħażagħ għas-Sostennibiltà, tkellmu dwar
l-aspirazzjonijiet tagħhom u l-impatt talistandards fuq ħajjithom. Dawn l-ambaxxaturi
ġew magħżula f’kompetizzjoni għal tfal li
jattendu skejjel primarji u sekondarji biex ikunu
l-leħen tal-ġenerazzjonijiet futuri.
Fid-diskors tagħha, il-Ministru għat-Turiżmu
u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Julia Farrugia
Portelli enfasizzat l-importanza ta’ kif l-istandards
jippromwovu l-użu tal-aqwa prattiċi maqbulin u
sostnuti f’kunsens bejn l-imsieħba kollha, inkluż
l-industrija, l-assoċjazzjonijiet, il-konsumaturi
u r-regolaturi. Hi sostniet li l-istandards
jippromwovu kwalità ta’ ħajja aħjar b’mod aktar
sostenibbli, bl-anqas impatt fuq l-ambjent.
“Jiena kuntenta li anke fis-settur turistiku hemm
numru ta’ lukandi li laħqu l-istandards relevanti;
wieħed mill-għanijiet tal-Gvern huwa l-ħolqien ta’
turiżmu sostenibbli,” temmet id-diskors tagħha
Julia Farrugia Portelli.
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Is-Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni talKonsumatur u l-Indafa Pubblika, Deo Debattista,
saħaq li l-istandards joħolqu impatt tanġibbli,
jipproteġu u jippromwovu l-informazzjoni
neċessarja biex isiru għażliet u konklużjonijiet
infurmati u tajbin. Hu innota li l-istandards
jgħinuna noħolqu prodotti u servizzi aktar siguri,
li faċli jintużaw u jwasslu għal kwalità ta’ ħajja
aħjar.
Iċ-Chairperson tal-MCCAA, Inġ. Helga Pizzuto,
irriflettiet fuq l-irwol tad-Direttorat għallIstandardizzazzjoni fi ħdan l-Istitut għallIstandards u l-Metroloġija fl-MCCAA. Dan
id-Direttorat ħoloq numru ta’ standards ta’
importanza nazzjonali dwar suġġetti varji, millinstallazzjoni tal-pannelli fotovoltajċi sa bjut
ħodor. Waqt l-abbozz ta’ dawn l-istandards
ingħatat importanza lis-sostennibbiltà f’oqsma
differenti. Dawn jinkludu l-iżvilupp ekonomiku,
l-inklużjoni soċjali u l-protezzjoni tal-ambjent,
meqjusa bħala ċ-ċavetta għas-suċċess talGħanijiet tan-Nazzjonijiet Magħquda għallIżvilupp Sostenibbli.
L-MCCAA hija impenjata li tippromwovi l-aħjar
prattiċi bbażati fuq standards nazzjonali,
Ewropej, u internazzjonali biex tissapportja
konsum, produzzjoni, u żvilupp aktar sostenibbli.
L-Awtorità hija impenjata li taħdem ma’
organizzazzjonijiet ta’ kull daqs biex tgħinhom
jaħdmu aħjar, inaqqsu r-riskji u jsiru aktar
reżiljenti.

L-MCCAA TIĊĊELEBRA
L-GĦAXAR
ANNIVERSARJU
’10 snin nibnu ﬁduċja u swieq jiffunzjonaw tajjeb’

200,000

159

60

125,000

T EST L AB O R ATO RJ U U
KA L I B R AZZ J O N I J I E T

ASS E SS JAR TA’
AP P L I KAZZ J O N I J I E T
G Ħ AL L- KO NT R O L L TA’
KO N Ċ E NT R AZZ J O N I

IMPJ E G AT

S PE ZZJ O NI FUQ
INDIKAZZJ O NI TA’
PRE ZZIJ IE T U S -S IG URTÀ
TA L-PRO DOT T I
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IT-TIKKETTI
TAL-ENERĠIJA L-ĠODDA
Se tixtri xi appliance, televixin jew dwal?
Ħafna prodotti, bħal apparat domestiku, televixins, u bozoz irid ikollhom it-Tabelli talEnerġija. Dawn it-tabelli jipprovdu lill-konsumaturi b’informazzjoni dwar l-effiċjenza
ﬂ-enerġija u tagħrif ieħor fuq il-prodott li jkunu se jixtru. Hekk, il-konsumaturi jkunu
jistgħu jagħżlu prodotti li jużaw anqas enerġija u jieħdu aktar valur għal ﬂushom.

