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L-iskop tal-artikli f’din ir-rivista huwa biss li jipprovdu
informazzjoni u mhux li jagħtu pariri legali. F’każ ta’ lment
jew bżonn ta’ iktar tagħrif, il-qarrej jista’ jikkuntattja lillAwtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet talKonsumatur, mingħajr ħlas fuq il-linja 80074400.
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Il-ħarsien tal-konsumatur ma jfissirx biss li nipproteġu
lill-konsumaturi minn danni finanzjarji imma wkoll li
ngħinu lill-kumpaniji jikbru f’ambjent kompetittiv u
ġust. L-impenn tal-MCCAA li teduka u tikkollabora malkonsumaturi u l-bejjiegħa huwa ċ-ċavetta għat-tisħiħ talekonomija fejn iż-żewġ partijiet jistgħu jiksbu suċċess.

Il-protezzjoni tal-konsumatur tibqa’ ċ-ċentru talattivitajiet varji tal-Awtorità, li hi mpenjata tissorvelja
s-suq u tassigura regolazzjoni pożittiva u effettiva. Flaħħar sena, sar investiment sostanzjali biex nintroduċu
servizzi onlajn u niffaċilitaw il-komunikazzjoni tan-nies
mal-Awtorità mingħajr il-bżonn li jżuru l-uffiċċji tagħna.

Wettaqna bidliet leġiżlattivi fl-Att dwar il-Kompetizzjoni
u l-Affarijiet tal-Konsumatur biex jintlaħaq bilanċ
tajjeb bejn il-bżonn ta’ proċess ġust u l-kisba ta’
sistema legali b’saħħitha li tippermetti lill-entitajiet
responsabbli jeżerċitaw il-poteri legali tagħhom. Dan
sar biex nassiguraw li s-suq jaħdem tajjeb kemm għallkonsumaturi u kif ukoll għal min hu fin-negozju.

Minkejja li s-servizzi onlajn huma l-mod ta’ kif is-soċjetà
tal-lum saret tikkomunika, aħna nifhmu wkoll l-bżonn li
nibqgħu ntejbu s-servizzi li nagħtu wiċċ imb wiċċ.

Fid-dawl li l-konsumaturi qed isiru dejjem aktar konxji
tal-kwalità tal-ikel li jieklu u r-riskji fuq saħħithom u
l-ambjent, aktar kmieni din is-sena l-MCCAA ppubblikat
dokument konsultattiv fuq Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali
għall-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi. Filwaqt li dan il-pjan
jirrikonoxxi l-importanza tal-edukazzjoni u l-għarfien
f’dan il-qasam, jelenka miżuri dwar kif jitnaqqsu
r-riskji u l-impatt tal-pestiċidi fuq saħħet il-bniedem u
l-ambjent. Jinkoraġixxi wkoll il-kontroll integrat ta’ insetti
u annimali qerrieda u tekniċi alternattivi biex innaqqsu
d-dipendenza fuq il-pestiċidi.
Grazzi għall-koperazzjoni tal-Unit għall-Intelliġenza u
l-Aċċess tal-Mediċini fi ħdan l-Awtorità ta’ Malta għallMediċini, l-MCCAA, u d-distributuri farmaċewtiċi lokali
u internazzjonali, din is-sena 29 mediċina ġdida ġew
imraħħsa u issa l-konsumaturi qed jiffrankaw sa 67%
fuq ċerti mediċini. Fl-istess waqt 14-il mediċina ġenerika
oħra iddaħħlu fis-suq lokali bi prezzijiet kompetittivi.

Fil-fatt, aktar kmieni din is-sena l-MCCAA inawgurat
uffiċċju ġdid f’Għawdex minn fejn dawk li jużaw isservizzi tal-Awtorità issa jistgħu jinqdew u jużaw isservizzi varji li qabel kienu disponibbli biss mill-uffiċċju
ta’ Malta. Dan l-uffiċċju jgħin ukoll lill-ħaddiema talAwtorità Għawdxin billi jiffrankaw it-traġitt ta’ kuljum
lejn Malta, u anke joħloq opportunitajiet ta’ xogħol għallGħawdxin.
Ħdimna ħafna wkoll fuq kif nistgħu nkunu f’pożizzjoni
aħjar biex nipproteġu lill-konsumaturi fid-dawl ta’ sfidi
ġodda b’rabta ma’ prodotti teknoloġiċi avvanzati.
Għamilna konferenza bħala parti mill-attivitajiet għallJum Dinji għad-Drittijiet tal-Konsumatur bil-għan li
tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn l-imsieħba relevanti
biex nassiguraw protezzjoni għall-konsumaturi aktar
b’saħħitha u tisħiħ fid-dinja diġitali.
Investejna wkoll f’taħriġ għall-uffiċjali tal-infurzar biex
jagħmlu investigazzjonijiet onlajn sabiex ikun possibbli
jwaqqfu b’mod aktar effettiv ksur tal-leġiżlazzjonijiet talkonsumatur u tas-sigurtà tal-prodotti relatati max-xiri ta’
prodotti u servizzi onlajn.

L-MCCAA u l-Università ta’ Malta wettqu kollaborazzjoni
strateġika importanti bil-għan li jitkabbru
l-opportunitajiet għall-individwi u l-organizzazzjonijiet
u jseddqu l-konnessjoni bejn l-istudenti, il-professjonisti
u l-esperti. Din il-kollaborazzjoni testendi wkoll fejn
tidħol ir-riċerka l-aktar avvanzata għall-ħolqien ta’ swieq
li jiffunzjonaw aħjar għall-konsumaturi, in-negozju, u
s-soċjetà.

Nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja
lil kull min ipparteċipa fl-attività annwali Premju
Servizz bi Tbissima. Din is-sena kellna żieda kbira filparteċipazzjoni li tixhed li aħna l-konsumaturi nagħtu
valur kbir lill-kwalità ta’ servizz li nirċievu. Din l-attività
serviet ukoll ta’ opportunità għan-negozji minn diversi
oqsma biex juru l-impenn tagħhom li jipprovdu servizz
ta’ eċċellenza.

Bħala Gvern aħna kommessi li nassiguraw li l-Awtorità
jkollha l-għodod meħtieġa biex toħloq ambjent ta’
negozju san li fih il-konsumaturi u n-negozjanti jkunu
jistgħu jikbru.

Filwaqt li nispera li ssibu din il-ħarġa ta’ L-Għażla
informattiva, nistednukom tgħidulna x’taħsbu fuq
kull suġġett diskuss u jekk teħtieġu informazzjoni
addizzjonali tistgħu ssibuha fuq il-paġna ta’ facebook,
MCCAA, jew tikkuntattjawna billi tużaw il-formola
contact us li tinstab fis-sit elettroniku tagħna:
www.mccaa.org.mt
L-Għażla | 2019
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MCCAA TĦABBAR
IR-REBBIEĦA
TA’ PREMJU
SERVIZZ BI
TBISSIMA

2019

L-Awtorità ta’ Malta għallKompetizzjoni u għall-Affarijiet
tal-Konsumatur (MCCAA) ħabbret
ir-rebbieħa tal-ħames edizzjoni ta’
Premju Servizz bi Tbissima f’serata
ta’ premjijiet nhar il-21 ta’ Novembru
2019.
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L-għan ewlieni ta’ dan il-premju hu biex jgħin lillkonsumaturi u l-bejjiegħa jsaħħu r-relazzjoni ta’
bejniethom. Permezz ta’ din l-inizjattiva, l-Awtorità
tinkoraġixxi bejjiegħa lokali jadottaw prattiċi li jipprovdu
lill-konsumaturi b’aktar benefiċċji milli tistabbilixxi l-liġi.
Fl-indirizz tiegħu, is-Segretarju Parlamentari għadDrittijiet tal-Konsumatur, l-Indafa Pubblika, u s-Sostenn
tal-Belt Kapitali, l-Onor. Deo Debattista, qal li meta
jingħata servizz bi tbissima lill-konsumaturi, dan jgħin
biex jinħolqu klijenti leali u l-konsumaturi jħossuhom
aktar komdi jitkellmu dwar id-diffukultajiet li jiltaqgħu
magħhom. Dr Debattista sostna li din l-inizjattiva
tippremja lill-bejjiegħa u l-impjegati tagħhom li jipprovdu
servizz ta’ kwalità lill-konsumaturi, speċjalment fisservizz mogħti wara x-xiri. Meta jinqalgħu l-problemi,
huwa importanti li l-bejjiegħa jagħrfu jdawru l-esperjenza
negattiva f’waħda pożittiva. Fil-fatt, il-konsumaturi
japprezzaw u jagħtu valur lis-servizz ta’ wara x-xiri, u
dan jidher biċ-ċar fis-suċċess tal-kompetizzjoni Servizz
bi Tbissima li din is-sena attirat ’il fuq minn 5,200 vot.
Dr Debattista semma wkoll l-impenn sħiħ tal-Awtorità
biex issaħħaħ u tibni relazzjonijiet ta’ fiduċja bejn min
jixtri u min ibigħ.
Fid-diskors tal-ftuħ, Inġ. Helga Pizzuto, iċ-Chairperson
tal-MCCAA, tkellmet dwar il-missjoni tal-Awtorità biex
jinħoloq suq b’kummerċ ġust, u fejn jitħares il-ġid talkonsumatur. Ekonomija b’saħħitha għandha bżonn
bejjiegħa u konsumaturi li japprezzaw u jafdaw lil xulxin.
L-MCCAA tgħin fil-bini ta’ din ir-relazzjoni bis-saħħa ta’
inizjattivi bħall-Premju Servizz bi Tbissima u l-Iskema
Trust You. Is-suċċess tal-Premju Servizz bi Tbissima
jixhduh il-parteċipazzjoni qawwija tal-konsumaturi
li vvutaw f’din il-kompetizzjoni u l-entużjażmu talbejjiegħa li ppromovew il-kompetizzjoni mal-klijenti
tagħhom. Inġ. Pizzuto esprimiet l-impenn sħiħ talAwtorità li tkompli teduka kemm lill-konsumaturi kif
ukoll lill-bejjiegħa dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom.
L-Awtorità hija wkoll determinata li
toffri servizz ta’ kwalità għoli lillkonsumaturi u l-bejjiegħa lokali.
Biex tassigura dan, l-Awtorità
estendiet iċ-ċertifikat ta’
standard internazzjonali
ISO 9001 għall-operat talUffiċċju għall-Affarijiet talKonsumatur.

IS-SUĊĊESS TA’ DAN L-UFFIĊĊJU FILKISBA TA’ DAN IĊ-ĊERTIFIKAT JURI BIĊĊAR L-IMPENN BIEX JIPPROVDI SERVIZZ
TA’ KWALITÀ GĦALL-BENEFIĊĊJU TALKONSUMATURI U L-BEJJIEGĦA.

Hair Haven rebħet il-kategorija ‘Moda u Sbuħija’. F’din ilkategorija D Beauty Bar ikklassifikat fit-tieni post filwaqt
li t-tielet post intrebaħ minn Fair Hair & Beauty Salon.
Ir-rebbieħ tal-kategorija ‘Supermarkets u Mini Markets’
kien John’s Food Market, segwit minn Pavi-Pama
Supermarket fit-tieni post. Lidl ġie fit-tielet post.
Il-kategorija ‘Vjaġġar’ intrebħet minn ROCS Travel,
filwaqt li Air Malta u Britannia Tours ikklassifikaw fit-tieni
u t-tielet post rispettivament.

Il-kategorija ‘Apparat Elettroniku u Oġġetti tad-Djar’
intrebħet minn Forestals, filwaqt li SCAN u Homemate
kisbu t-tieni u t-tielet post rispettivament.

Din is-sena ġew innominati ’l fuq minn 800 bejjiegħ u
kumpaniji fil-ħames kategoriji. Il-ħames kumpaniji li ġabu
l-aktar voti fil-kategoriji tagħhom għaddew mill-iskrutinju
tal-bord Servizz bi Tbissima sabiex jiġi assigurat li l-voti
huma validi u skont it-termini u l-kundizzjonijiet talkompetizzjoni. Fl-istess waqt, ġie vverifikat li l-bejjiegħa
nominati huma konformi mal-kodiċi tal-kondotta talpremju fl-operat tagħhom. Il-bord iċċekkja wkoll li
dawn il-kumpaniji osservaw ir-regolamenti u f’każ ta’
lmenti, ġie kkonfermat li dawn ġew trattati u solvuti fi
żmien raġonevoli bl-inqas inkonvenjent possibbli għallkonsumaturi.

Il-kategorija ‘Bejjiegħa Lokali Onlajn’ intrebħet minn
scanmalta.com, filwaqt li forestals.com ġew fit-tieni post.
It-tielet post intrebaħ minn mvintage.com u pavipama.
com.mt li kisbu voti ndaqs.

Il-ħames kumpaniji li kklassifikaw fl-ewwel post filkategorija tagħhom irċevew trofew, ċertifikat, u
d-dritt li jużaw il-logo Servizz bi Tbissima fil-materjal
promozzjonali tagħhom.