Mill-1 ta’ Marzu 2021, it-tabelli l-ġodda talenerġija bdew jidhru fil-ħwienet u online fuq:
Fridges u Freezers, inkluż fridges
tal-inbid
Dishwashers
Washing machines
u washer-dryers
Displays elettroniċi inkluż
it-televixins
U mill-1 ta’ Settembru 2021 fuq
Bozoz u sorsi oħra ta’ dawl
Prodotti oħrajn se jkollhom it-tabella l-ġdida talenerġija fis-snin li ġejjin.
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SKALA TA’ EFFIĊJENZA TAL-ENERĠIJA
It-Tabella tal-Enerġija l-qadima għandha skala
ta’ effiċjenza minn A+++ (ħadra), bħala l-aktar
effiċjenti, sa klassi G (ħamra), bħala l-anqas
effiċjenti.
Minħabba l-avvanzi teknoloġiċi, ħafna prodotti
għandhom it-tabella tal-enerġija bi klassi
A+++, A++, jew A+. Din kienet qed tfixkel lil
ħafna nies meta jiġu biex jagħżlu l-prodotti blaktar effiċjenza. Għalhekk inħolqot it-tabella
tal-enerġija l-ġdida, bi skala fissa, minn klassi
A (ħadra) sa klassi G (ħamra); u tneħħew ilklassijiet A+++, A++, u A+ fuq dawn il-ħames
tipi ta’ prodotti.
Minħabba l-klassifikazzjoni ġdida, il-prodotti li
kellhom it-tabella tal-enerġija l-antika tpoġġew
fi klassi aktar baxxa meta ngħataw it-tabella talenerġija l-ġdida. Din il-bidla ma tfissirx li dawn
il-prodotti saru ta’ kwalità agħar jew saru jaħlu
aktar, imma li l-iskala tagħhom ġiet mibdula.

M’hemm ebda relazzjoni diretta bejn ilklassijiet tal-effiċjenza fl-enerġija tat-tabelli talenerġija l-qodma u dawk tat-tabelli l-ġodda.
Pereżempju, prodotti li kellhom klassi A+++
jistgħu jitpoġġew f’diversi klassijiet fl-iskala
tat-tabella l-ġdida.

Il-pictograms li hemm fuq it-tabelli l-ġodda talenerġija, uħud minnhom ġodda jew mibdula
biex jinftiehmu aħjar, jagħtu informazzjoni
addizzjonali, bħal kemm taħli ilma, kemm
tagħsar, u kemm tagħmel storbju.

Il-ħsieb hu li fuq it-tabella l-ġdida, il-klassi A
tkun għall-bidu vojta. Dan sabiex il-manifatturi
jkomplu jiżviluppaw prodotti li huma aktar
effiċjenti minn dawn li bħalissa jinsabu fis-suq.

T IFFRA NKA L-FLUS

D I F F E REN Z I O Ħ R AJ N
Differenza oħra bejn iż-żewġ tabelli, hija
l-introduzzjoni ta’ QR code. Meta tiskennja
dan il-code bi smartphone, tidħol fir-Reġistru
tat-Tabelli tal-Enerġija tal-Prodotti Ewropew
(EPREL), fejn issib aktar informazzjoni fuq ilprodott.
Fit-tabella l-ġdida, ir-rata tal-enerġija li jaħli
l-prodott hija kkalkulata fis-sena, kull 100
ċiklu jew kull 1,000 siegħa, skont il-prodott.
Din ir-rata nbidlet għad-dishwashers, washing
machines, u televixins, biex il-konsumaturi
jkunu jistgħu jqabblu aħjar kemm qed jaħlu
enerġija ma’ kemm jużaw il-prodott.

It-tabelli l-ġodda tal-enerġija jgħinu lillkonsumaturi jiffrankaw il-flus billi jagħżlu
apparat li jaħli anqas enerġija wara li jqabblu
dawn it-tabelli fuq mudelli differenti tal-istess
tip ta’ prodott. Barra minn hekk, jimmotivaw
lill-manifatturi sabiex itejbu l-prodotti tagħhom
billi jużaw teknoloġiji avvanzati li jiffrankaw
l-enerġija. Dan kollu huwa ta’ benefiċċju
għalina, għal saħħitna u għall-ambjent.

A KTA R INFO RMAZZJ O NI
MCCAA: https://mccaa.org.mt/Section/
Content?contentId=3612

It-Tabelli tal-Enerġija l-Ġodda

It-tabella tal-enerġija l-qadima u t-tabella
l-ġdida ta’ washing machine.
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SIGURTÀ FIX-XIRI
ONLINE MINN PAJJIŻI
BARRA L-UNJONI EWROPEA
In-numru ta’ persuni li jixtru online dejjem qed
jiżdied. It-tip ta’ prodotti mixtrija online sar ukoll
aktar mifrux, b’nies jixtru kull tip ta’ oġġetti,
minn għodod, oġġetti elettriċi u elettroniċi, sa
ġugarelli u artikli għall-kura tat-tfal.

ta’ problemi li jkunu għaddew minnhom
konsumaturi oħra. Però, wieħed irid iżomm
f’moħħu li dawn ir-reviews jistgħu ma jkunux
awtentiċi u fejn huwa possibbli, wieħed għandu
jfittex reviews li jkunu indipendenti u imparzjali.

Peress li dawn il-prodotti għandhom ħtiġijiet
speċifiċi ta’ sigurezza, l-MCCAA qed tħeġġeġ
lill-konsumaturi biex joqogħdu attenti u jixtru
biss dawk il-prodotti li huma konformi malleġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni Ewropea
(UE). Dan għal raġunijiet ta’ sigurtà u biex jiġu
evitati l-problemi fil-kontroll tad-dwana, fejn
jistgħu jiġu miżmuma.