Il-kompetizzjoni fiha ħames kategoriji ta’ bejjiegħa u
l-votazzjoni mill-pubbliku inġenerali saret bejn it-12 ta’
Ġunju u l-10 ta’ Lulju 2019.
Ir-rebbieħa ta’ kull kategorija kienu dawn li ġejjin:
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KONFERENZA GĦALL-JUM
DINJI GĦAD-DRITTIJIET
TAL-KONSUMATUR:
‘TRUSTED SMART
PRODUCTS’
“It-teknoloġija smart saret parti mill-ħajja tagħna ta’
kuljum u aħna l-konsumaturi qed insiru dejjem aktar
dipendenti fuq prodotti smart li qed ibidlulna l-mod
ta’ kif ngħixu ħajjitna,” qal Dott. Deo Debattista, isSegretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Konsumatur,
l-Indafa Pubblika, u s-Sostenn tal-Belt Kapitali, fiddiskors tal-ftuħ tiegħu. L-Onor. Debattista tkellem ukoll
fuq theddid teknoloġiku li jista’ jinħoloq meta l-prodotti
smart ma jkunux siguri u allura jesponu lill-konsumaturi
għall-riskju ta’ serq ta’ informazzjoni privata u anke
jistgħu ipoġġulhom saħħithom fil-periklu.
Iċ-Chairperson tal-MCCAA, l-Inġ. Helga Pizzuto, qalet
li l-Awtorità għandha rwol importanti li tassigura li
l-konsumaturi jkunu infurmati tajjeb dwar il-benefiċċji
u r-riskji li jistgħu jġibu magħhom prodotti smart ħalli
jagħmlu l-aħjar għażliet u jużaw it-teknoloġija bl-aħjar
mod possibbli.

Il-konferenza organizzata
mill-Awtorità ta’ Malta
għall-Kompetizzjoni u għallAffarijiet tal-Konsumatur
(MCCAA) biex jitfakkar
il-Jum Dinji għad-Drittijiet
tal-Konsumatur 2019 kienet
dwar l-ismart products u
kif it-teknoloġiji moderni
qed jibdlu l-mod ta’ kif ilkonsumaturi jinteraġixxu
mal-prodotti li jużaw.

Prof. Alexiei Dingli, ilKa p
tad-Dipartiment
tal-Intelliġenza Artifiċjali
fl-Università ta’ Malta,
tkellem dwar kif il-prodotti
ta’ Intelliġenza Artifiċjali qed
jibdlu kull aspett ta’ ħajjitna, fid-dar, ixxogħol, ix-xiri, l-ikel u anke l-mod ta’ kif
nikkomunikaw bejnietna.

L-Ispettur Timothy Zammit
mis-Cyber Crime Unit fi
ħdan il-korp tal-Pulizija
għamel analiżi interessanti
ta’ żbalji tipiċi li jagħmlu
l-konsumaturi meta jaqbdu
mad-dinja diġitali u enfasizza l-fatt
li ħafna drabi l-konsumaturi jistgħu
jipproteġu ruħhom billi jieħdu miżuri ta’
prekawzjoni sempliċi.

Il-Kummissarju għallInformazzjoni
u
l-Protezzjoni tad-Data, isSur Saviour Cachia saħaq fuq
l-importanza li l-konsumaturi
jieħdu deċiżjonijiet infurmati
meta jagħtu l-informazzjoni personali
fuq prodotti smart u għandhom jagħtu
l-kunsens tagħhom b’kawtela.

Dawk preżenti għallkonferenza ġew infurmati
b’numru ta’ prekawzjonijiet
u pariri dwar x’għandhom
jagħmlu biex ma jispiċċawx
vittmi ta’ hackers u kriminali
diġitali mis-Sur Marcel Mizzi, ilViċi President tal-GRTU Malta Chamber
of SMEs.

Ħafna drabi s-serq ta’ informazzjoni diġitali jibda minn
żball uman. Wieħed għandu juża passwords b’saħħithom,
jinstalla software anti-virus, jieħu passi ta’ sigurtà qabel
idaħħal id-dettalji personali, u joqgħod b’seba’ għajnejn
għal xi inganni u phishing. Dawn huma wħud mill-miżuri
ta’ sigurtà li l-konsumaturi huma mħeġġin jieħdu biex ma
jispiċċawx vittmi ta’ frodi u attakki diġitali.
Il-konferenza tal-15 ta’ Marzu laqqgħet parteċipanti
minn oqsma soċjali differenti u enfasizzat il-bżonnijiet
li għandhom setturi differenti, kemm jekk huma
żviluppaturi ta’ prodotti, protezzjoni tad-data, speċjalisti
fl-IT jew fl-Intelliġenza Artifiċjali biex jaħdmu flimkien
mal-entitajiet tal-konsumaturi ħalli jkollna dinja li fiha
l-konsumaturi jħossuhom protetti.

Dr Mariosa Vella Cardona,
ko n s u l e n t
legali
li
tispeċjalizza fuq il-liġi talkonsumatur, tat ħarsa lejn ilqafas legali li jeżisti u l-bidliet
li hemm bżonn iseħħu biex ilkonsumaturi jingħataw protezzjoni
effettiva.

Il-bidliet leġiżlattivi li
qed iseħħu biex isaħħu
l-leġiżlazzjoni tal-UE,
speċifikament id-Direttiva
fuq il-Kontenut Diġitali u dik
dwar il-Bejgħ ta’ Prodotti, kienu
spjegati u diskussi mir-rapreżentanta
tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sa
Stephanie Darmanin.
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Kejl ħażin fid-dożi tar-radjazzjoni li jitrattaw il-kanċer
jista’ jkollu effett kritiku fuq is-saħħa.
F’dawn il-każi kollha jeħtieġ li jkun hemm liġi dwar il-kejl
u l-istrumenti li nkejlu bihom. Il-liġi hemm bżonnha wkoll
biex nipproteġu lix-xerrej u l-bejjiegħ meta jsir bejgħ ta’
materjal jew jiġi provdut servizz, jew meta l-kejl jintuża
biex tiġi applikata xi sanzjoni. Il-pajjiżi kollha jipprovdu
din il-protezzjoni billi jinkludu l-metroloġija fil-liġijiet
tagħhom – u għalhekk jeżisti t-terminu ‘Metroloġija
Legali’.
Il-Metroloġija Legali hija bżonnjuża biex tiggarantixxi
korrettezza u ekwità fi tranżazzjonijiet kummerċjali
u tipproteġi s-saħħa u l-ġid tal-membri tas-soċjetà,
kif ukoll l-ambjent. Kulħadd igawdi mill-ħolqien u
l-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ Metroloġija Legali:
l-individwi, kemm bħala konsumaturi u kif ukoll bħala
negozjanti, u l-Gvern. Il-Metroloġija Legali hija l-ħolqa
bejn min juża u min iforni l-prodott jew servizz u tħares
l-interessi tat-tnejn.

IL-BENEFIĊĊJI
TAL-METROLOĠIJA
U L-METROLOĠIJA
LEGALI GĦALLKONSUMATURI
Fl-imgħoddi, l-użu tal-metroloġija fis-soċjetà kien
prinċipalment rifless fil-kejl u l-użin – l-ispezzjoni ta’
apparat ta’ kejl li kien jintuża fin-negozju ta’ kuljum. Ilmetroloġija, imma, hija importanti f’kull qasam li fih isir
kejl ta’ valur jew kwantità ta’ xi ħaġa biex jiġi assigurat
li l-kejl huwa korrett. Il-kejl huwa tant imwaħħad
ma’ ħajjitna li ħafna drabi ma nindunawx bih jew ma
napprezzawhx biżżejjed. Pereżempju:
•

•
•

•
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Inqisu u nikkontrollaw il-veloċità li biha nsuqu biex
nassiguraw li qed nivvjaġġaw b’mod sigur u b’hekk
innaqqsu l-inċidenti fit-toroq,
nagħmlu testijiet mediċi biex nibqgħu b’saħħitna,
nużaw il-ħin biex inkunu puntwali għallappuntamenti, u nużaw sistemi tas-satelliti biex
nidentifikaw il-post fejn ninsabu,
nużaw l-elettriku, il-gass, u l-ilma li nħallsu għalihom
skont l-ammont li nużaw,
L-Għażla | 2019

F’Malta, il-Gvern fada t-tħaddim tal-Metroloġija u
l-Metroloġija Legali f’idejn id-Direttorat għall-Metroloġija
fi ħdan l-MCCAA. L-Att dwar il-Metroloġija jipprovdi
qafas legali għall-iżvilupp ta’ attivitajiet metroloġiċi u
jirrikonoxxi l-Metroloġija bħala qasam ta’ importanza
speċjali għal Malta.
Id-Direttorat jaqdi l-obbligazzjonijiet tiegħu permezz
ta’ Servizz Nazzjonali, li jinkludi s-sorveljanza tas-suq.
Iwettaq spezzjonijiet regolari fuq l-imwieżen tal-ħwienet,
spiżeriji, ħwienet tad-deheb, supermarkets u swieq
miftuħa; pompi tal-petrol, impjanti fejn jimtela l-LPG,
u l-kameras li jissorveljaw il-veloċità tat-traffiku. Dawn
l-ispezzjonijiet jassiguraw li n-negozji u l-konsumaturi
jakkwistaw eżatt dak li jħallsu għalih.
Ħafna jemmnu, b’mod żbaljat, li l-uniku għan talMetroloġija Legali huwa biex tipproteġi lill-konsumaturi
vulnerabbli minn negozjanti bla kuxjenza. Dan mhuwiex
il-każ.

IL-METROLOĠIJA LEGALI TASSIGURA LI F’KULL KAŻ LI JINVOLVI KEJL U R-RIŻULTATI TA’ DAN ILKEJL MA TĦARES LEJN WIĊĊ ĦADD U MA TAGĦTIX KAS MIN FL-AĦĦARNETT SER IGAWDI.
Il-Metroloġija hija deskritta bħala
‘x-xjenza tal-kejl’. Fil-veritá, illum
il-ġurnata, hija aktar meħtieġa
u importanti milli wieħed jista’
jimmaġina u tagħtih x’jifhem din
id-definizzjoni.

•
•
•

nixtru l-laħam, il-ħut, il-frott u l-ħaxix bl-użin,
nagħtu l-fjuwil lill-karozzi skont il-volum,
nieħdu l-vetturi tagħna biex jiċċekkjawlna l-livell ta’
duħħan li jarmu, u l-bqija.

Il-kejl isir bi strumenti magħmulin primarjament
mill-bnedmin. Għaldaqstant, bħal kull oġġett ieħor,
mhumiex perfetti u għandhom il-limitazzjonijiet
tagħhom. L-applikazzjoni ewlenija tal-metroloġija hija
li tikkwantifika u tnaqqas l-effetti ta’ din l-imperfezzjoni
u ssib metodi ta’ kejl ġodda li bihom wieħed ikun jista’
jserraħ rasu fuqhom u li jistgħu jħabbtuha mal-iżvilupp
tat-teknoloġija.

Il-Metroloġija Moderna hija bbażata fuq prinċipji
xjentifiċi universali u għaldaqstant hija ħielsa minn
kull preġudizzju. Il-Metroloġija Legali trid tistabilixxi
u tikkoordina sistema legali li tiggarantixxi din
l-imparzjalita.
Il-Metroloġija Legali tipprovdi
protezzjoni universali: il-bejjiegħ jitlef
jekk jagħti ammont aktar minn dak
miftiehem u mħallas għalih, u l-manifattur
jitlef jekk ma jkunx kapaċi jkejjel sew ilmaterja prima, il-materjal waqt li qed
jinħadem, u l-prodott finali. Għaliex ilfunzjoni vera tal-Metroloġija Legali tinsab
fil-protezzjoni tal-interessi ta’ kull min jieħu
sehem fit-tranżizzjoni. Strument ta’ kejl li
huwa ta’ detriment għan-negozjant għandu
jitwarrab malajr u bl-istess mod daqslikieku
d-drittijiet tal-konsumatur qed jinkisru.

Żbalji żgħar fil-kejl jistgħu jikkawżaw danni finanzjarji
konsiderevoli – pereżempju żball żgħir fil-kejl tażżejt f’kull punt ta’ tranżazzjoni, mill-bir taż-żejt salkonsumatur, jista’ jkollu konsegwenzi ekonomiċi serji.
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ĦLAS TA’ DEPOŻITU
U D-DRITTIJIET
TAL-KONSUMATUR
Għandna bżonn inħallsu depożitu?
Dawn huma l-aﬀarijiet li għandna
noqogħdu attenti għalihom
Meta jintlaħaq ftehim – bil-kliem jew bil-kitba – dwar
bejgħ ta’ prodott jew servizz, il-bejjiegħ jista’ jitlobna
nħallsu depożitu. Dan il-pagament ħafna drabi huwa
meħtieġ biex jikkonferma l-ftehim ta’ bejgħ u jorbotna
milli mmorru lura mix-xiri. Il-bejjiegħ ukoll jintrabat li
jipprovdi l-prodott jew servizz imwiegħed għall-prezz
miftiehem fi żmien stipulat. Huwa fl-aħjar interess talbejjiegħ u tax-xerrej li jagħmlu kollox bil-kitba u jinkludu
d-dettalji kollha tal-bejgħ li ftiehmu fuqu. Din il-kitba
tħares liż-żewġ partijiet minn kull nuqqas ta’ ftehim jekk
aktar ’il quddiem tinqala’ xi problema dwar l-oġġett jew
servizz mixtri.