Qabel ma jikkonkludu x-xiri, il-konsumaturi
għandhom jaqraw sew l-istruzzjonjiet relalati
mas-sigurtà, ir-restrizzjonijiet marbuta maletà jew twissijiet oħra indikati, biex jgħinuhom
jiddeċiedu jekk il-prodott huwiex addattat
għall-użu intenzjonat. Jekk ikun hemm
dubju rigward aspetti relatati mas-sigurtà, ilkonsumaturi għandhom jagħmlu ftit riċerka
online fuq il-prodott jew inkella jikkommunikaw
mal-bejjiegħ u jitolbu iktar informazzjoni. Ilkonsumaturi jistgħu wkoll jiċċekkjaw jekk ilprodott li ser jixtru kienx xi darba irtirat missuq billi jfittxu fuq l-EU Rapid Alert System
for non-food products, magħrufa wkoll bhala
‘Safety Gate’. Din id-database għandha lista talprodotti li ġew irtirati mis-suq madwar il-pajjiżi
kollha tal-UE.

Wieħed jistaqsi, kif tista’ tinduna jekk il-prodott
li ser tixtri huwiex konformi mar-regoli tassigurtà?
Sfortunatament m’hemmx tweġiba sempliċi
għal din il-mistoqsija. Meta l-prodotti jinxtraw
minn Stat Membru tal-UE, wieħed jista’ jassumi
li l-prodott huwa konformi mal-leġislazzjoni
ta’ sigurezza Ewropea. F’sitwazzjoni fejn ilkonsumaturi jagħżlu li jixtru minn bejjiegħ li
jopera barra l-UE, importanti li jieħdu iktar
prekawzjonijiet.
Minkejja li hemm protezzjoni legali b’saħħitha, ilkonsumaturi jridu dejjem joqgħodu attenti meta
jixtru online. Qabel ma jixtru, il-konsumaturi
għandhom jiġbru kemm jistgħu informazzjoni
dwar il-bejjiegħ, x’rimedji jistgħu jitolbu u
fejn jistgħu jibagħtu lura l-prodott jekk dan
jirriżulta li jkun difettuż jew mhux konformi malftehim tal-bejgħ. Iktar ma l-konsumatur ikollu
informazzjoni dwar il-manifattur, l-importatur
jew il-bejjiegħ, iktar se jkun f’pożizzjoni
b’saħħitha jekk tinqala’ xi problema marbuta
mal-prodott mixtri.
Il-konsumaturi għandhom ukoll joqogħdu
attenti dwar l-affidabilità tal-bejjiegħ. Metodu
sempliċi ta’ kif jagħmlu dan huwa billi
jiċċekkjaw r-reviews tal-prodotti kif ukoll irreviews tal-bejjiegħ minn konsumaturi oħra.
Normalment dawn jipprovdu indikazzjoni tajba
tal-kundizzjonijiet tal-bejgħ li jkun se jsir. Dawn
ir-reviews jistgħu jagħtu wkoll indikazzjoni
16

L-Għażla | 2020/21

Qabel ma juża l-prodott, il-konsumatur għandu
jiċċekkja li l-prodott li jkun irċieva jkun dak li
ordna, billi jqabbel id-deskrizzjoni tal-prodott
li tkun ingħatat fil-mument tal-bejgħ malinformazzjoni fuq il-pakkett. Wieħed għandu
jiċċekkja wkoll jekk ikunx hemm xi ħsara viżibbli.
Il-konsumaturi huma wkoll imħeġġa biex jieħdu
l-opportunità li jirreġistraw il-prodott malmanifatturi ħalli dawn ikollhom il-possibilità li
jikkomunikaw mal-konsumaturi jekk ikun hemm
xi irtirar tal-prodotti mis-suq jew inkella biex
jipprovduhom b’software updates.
Minkejja l-prekawzjonijiet kollha, il-konsumaturi
xorta jistgħu jiltaqgħu ma’ xi problemi relatati
mas-sigurtà jew mad-drittijiet tagħhom bħala
konsumaturi. F’dan il-każ, il-konsumaturi huma
mħeġġa biex jirrapportaw dawn il-problemi lillbejjiegħa kif ukoll fuq il-pjattaforma onlajn. Jekk
ikun hemm bżonn, il-konsumaturi jistgħu wkoll
jfittxu l-għajnuna tal-MCCAA. Il-konsumaturi
huma mħeġġa wkoll li jiktbu review kemm fuq
il-prodott kif ukoll fuq il-bejjiegħ biex javżaw lillkonsumaturi oħra dwar l-esperjenza tagħhom
tax-xiri.

Prodotti ta’ periklu li nġabru lura
mis-suq Ewropew ﬂ-2020

Dan l-iscooter elettriku nġabar
lura għaliex il-kanna talistering tista’ faċli tinkiser. Jekk
jiġri dan, min ikun qed isuq
l-iscooter jista’ jitlef il-kontroll,
jaqa’ minn fuqu, u jweġġa’. Dan
il-prodott mhuwiex konformi
mar-regolamenti tad-Direttiva
dwar il-Makkinarju.

Il-livell ta’ boron f’dan l-islime
tal-logħob huwa għoli ħafna
(ilaħħaq l-1980mg/kg). Jekk
it-tfal jibilgħu jew imissu
kwantità kbira ta’ boron,
jista’ jikkaġunalhom ħsara
fis-sistema riproduttiva. Ilprodott mhuwiex konformi
mar-regolamenti tad-Direttiva
dwar is-Sigurezza tal-Ġugarelli
u l-istandard Ewropew rilevanti
EN 71-3.

Il-materjal plastiku tal-għajnejn
ta’ dan il-ġugarell fih ammont
eċċessiv ta’ ftalat tad-dubutil
(DBP) (il-livell imkejjel: 0.32%
bl-użin). Dan il-ftalat jista’
jikkaġuna ħsara fis-sistema
riproduttiva tat-tfal. Il-prodott
mhuwiex konformi marRegolament REACH.

Il-kompartament tal-batteriji
ta’ dan il-ġugarell jista’ jinfetaħ
faċilment. It-tfal jistgħu
jpoġġu l-batteriji f’ħalqhom,
li jistgħu jikkawżaw ħsara
fil-kanal gastrointestinali. Ilprodott mhuwiex konformi
mar-Regolament REACH u
r-rekwiżiti tad-Direttiva għasSigurezza tal-Ġugarelli u
l-istandards Ewropej rilevanti
EN 71-1 u EN 62115.

Il-qoxra tal-plastik fuq idejn
il-prodott tista’ titqatta’
u tinqala’ faċilment, u tiġi
f’ħafna biċċiet żgħar. Tfal żgħar
jistgħu jpoġġu dawn il-biċċiet
f’ħalqhom u jifgaw fihom. Ilprodott mhuwiex konformi
mar-rekwiżiti tad-Direttiva
għas-Sigurezza tal-Ġugarelli
u l-istandard Ewropej rilevanti
EN 71-1.

Il-frejm u l-parti tan-nofs ta’
dan il-prodott jerħu ammont
kbir ta’ nikil (il-valur imkejjel
ilaħħaq sa 13.6 µg/cm2/). Innikil joħloq reazzjoni qawwija
u jikkawża allerġiji jekk ikun
jinstab f’oġġetti li jmissu
direttament mal-ġilda għal
tul ta’ ħin. Il-prodott mhuwiex
konformi mar-Regolament
REACH u l-istandard Ewropew
rilevanti EN 16128.
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STUDJU DWAR L-IMĠIBA
TAL-KONSUMATUR FUQ
IX-XIRI TA’ PRODOTTI TAL-IKEL
Fl-aħħar snin, l-irwol tas-settur tal-bejgħ tal-ħwienet tal-merċa ﬂ-ekonomija Maltija
evolva b’mod siniﬁkanti. Iż-żieda qawwija ﬁl-kompetizzjoni wasslet għal aktar għażla,
kwalità aħjar, prezzijiet irħas, u aktar trasparenza ﬁl-prezz, l-oriġini tal-prodott, u
t-tikkettjar. Fatturi bħal market share, l-ammont u l-lokalitajiet tal-ħwienet għenu
ﬂ-effiċjenza, ﬁlwaqt li esperjenzi ta’ xiri aħjar, riklamar immirat, skemi ta’ lealtà,
kummerċ elettroniku, l-ammont ta’ ﬂus ﬂ-idejn, u bejjiegħa li jwasslulek ix-xirja,
kabbru dan is-settur.