NISTGĦU NITOLBU FLUSNA LURA WKOLL
META L-PRODOTT JASAL GĦANDNA
DIFETTUŻ U MA JKUNX JISTA’ JINBIDEL
MINGĦAJR INKONVENJENT SINIFIKANTI.

Kemm għandna nħallsu depożitu?
Il-liġi ma tispeċifikax ammont speċifiku jew persentaġġ
li għandu jitħallas. Tħalli f’idejn il-bejjiegħ u x-xerrej
biex jaqblu bejniethom. Ħafna drabi huwa l-bejjiegħ li
jissuġġerixxi l-ammont ta’ depożitu li għandu jitħallas.
Imma, jekk bħala konsumaturi naħsbu li l-ammont mitlub
huwa għoli wisq meta mqabbel mal-prezz tal-prodott
jew servizz, dejjem nistgħu nitkellmu mal-bejjiegħ u
ninnegozjaw ammont inqas minn dak mitlub.
Minħabba li l-prodott jew servizz ikun għadu ma ġiex
provdut, dejjem jaqblilna nħallsu l-inqas depożitu
possibbli. Il-flus li jibqgħalna nħallsu jsaħħu l-pożizzjoni
tagħna bħala konsumaturi meta jinqalgħu l-problemi.
Il-prodott ordnat jista’ jasal għandna difettuż, u jkollna
bżonn nitolbu lill-bejjiegħ biex jipprovdina b’rimedju
mingħajr wisq taħbit. Ħafna drabi meta nkunu għadna
ma ħallasniex ammont kbir mill-prezz, il-problemi
jissolvew aktar malajr.
Hemm ukoll ir-riskju li l-bejjiegħ ifalli u jagħlaq il-ħanut.
Jekk jiġri dan, jista’ jkun diffiċli li nakkwistaw l-oġġett jew
servizz ordnat, jew flusna lura. Meta negozju jiġi likwidat,
teżisti klassifikazzjoni dwar liema mid-debituri jieħdu
flushom lura l-ewwel u l-konsumatur jiġi l-aħħar fil-lista.

10
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Id-depożitu jista’ jingħata lura?
Meta l-konsumaturi jibdlu fehmthom dwar ix-xiri, iddepożitu ma jingħatax lura. Dan dejjem jekk ma jkunx
hemm xi klawsola jew kundizzjoni fil-kuntratt ta’ bejgħ
li tgħid li l-ftehim jista’ jitħassar u l-flus jitreġġgħu lura.
Lanqas jekk ir-raġunijiet huma validi, bħal ngħidu aħna
persuna titlef ix-xogħol u s-sitwazzjoni finanzjarja ma
tippermettilhiex aktar tixtri prodott jew servizz, il-liġi ma
tagħtix id-dritt li jitħassar il-bejgħ u jingħataw il-flus lura.
It-telf tad-depożitu mhuwiex l-uniku riskju meta nagħżlu
li nħassru kuntratt ta’ bejgħ. Il-bejjiegħ jista’ jobbligana
nixtru l-oġġett u allura nħallsu l-prezz miftiehem kollu.

Hija fir-responsabbiltà tal-konsumatur li jkun żgur millprodott jew servizz li se jixtri. Għandna nduru kemm
nistgħu ħwienet u nqabblu l-offerti u l-kundizzjonijiet
ta’ bejgħ. Fi kliem ieħor, għandna nieħdu deċiżjoni ta’
xiri infurmata.

Dan kollu juri l-importanza li jkollna ftehim ta’ bejgħ ċar
u bil-kitba li jinkludi d-dettalji kollha tal-ftehim. Dan iddokument jista’ jintuża bħala xhieda li l-ftehim oriġinali
ma kienx onorat u jsaħħilna l-pożizzjoni tagħna biex
niksbu flusna lura.

X’jiġri jekk il-bejjiegħ ma jonorax ilftehim ta’ bejgħ?

Nuqqas ta’ qbil mal-bejjiegħ

Jekk il-bejjiegħ ma jkunx jista’ jipprovdilna l-prodott jew
servizz ordnat, jew ma jistax iwassalulna d-dar fid-data
miftiehma, aħna nistgħu nagħżlu li nħassru l-ftehim ta’
xiri u ningħataw il-flus lura.

F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil mal-bejjiegħ dwar id-depożitu
mħallas, il-konsumaturi jistgħu jitolbu l-għajnuna talUffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur biex ikunu jafu
xi drittijiet legali għandhom u jiġu megħjuna dwar kif
għandhom jitkellmu mal-bejjiegħ meta d-drittijiet legali
tagħhom jinkisru.

Madankollu, issib bejjiegħa li wara li jiżnu s-sitwazzjoni
tal-konsumaturi u dak li għaddejjin minnu, jiddeċiedu li
jagħtu l-flus tad-depożitu lura minn rajhom.
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TWISSIJIET
DWAR PRODOTTI
PERIKOLUŻI
Fl-aħħar sena d-Direttorat għas-Sorveljanza tas-Suq fi
ħdan l-MCCAA ħadem qatigħ fl-infurzar tal-liġi għassigurtà tal-prodotti. Id-direttorat huwa responsabbli
li jinforza l-liġi dwar is-sigurtà ta’ diversi kategoriji ta’
prodotti. Prodotti bħal apparat li jaħdem bl-elettriku,
kożmetiċi, deterġenti, makkinarju, lifts, ġugarelli, u
oġġetti relatati mal-ħarsien tat-tfal jiġu spezzjonati
regolarment mid-direttorat.
Id-direttorat juża diversi għodod biex jidentifika prodotti
li huma potenzjalment perikolużi fis-suq Malti. Waħda
minn dawn l-għodod hija l-ispezzjonijiet. Is-suq lokali
jiġi ċċekjat billi l-uffiċjali tad-direttorat iżuru ħwienet
lokali jew onlajn u jiġbru informazzjoni fuq il-prodotti li
jkunu qed ibigħu. Din tinġabar permezz ta’ spezzjonijiet
u testijiet fejn jiġu osservati t-tabelli u l-informazzjoni
li jkun hemm mal-prodott. Waqt l-ittestjar, il-prodotti

jintbagħtu fil-laboratorji fejn isir iċċekjar fiżiku biex
jiġi determinat jekk l-oġġett huwiex ta’ riskju għallkonsumatur jew le. Minbarra t-testijiet, id-direttorat
jikkollabora wkoll ma’ pajjiżi Ewropej oħrajn fi skemi li
huma finanzjati mill-Kummissjoni Ewropea.
Għodda oħra użata mid-direttorat hija l-ilmenti talkonsumaturi. Konsumaturi li jiltaqgħu ma’ prodott
potenzjalment perikoluż jistgħu jiġbdu l-attenzjoni
tad-direttorat billi jċemplu fuq 8007 4400 jew jimlew
il-formola ‘Flag a Concern’ fuq is-sit elettroniku talMCCAA: https://mccaa.org.mt/.