Is-settur tal-bejgħ tal-merċa hija industrija
kritika minħabba l-kobor tagħha, imma wkoll
minħabba l-irwol tagħha bħala fornitur ta’
oġġetti essenzjali fid-djar Maltin. Skont data
ppubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali talIstatistika, fl-2019 intefqu madwar €915 miljun
fuq ikel u xorb mhux alkoħoliku; liema figura
titla’ għal €1.2 biljun jekk ninkludu x-xorb
alkoħoliku u t-tabakk. Dan tal-aħħar isarraf
f’madwar 16% tan-nefqa fil-konsum privat
f’Malta u huwa ekwivalenti għal madwar €120
kull ġimgħa f’kull dar. Minkejja dan, f’xi djar,
fejn toqgħod biss persuna waħda jew tnejn,
u persuna minnhom għandha 65 sena jew
aktar, dan is-sehem fl-infiq huwa ħafna akbar.
Minħabba f’hekk, kull bidla fil-kompetizzjoni
tas-settur tal-ħwienet tal-merċa Maltin tħalli
impatt sinifikanti fuq il-familji, partikolarment
fejn jgħixu membri anzjani.
F’dawn l-aħħar 15-il sena, is-settur Malti talmerċa ġarrab għadd kbir ta’ bidliet sinifikanti.
Fl-2008, l-ewwel ħanut b’roħs qawwi, il-Lidl,
daħal fl-industrija, u fl-2006 u fl-2015, is-settur
tal-merċa twessa’ bil-ftuħ tal-PAVI u l-PAMA
Supermarkets, li introduċew il-kunċett talhypermarkets fi gżiritna. Dawn is-suċċessi
fil-qasam tal-merċa saħħew il-pożizzjoni talkonsumatur fis-suq, li beda jitlob titjib filmanifattura u l-bejgħ tal-prodotti biex jilqgħu
għad-dinamiċità tas-settur tal-bejgħ tal-merċa.
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Għal dawn ir-raġunijiet, rajna negozji
jingħaqdu, bidliet fis-sidien, u inizjattivi bi
sħab isiru aktar popolari biex tissaħħaħ ilkompetittività permezz ta’ ishma akbar fissuq, twessigħ tal-prodotti biex jitnaqqas
ir-riskju, dħul fi swieq u mkejjen ġodda, u
bdil fil-produzzjoni biex jitnaqqsu l-ispejjeż.
Qabel titwettaq konċentrazzjoni bejn innegozji, l-imsieħba involuti jeħtieġ li jingħataw
permess mill-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni fi ħdan
l-MCCAA. Dan l-Uffiċċju jista’ jagħti jew jirrifjuta
l-permess ta’ konċentrazzjoni ta’ negozji skont
jekk din il-konċentrazzjoni hijiex se tnaqqas
sostanzjalment il-kompetizzjoni fis-suq Malti
jew parti minnu.
Dan l-aħħar, l-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni evalwa
proposta bi sħab bejn Trolees Supermarket
(il-Qawra), Tower Supermarket (Tas-Sliema),
Park Towers Supermarkets (Santa Venera u
San Ġiljan) u Valyou Supermarkets (il-Mellieħa,
in-Naxxar, u San Ġiljan). Biex jassessja sewwa
din il-konċentrazzjoni proposta, l-Uffiċċju talKompetizzjoni għamel stħarriġ biex isir jaf fuq
l-imġiba u l-perċezzjoni tal-popolazzjoni fejn
jidħol is-suq Malti tal-merċa. Dan l-istħarriġ
għen biex l-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni jagħmel
analiżi u jassessja din il-proposta aħjar. Xi
riżultati importanti li ħarġu mill-istħarriġ kienu:

•

Kważi 85% ta’ dawk li wieġbu
jixtru l-bżonnijiet ta’ kuljum millħwienet viċin fejn joqogħdu.

•

67% ta’ dawk li wieġbu, jixtru
minn
ħwienet
tal-merċa
differenti. Minn dawn, 38.4%
jippreferu li jixtru l-laħam
mingħand tal-laħam u/jew
ħanut tal-ikel iffriżat, 43.1%
jippreferu li jixtru l-ħaxix missuq tal-bdiewa u/jew mill-vann
tal-ħaxix, 19.0% jippreferu jixtru
l-ħut mis-suq tal-ħut u/jew
ħwienet tal-ħut, filwaqt li 9.9%
jippreferu jixtru l-prodotti tassapun u d-deterġenti mingħand
tas-sapun.

•

56.4% qalu li hemm differenza
fil-prezzijiet bejn xi ħwienet
li jqaċċtu l-prezzijiet u
s-supermarkets.

•

‘Is-Servizz lill-Konsumatur’, ‘IlKwalità u Varjetà tal-Ġobnijiet u
Prieżet’, ‘Il-Freskezza u l-Varjetà
tal-Ħaxix u Frott’, ‘Il-Post talĦanut’, u ‘Il-Parkeġġ’ issemmew
bħala r-raġunijiet ewlenin li
jaffettwaw l-għażla bejn ħanut
u ieħor.

•

42.1% iqisu l-ħwienet il-kbar
bħala alternattiva għall-ħwienet
żgħar u medji għall-bżonnijiet ta’
kuljum.

•

65.3% ma jqisux il-ħwienet żgħar
u medji bħala alternattiva għallħwienet il-kbar.

•

5.9% biss jixtru l-prodotti talmerċa online.

•

80% qalu li l-ħanut minn fejn
jixtru l-bżonnijiet tal-merċa u
l-ħtiġijiet ta’ kuljum jiftaħ nhar
ta’ Ħadd.

•

Dawk li wieġbu qalu li lesti
jsuqu madwar 13-il minuta biex
jagħmlu x-xirja ewlenija millħanut li jippreferu.

•

Nofs dawk li wieġbu qalu li lesti
jibdlu l-ħanut li s-soltu jixtru
mingħandu jekk jiftaħ xi ħadd
li jbigħ irħas, sakemm dan ma
jkunx aktar minn 15-il minuta
sewqan bogħod mid-dar jew
mill-post tax-xogħol.

Wara li lesta l-assessjar tiegħu fuq
il-proġett, f’Ġunju 2020, l-Uffiċċju
tal-Kompetizzjoni approva din ilkonċentrazzjoni proposta.

GROCERY SHOPPING
BEHAVIOUR SURVEY

85%

6%
13 MINUTES

67%
43%

19%

38%

FACTORS FOR STORE
GROCERY SHOPPING

65%

46%
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IN-NETWORK TAĊĊENTRI EWROPEJ TALKONSUMATUR JIĊĊELEBRA
L-15-IL ANNIVERSARJU
Is-sena 2020 immarkat il-15-il anniversarju tan-Netwerk taċĊentri Ewropej tal-Konsumatur (ECC-Net). Dan in-netwerk
huwa magħmul minn ċentri għall-konsumatur f’kull Stat Membru
tal-UE, kif ukoll in-Norveġja, l-Iżlanda, u r-Renju Unit. Iċ-ċentri
huma koﬁnanzjati minn fondi Ewropej u l-gvernijiet nazzjonali.