Din is-sodda tat-tfal tad-ditta Baby Go
mhijiex b’saħħitha biżżejjed u tista’ ċċedi
bil-piż tat-tarbija. Barra minn hekk fuq innaħa ta’ barra tas-sodda hemm but li tifel
żgħir jista’ jdaħħal rasu fih u jekk teħillu
jista’ jifga.

Id-direttorat jista’ wkoll jidentifika prodotti perikolużi
bil-koperazzjoni tad-dwana. L-uffiċjali tad-dwana huma
mħarrġin mid-direttorat biex jidentifikaw prodotti li
m’għandhomx it-tikketta kif suppost. Meta dawn ilprodotti jiġu identifikati, id-dwana tiġbed l-attenzjoni
tad-direttorat u l-prodott jiġi ċċekjat jekk huwiex sigur.
Minħabba li t-tfal huma aktar vulnerabbli, tingħata
prijorità lill-ġugarelli u prodotti li jintużaw għall-ħarsien
tat-tfal. Fl-2019 numru minn dawn il-prodotti ġew irtirati
mis-suq mid-direttorat. Informazzjoni dwar dawn ilprodotti tinsab fuq is-sit Ewropew Safety Gate li jista’ jiġi
aċċessat mis-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea:
ec.europa.eu.

Iċ-ċineg ta’ din il-carrier tat-trabi mhumiex
b’saħħithom biżżejjed u jistgħu jinqatgħu,
u t-tarbija taqa’ minn ġo fih. Barra minn
hekk dan il-prodott ma jikkonformax malIstandard Ewropew EN 13209.

Dan il-ġugarell it-tfal jistgħu jifgaw bih.
Għandu bozza LED żgħira li tista’ tinqala’
faċilment, kemm b’xi difer jew bis-snien.
Tifel żgħir jista’ jpoġġi din il-parti ċkejkna
f’ħalqu u jissogra li jifga.

Il-batteriji forma ta’ buttuna ta’ dan ilmowbajl tal-logħob jistgħu jinqalgħu
faċilment għax il-kompartiment talbatteriji ma jissakkarx. Tifel żgħir jista’
jneħħi l-batteriji, ipoġġihom f’ħalqu u jifga
fihom. Jekk jiblagħhom tista’ ssirlu wkoll
ħsara fil-pajp tal-ikel.
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TRIBUNAL GĦAL
TALBIET TALKONSUMATUR
ARLOĠĠ TAL-IDEJN
DIFETTUŻ
Il-Fatti tal-Każ
Konsumatriċi xtrat arloġġ tal-idejn għall-prezz ta’
€1,000 bħala rigal għal żewġha. L-għada, il-mara nnotat
li l-arloġġ ma kienx qed jaħdem tajjeb. Għalhekk, ilkonsumatriċi marret bih għand il-bejjiegħ, li eżaminah
sew, u qal li l-arloġġ kellu naħa minnhom mhux issiġillata
tajjeb. Il-konsumatriċi ħadet l-arloġġ lura imma wara
xi jiem ir-raġel induna li l-arloġġ xorta ma kienx qed
jaħdem kif suppost. Irranġa l-ħin diversi drabi, qabblu
ma’ arloġġi oħrajn biex jiċċekkja kif qed jaħdem, u
kkonferma li l-arloġġ kien difettuż.
L-arloġġ reġa’ ttieħed għand il-bejjiegħ li min-naħa
tiegħu żammu għal ħmistax-il ġurnata. Wara dan iżżmien, il-konsumatriċi u żewġha ġew mgħarrfin mittechnician tal-kumpanija li l-arloġġ ma kellu xejn ħażin.
Imma, meta l-konsumatriċi reġgħet ħadet l-arloġġ
għandha, dan ma kienx qed juri l-ħin tajjeb. Għat-tielet
darba l-arloġġ reġa’ ttieħed għand il-bejjiegħ li issa
ammetta li kien difettuż u li l-mekkaniżmu kollu tiegħu
kellu bżonn jinbidel. Il-konsumatriċi m’aċċettatx ittiswijiet proposti u insistiet li tingħata arloġġ ġdid jew
flusha lura.

14
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•

Il-garanzija msemmija qatt ma ngħatat mill-bejjiegħ.
Mill-banda l-oħra l-arloġġ kellu difett u ma kienx
jiffunzjona tajjeb, u għaldaqstant, il-konsumatriċi
kellha raġun li titlob li jitħassar il-kuntratt ta’ bejgħ.

•

Il-bejjiegħ huwa obbligat li jbigħ prodotti
f’kundizzjoni tajba, bla difetti, u jiggarantixxi li
l-prodotti huma skont il-liġi. Il-konsumatur, millbanda l-oħra, huwa obbligat li jħallas il-prezz
miftiehem u jieħu pussess tal-prodott.

•

F’dan il-każ, il-konsumatriċi mxiet skont il-liġi waqt
li l-bejjiegħ kiser il-liġi meta biegħ oġġett difettuż
u ma jiffunzjonax tajjeb. L-argument miġjub millbejjiegħ, dwar li jagħti nota ta’ kreditu, mhuwiex
skont il-liġi. Ix-xerrej jista’ jirrifjuta din l-offerta,
iħassar il-kuntratt, u jitlob flusu lura. L-għażla l-oħra,
dik li jinbidel il-mekkaniżmu kollu tal-arloġġ, ukoll
mhijiex konformi mal-liġi. Il-konsumatriċi ħallset
€1,000 għal arloġġ ġdid u bdil fil-mekkaniżmu jbaxxi
sewwa l-valur tiegħu.