Il-prerogattivi ewlenin tal-ECC-Net huma li:
•

Jipprovdi informazzjoni bla ħlas u pariri
lill-konsumaturi li jixtru prodotti u servizzi
mill-UE, biex ikunu jafu sew id-drittijiet
tagħhom.

•

Jgħin biex jintlaħaq ftehim barra l-qorti
fuq kwistjonijiet li jinqalgħu bejn bejjiegħa
u konsumaturi minn stati membri differentI
tal-UE.

Fi ħdan dan in-netwerk, aktar minn mija u
ħamsin espert legali jipprovdu assistenza bla
ħlas lill-konsumaturi f’erbgħa u għoxrin lingwa
differenti. L-ECC-Net jgħin lill-konsumaturi
jiddefendu drittijiethom, iżid il-fiduċja
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tagħhom fis-suq intern, u jżomm livell għoli ta’
protezzjoni għall-konsumatur fl-Ewropa. Dan
in-netwerk ikompli wkoll ikabbar l-influwenza
tiegħu fuq il-policies Ewropej u dawk li jieħdu
d-deċiżjonijiet. In-netwerk joffri għajnuna
unika u informazzjoni korretta dwar l-affarijiet
tal-konsumatur fis-suq intern, li tista’ tintuża
meta jsiru policies ġodda b’kollaborazzjoni
mal-imsieħba Ewropej u nazzjonali.
Filwaqt li jaqdi rwol indispensabbli billi
jipproteġi d-drittijiet tal-konsumatur, l-ECCNet iħabbat wiċċu ma’ diversi sfidi l-ħin kollu.
Matul is-snin, l-ilmenti saru aktar kumplessi u
n-numru ta’ konsumaturi li jużaw l-għajnuna ta’
dawn iċ-ċentri qed jiżdied.

Niċċelebraw il-15-il sena: Kampanja
ta’ informazzjoni għall-konsumaturi
diﬀerenti kull xahar
Fl-2020, it-30 ECCs għażlu 12-il suġġett
importanti ħafna għad-drittijiet tal-konsumatur.
Is-suġġetti magħżula xeħtu dawl fuq il-ħidma
tan-netwerk u pprovdew ukoll ħarsa wiesgħa
fuq l-aktar problemi serji li ħabbtu wiċċhom
magħhom il-konsumaturi fl-aħħar 15-il sena.
F’Novembru tnieda sit elettroniku ġdid, www.
eccnet.eu, b’minjiera ta’ informazzjoni li tgħin
lill-konsumaturi jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom
u lin-negozjanti jifhmu aħjar l-obbligazzjonijiet
tagħhom. Fis-sit tista’ ssib rapporti, filmati,
stħarriġ mal-konsumaturi, stqarrijiet għallistampa u infografiċi interessanti.

Matul dawn iż-żminijiet diffiċli, l-ECC-Net kellu
jħabbat wiċċu ma’ żieda qawwija ta’ lmenti
mingħand il-konsumaturi, filwaqt li fl-istess
żmien kellu jaddatta l-operat tiegħu hekk kif
il-ħaddiema bdew jaħdmu mid-dar minħabba
restrizzjonijiet nazzjonali. L-ECCs addottaw ilmiżuri tekniċi neċessarji malajr kemm jista’ jkun
u mingħajr waqfien mis-servizz biex ikomplu
jaqdu lill-konsumaturi Ewropej. Dan kollu kien
possibbli biss minħabba li, fl-aħħar snin, ilKummissjoni Ewropea u l-ECC-Net żviluppaw
infrastruttura tal-IT robusta għall-immaniġġjar
tad-data u l-każijiet. Il-pjattaforma użata
kienet b’saħħitha biżżejjed biex iċ-Ċentri talECC setgħu jaqsmu l-informazzjoni u b’hekk
jipprovdu servizz tajjeb u effiċjenti f’dawn iżżminijiet straordinarji.

Għodod ta’ infurzar aktar b’saħħithom

Ħarsa lejn il-ġejjieni – Inkunu proattivi
Qatt mhu faċli tbassar x’se jiġri fil-futur. Ilpandemija tal-Coronavirus hija xhieda ta’
dan. Urietna kemm huwa meħtieġ li jkollna
komunikazzjoni effettiva; li nibqgħu ffukati
meta naħdmu fuq xi każ, u l-bżonn ta’
koperazzjoni internazzjonali b’saħħitha biex
inkunu ppreparati għal sitwazzjonijiet li jinbidlu
malajr u mhumiex prevedibbli.
L-impatt tal-COVID-19 fuq il-Prodott Domestiku
Gross ta’ wħud mill-Membri Stati kien kbir
ħafna. Barra minn hekk, is-swieq instabbli, xi
fallimenti, u l-bidla fl-istil ta’ kif il-konsumaturi
Ewropej jivvjaġġaw u jikkonsmaw kienu fost
l-aktar effetti immedjati tal-pandemija. Matul
il-pandemija rajna wkoll żieda fi frodi u prattiċi
qarrieqa biex jieħdu vantaġġ mill-biżgħat u
l-vulnerabbiltà tal-konsumaturi. L-ECC-Net
huwa lest li jiffaċċja dawn l-isfidi u li jaddatta
l-kampanji ta’ informazzjoni, is-servizzi, u
l-attivitajiet tiegħu b’mod flessibbli u malajr.

Ir-reviżjoni tar-Regolazzjoni għall-Protezzjoni
tal-Konsumatur, applikabbli minn Jannar
2020, tat il-poter liċ-Ċentri tal-Konsumatur
Ewropej biex jiġbdu l-attenzjoni immedjata
tal-Awtoritajiet ta’ infurzar u l-Kummissjoni
Ewropea dwar xi perikli għall-konsumatur u
biex tittieħed azzjoni immedjata. L-ECC-Net
lest juża din il-faċilità fix-xhur u s-snin li ġejjin
għal protezzjoni aħjar tal-konsumaturi Ewropej.

Inkunu preżenti għall-konsumaturi
Ewropej
L-interessi tal-konsumaturi dejjem jiġu l-ewwel.
Kull deċiżjoni li tittieħed hija mmirata biex
issaħħaħ il-policies eżistenti u lejn leġiżlazzjoni
Ewropea ġdida favur il-konsumatur. In-Netwerk
ECC huwa onorat li qed jikkontribwixxi għattitjib ta’ liġi għall-ħarsien tal-konsumatur
għaċ-ċittadini kollha tal-UE. Bħala netwerk
aħna impenjati li nagħrfu l-bżonnijiet veri talkonsumaturi meta jsiru l-policies, meta jiġu
implimentati, u wkoll meta jiġu infurzati.
Sa mill-2005 l-ECC-Net offra pariri u għajnuna
lil aktar minn miljun konsumatur Ewropew u
nħarsu ’l quddiem biex inkomplu naqdu lillkonsumaturi fil-ħmistax-il sena li ġejjin u aktar.
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L-ISKEMA TRUST YOU
L-MCCAA waqqfet l-iskema Trust You bil-għan li jinħolqu relazzjonijiet aħjar
bejn il-konsumaturi u l-bejjiegħa ibbażati fuq il-fiduċja. Din l-iskema wkoll
tħeġġeġ u tippromwovi prattiċi ta’ benefiċċju għall-konsumaturi.
L-iskema Trust You hija volontarja u jistgħu jidħlu fiha negozji żgħar
u kbar, dawk li jipprovdu servizz, u wkoll organizzazzjonijiet mhux
governattivi li jbigħu prodotti jew servizzi lill-konsumaturi.
In-negozji jistgħu jidħlu f’din l-iskema billi jimlew l-applikazzjoni li
tinstab fis-sezzjoni Trust You fis-sit elettroniku tal-MCCAA:

https://forms.mccaa.org.mt/trustyou
In-negozji li jagħżlu li jidħlu fl-iskema Trust You jikkommettu
ruħhom li jimxu mal-Kodiċi ta’ Kondotta ta’ din l-iskema. Dan il-kodiċi
jiġbor fih il-proċess kollu ta’ kif jinbiegħ servizz/prodott.
Meta l-applikazzjoni tiġi aċċettata, il-bejjiegħ jew il-kumpanija tingħata
ċertifikat u stickers bil-logo tal-iskema Trust You. Dawn għandhom jiġu esibiti
f’post prominenti fil-ħanut fejn il-konsumaturi jkunu jistgħu jarawhom. Kull
sena, il-membri tal-iskema jiġu konfermati u jingħataw stickers ġodda għassena kurrenti.

Ħ’ATTARD

C. Fino & Sons Ltd.

Art at Home

Eurosport

Conimex

Eurosport Medical
Centre

IL-BELT VALLETTA

Gardenia Home
Centre

Alsons

Anthony Preca
Jewellers

Landau

Bata

Smart Supermarket

Bayleys
City Jewellers
Forestals Tech
Gio Battia Delia
J. Azzopardi Jewellers
King Shoe Shop
Next
Orsay
Parfois
Peacocks
Vigos
Zsa Zsa

BIRKIRKARA
Artech

Bata
Big Ben
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Orsay

BIRŻEBBUĠA

Rainbow Stationery

IL-ĦAMRUN

IL-MELLIEĦA

Gauda

Dainty Clothing &
Footwear

Bedding and
Upholstery
Marchese
The Sevens

Wanna Party

L-IKLIN
Scan

L-IMĠARR

Classic Designs

IL-MOSTA

Centro Moda
Crosscaft
Mosta Electronic
Centre
PC Wise
VCT

Snow White Poultry
Ltd.

TAL-PIETA’

Micallef Stationery

L-IMRIEĦEL

ĦAL QORMI

IL-FGURA

Homemate

The Right Spot

BORMLA

Vision Opticians

IL-FURJANA

Hamilton Travel
MSV Life

ĦAL GĦARGĦUR
Lime Interior
Architecture

Forestals

The Atrium

ĦAL LUQA
Dimples Pet Shop
Mario Cauchi
Hardware Store

IL-MARSA
Intercomp

Tescoma

Crosscraft

Electro Fix Energy
Ltd.
Elektra
Joinwell
Pavi
Vision Opticians

IR-RABAT, GĦAWDEX
Arkadia Foodstore

Bargate Bookshop

Eurosport

Bata

Lux It Co Ltd.