GĦAL DAWN IR-RAĠUNIJIET, L-ARBITRU TATTRIBUNAL IDDEĊIEDA LI L-KONSUMATRIĊI
GĦANDHA TINGĦATA L-FLUS KOLLHA LI
ĦALLSET GĦALL-ARLOĠĠ.
Fil-waqt il-konsumatriċi ġiet mgħarrfa li l-arloġġ ma
kienx għadu jiġi manifatturat u għalhekk ma setgħetx
tingħata ieħor ġdid. Il-bejjiegħ offra li jagħti credit note
imma l-konsumatriċi rrifjutat u insistiet li tingħata l-flus
lura. Il-bejjiegħ ma riedx u allura sar ilment mal-Uffiċċju
għall-Affarijiet tal-Konsumatur li beda proċeduri għal
konċiljazzjoni amikevoli. Sfortunatament, il-bejjiegħ
baqa’ jinsisti li ma jagħtix il-flus lura u jsostni li kien
qed jimxi mat-termini u kundizzjonijiet tal-garanzija
kummerċjali. Ladarba ma ntlaħaqx ftehim, il-każ ittieħed
quddiem it-Tribunal għal Talbiet tal-Konsumatur.

Il-konsiderazzjonijiet tat-Tribunal
għal Talbiet tal-Konsumatur
•

It-Tribunal innota li l-bejjiegħ ma kienx qed
joġġezzjona u jargumenta fuq il-fatti tal-każ. Iżda
l-bejjiegħ insista li, ladarba l-arloġġ ma setax jinbidel,
skont il-garanzija huwa kien obbligat biss li jagħti
nota ta’ kreditu.

Fid-deċiżjoni tiegħu, l-arbitru għamel distinzjoni bejn
il-garanzija kummerċjali mogħtija volontarjament millbejjiegħ u l-garanzija li tħares lill-konsumaturi minn
difetti moħbija kif stipulat fl-Att dwar l-Affarijiet talKonsumatur. L-arbitru għażel li japplika l-garanzija legali
minħabba li hija ta’ benefiċċju akbar għall-konsumatriċi,
ladarba tiggarantixxi l-flus lura minflok nota ta’ kreditu.
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INTEJBU
S-SODISFAZZJON
TAL-KLIJENT

Iċ-ċittadini, l-operaturi ekonomiċi, u l-klijenti li jużaw
is-servizzi tal-MCCAA għandhom kull dritt jistennew
li jingħataw servizz ta’ kwalità għolja. L-Att dwar
l-Amministrazzjoni Pubblika jispeċifika dak li hu mistenni
mill-Awtorità, li huwa:
•

Id-deċiżjonijiet mittieħda jkunu ġusti, imparzjali, u fi
żmien raġjonevoli;

•

Dawk li qed jinqdew jew se jinqdew jistennew li
l-Awtorità timxi skont il-liġi u fl-ispirtu tal-liġi;

•

Is-servizzi jingħataw b’effiċjenza, ġustizzja, u
trasparenza;

•

It-tagħmir u l-proprjetà pubblika jintużaw
b’responsabbiltà u kulħadd għandu jieħu ħsiebhom;

•

Il-fondi pubbliċi jintużaw bil-għaqal; u

•

Il-ħaddiema tal-Awtorità jġibu ruħhom b’mod etiku
u jkunu kompetenti, leali, onesti, ġusti, effiċjenti, u
jaġixxu b’diliġenza u rispett.

L-MCCAA stabbiliet, implimentat, tieħu ħsieb, u
kontinwament ittejjeb sistema għal tmexxija ta’
kwalità biex tassigura li dak li huwa mistenni jitwettaq.
F’ħidmet l-Awtorità jiġu applikati u integrati standards
internazzjonali biex iseddqu s-sodisfazzjon tal-klijent u
jipprovdu servizzi li kontinwament jonoraw dak li huwa
mistenni minnha, inklużi l-aspettattivi li nsibu fl-Att dwar
l-Amministrazzjoni Pubblika.
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IS-SISTEMA GĦAL TMEXXIJA TA’ KWALITÀ
TAL-AWTORITÀ HIJA MSEJSA FUQ PRINĊIPJI
LI JPOĠĠU LILL-KLIJENT FIĊ-ĊENTRU, LI
JIBNU RELAZZJONI B’SAĦĦITHA MAN-NIES,
PROĊESSI TA’ APPROĊĊ EFFIĊJENTI, TITJIB
KONTINWU, DEĊIŻJONIJIET MEĦUDIN FUQ
L-EVIDENZA, U RELAZZJONIJIET TA’ FIDUĊJA.

Organizzazzjonijiet indipendenti mill-Awtorità
jirrikonoxxu uffiċjalment l-effettività u s-sostenibbiltà
tas-sistema mħaddma mill-MCCAA. Il-ħidma fi ħdan
l-Awtorità għall-kisba u t-tħaddim ta’ swieq li jaġixxu
b’mod tajjeb hija msaħħa b’sistema rikonoxxuta
internazzjonalment għall-benefiċċju tal-klijenti u taloperaturi ekonomiċi.

PRODOTTI TAL-IKEL TA’ KWALITÀ FL-UE
L-Unjoni Ewropea (UE) nediet skemi ta’ kwalità
għal prodotti agrikoli u tal-ikel skont il-legiżlazzjoni
meħtieġa tal-1992, bl-ewwel prodotti reġistrati fl-1996.
Dawn l-iskemi volontarji ta’ kwalità jipproteġu l-isem
tal-prodott u jagħtu valur akbar lill-prodotti, waqt li
jipprovdu għażla akbar lill-konsumatur meta jiġi biex
jixtri.

IL-PRODOTTI TAL-IKEL REĠISTRATI FL-UE
MHUMIEX BISS SIGURI U JSEGWU R-REGOLI
TAL-IĠENE U R-REGOLAMENTI TAL-IKEL KIF
MITLUB MILL-UE, IMMA JSEGWU DAWN IRREKWIŻITI F’TERMINI TA’ KWALITÀ.
It-tliet skemi ta’ kwalità tal-UE huma l-iskemi ‘Protezzjoni
tad-Denominazzjoni ta’ Oriġini (PDO), ‘Protezzjoni talIndikazzjoni Ġeografika’ (PIĠ), u ‘Garanzija ta’ Speċjalità
Tradizzjonali’ (GST). It-tliet skemi jidentifikaw l-oriġini
tradizzjonali tal-prodotti u jirrelatawha mal-post
ġeografiku li fih oriġina l-prodott. L-iskemi jipprovdu
wkoll tagħrif tal-proċess tradizzjonali ta’ manifattura.