Bondi’s

M Vintage

Boulevard
Dominic
Department Store

SANTA VENERA

WIED IL-GĦAJN
The Ironmonger

Top Spot

Francis Busuttil &
Sons Ltd.

SAN ĠILJAN

IS-SIĠĠIEWI

Fashion Dept

Adidas

Gozo Art Furnishings

Arkadia Foodstore

King Shoe Shop

Calliope

Orienta

Sketchers

Parfois

Terranova

Pearl

Trioligy

Piazza Italia

Vera Sant Fournier

Chateau d’Ax

Die Ecke

TAS- SLIEMA
Adidas
Bata

Atlantic Shop

ĦAŻ-ŻABBAR
Starlet

ŻEBBUĠ

Vision Tech

IŻ-ŻEJTUN

Debenhams

Debbie’s Baby Centre

Gant Lacoste

Ventura

M Vintage

Vision Opticians

Matrix

Welcome Bargain

Avantech

Next

Shop

Erboristeria
Mediterranea

Next Home

Temprina

Sketchers

Tutto Casa

Menrad EyeWear

Terranova

Urban Jungle

Phonebox

Trioligy

Vassallo Jewellers

Refill Planet

Vision Opticians

Sketchers
Spiteri Catering Ltd
Springfield

SAN ĠWANN

Telecom

RAĦAL ĠDID
Crosscraft

Vee Gee Bee

IŻ-ŻURRIEQ

Fairhair Salon

TA’ QALI

Nectar Group

Debenhams
L-Għażla | 2020/21
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NUMRI
TAT-TELEFOWN UTLI
GĦALL-KONSUMATURI

112
EMERĠENZA
(Ambulanza, Puluzija,
Tiﬁ tan-nar)

2395 2000
8007 4400
2124 2420
2149 6016
2122 1901
2123 9091
2124 6982
2122 7070
2395 2000
2395 2000

L-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur
Linja bla ħlas tal-MCCAA
Direttorat dwar il-Metroloġija – MCCAA
Direttorat dwar Servizzi Laboratorji – MCCAA
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Konsumaturi ta’ Malta
L-Għaqda tal-Konsumaturi
L-Assoċjazzjoni għad-Drittijiet tal-Konsumatur
It-Tribunal għal Talbiet tal-Konsumaturi
Tagħrif dwar il-Prezzijiet tal-Mediċini
Tagħrif dwar is-Sigurtà tal-Prodotti

FEJN TISTA’ TAGĦMEL
L-ILMENT TIEGĦEK

2343 9000
2124 7677
8007 4924
2122 2203
2290 0000
2292 3500
2133 6840
2122 0720
2546 9000
2291 5000
2122 1281
8007 2232
8007 2222
2122 2000
2133 7333
2296 2296
2122 6688
2210 9000
2132 0202
2295 5000
8007 2224
2229 2558
153
8007 2200

L-Awtorità dwar il-Mediċini
L-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fil-Post tax-Xogħol (OHSA)
L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta
L-Awtorità għat-Trasport f’Malta
L-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ippjanar
L-Awtorità ta’ Malta għall-Ambjent u r-Riżorsi
L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni
L-Awtorità ta’ Malta dwar ir-Riżorsi
L-Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Logħob
L-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta
L-Awtorità tax-Xandir
L-Awtorità tad-Djar
ARMS Ltd
Malta Public Transport
Id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali
Id-Dipartiment tat-Taxxi Interni
Id-Diviżjoni tal-Kummerċ
Gozo Channel Co Ltd
Inċidenti tat-traffiku (Gwardjani lokali)
Il-Korporazzjoni Enemalta
Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u Ilma
Agenzija għall-Energija u Ilma
Is-Servizz ta’ Informazzjoni tal-Gvern
Wasteserv Malta

Mizzi House
Triq Nazzjonali,
Il-Blata l-Bajda ĦMR 9010

2249 4202
2545 0000
2156 1600

Il-Forzi Armati ta’ Malta
L-Isptar Mater Dei
L-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex

L-Awtorità ta’ Malta għallKompetizzjoni u għall-Aﬀarijiet
tal-Konsumatur
IL-FERGĦA TA’ MALTA

IL-FERGĦA TA’ GĦAWDEX
Triq Santa Eliżabetta
Ix-Xewkija
8007 4400 / 2395 2000
www.mccaa.org.mt/home/complaint

Ħinijiet għall-pubbliku:
Fis-Sajf
(16 ta’ Ġunju - 30 ta’ Settembru):
mit-Tnejn sal-Ġimgħa

08:00 - 12:30

Fix-Xitwa
(1 ta’ Ottubru - 15 ta’ Ġunju):
It-Tnejn, it-Tlieta,
il-Ħamis u l-Ġimgħa

08:30 - 12:30

L-Erbgħa

08:30 - 16:00

Disinn ta’: Keen Ltd.

WWW.MCCAA.ORG.MT