Il-marka ta’ kwalità
PDO għall-prodotti
tal-ikel

Bħalissa hemm applikazzjoni għal prodott bl-isem
‘Ġbejna’ biex ikun rikonoxxut bħala PDO li f’Malta huwa
koordinat mid-Diviżjoni għar-Regolamenti Tekniċi fi ħdan
l-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet
tal-Konsumatur (MCCAA). Il-produtturi u l-manifatturi
bħalissa qegħdin jiffinalizzaw l-applikazzjoni biex
jibagħtuha lid-Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u
l-Iżvilupp Rurali tal-Kummissjoni Ewropea biex jibda
l-proċess li għandu jwassal għall-ewwel prodott tal-ikel
ta’ kwalità li joriġina minn Malta u rikonoxxut mill-UE.
Dan wara li fl-2009 diġà kellna żewġ inbejjed Maltin
rikonoxxuti bħala PDO u nbid ieħor bħala PIĠ.
L-applikazzjoni PDO ‘Ġbejna’ tispeċifika li l-prodott
huwa magħmul minn, fost ingredjenti oħrajn, ħalib
mhux pasturizzat, li mbagħad jiġi proċessat u mnixxef
fi proċess tradizzjonali speċifikament Malti.
Jekk l-applikazzjoni tiġi aċċettata mill-UE, inkluż millKummissjoni Ewropea u l-Membri Stati l-oħrajn, allura
mbagħad il-prodott tradizzjonali kif deskritt u definit
fl-applikazzjoni biss ikun jista’ jiġi negozjat u jinbigħ blisem ‘Ġbejna’. Dan ma jgħollix biss il-valur tal-prodott
fil-mod kif inħarsu lejh imma wkoll b’mod intrinsiku, u
jqiegħdu fl-istess livell tal-prodotti tal-ikel ta’ kwalità
rikonoxxuti mill-UE. Dan kollu jipprovdi għażla akbar lillkonsumaturi minn firxa wiesgħa ta’ prodotti ta’ kwalità.

Il-marka ta’ kwalità
PIĠ għall-prodotti
tal-ikel

Il-marka ta’ kwalità
GST għall-prodotti
tal-ikel
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PARIRI GĦAL META
KONSUMATURI
JIKRU KAROZZA
Illum il-ġurnata ħafna aktar nies saru jikru karozza meta
jsiefru. Qabel ma jixtru dan is-servizz, il-konsumaturi
għandhom ifittxu sew u jaraw liema offerta taqbel l-aktar
ma’ dak li jeħtieġu. Meta jfittxu dawn is-servizzi onlajn, ilkonsumaturi għandhom jiftakru li ħafna drabi l-prezzijiet
onlajn juru biss il-prezz bażiku tal-kiri tal-karozza, li
ma jinkludi ebda ‘extras’. Għalhekk, ikun aħjar jekk ilkonsumaturi jiċċekkjaw sewwa t-termini u kundizzjonijiet
tal-kirja qabel jikkonfermaw il-booking. Ikun għaqli jekk
il-konsumaturi jiċċekkjaw ukoll il-kummenti tan-nies li
jkunu diġa nqdew b’dik il-kumpanija tal-kiri tal-karozzi
li beħsiebhom jixtru s-servizz mingħandha.
Normalment, il-kumpaniji tal-kiri tal-karozzi jkollhom ittermini u kundizzjonijiet fuq is-sit elettroniku tagħhom.
Jekk it-termini u kundizzjonijiet ma jinstabux onlajn,
allura wieħed għandu joqgħod aktar attent.

Il-kuntratt għall-kiri tal-karozza
Il-kuntratt għall-kiri tal-karozza għandu jinqara sewwa qabel jiġi kkonfermat il-booking u jerġa’
jinqara qabel tinġabar il-karozza. F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil, il-kuntratt se jkun id-dokument li
jintuża bħala evidenza tal-ftehim oriġinali. Għalhekk, jekk hemm xi termini u kundizzjonijiet li
ma jaqbilx magħhom, dawn għandhom jiġu ċċarati qabel jiġi ffirmat il-kuntratt. Jekk il-kuntratt
oriġinali jinbidel, importanti li l-bidliet isiru bil-kitba.

L-assigurazzjoni
Xi kumpaniji tal-karozzi tal-kiri jitolbu lill-konsumaturi biex jiffirmaw lista ta’ ħsarat, li permezz
tagħha l-konsumaturi juru li jaqblu mal-prezzijiet li jkollhom iħallsu f’każ ta’ xi ħsara. F’kull każ,
il-kumpanija qatt ma tista’ żżomm aktar mill-‘excess fee’ tal-assigurazzjoni li tkopri kull tip ta’
inċident li jista’ jinqala.
Il-konsumaturi jistgħu jagħżlu li jixtru l-assigurazzjoni mingħand il-kumpanija tal-kiri stess jew
mingħand terzi persuni. Jekk jixtruha mingħand terzi persuni, għandhom joqogħdu attenti għax
jista’ jkun li bi żball iħallsu għal polza tal-assigurazzjoni oħra waqt li jikkonfermaw il-booking
tal-kirja. Huwa importanti wkoll li meta jiġbru l-karozza l-konsumaturi jippreżentaw kopja taddokumenti tal-assigurazzjoni f’każ li r-rappreżentant tal-kumpanija jipprova jħajjarhom jixtru
assigurazzjoni addizzjonali.

Meta tinġabar il-karozza
Qabel tinġabar il-karozza importanti ħafna li l-konsumatur jiċċekkjaha sew mar-rappreżentant
tal-kumpanija. L-aħjar li jittieħdu xi ritratti bħala evidenza tal-kundizzjoni inizjali tal-karozza. Jekk
il-karozza għandha xi daqqiet, dawn għandhom jiġu mmarkati fuq karta apposta bid-disinn talkarozza. Il-konsumaturi m’għandhomx iħallu l-post qabel ma jkunu mmarkati d-difetti kollha u
d-dokument jiġi ffirmat miż-żewġ partijiet.

Matul il-perjodu tal-kirja
Jekk tinqala’ xi problema waqt iż-żmien tal-kirja, il-kumpanija tal-kiri għandha tiġi infumata
minnufih. Il-konsumaturi m’għandhomx jippruvaw isewwu l-ħsara mingħajr il-kunsens talkumpanija tal-kiri.

IS-SISTEMA
TAL-FJUWIL
Normalment, hemm żewġ sistemi għall-mili talfjuwil meta tinkera karozza:

Meta tiġi rritornata l-karozza lill-kumpanija tal-kiri, għandha tkun spezzjonata mill-ġdid ma’
rappreżentant. Il-kundizzjoni tagħha għandha tkun ċertifikata, u l-aħjar jittieħdu xi ritratti bħala
prova.

1

Il-karozza tinkera mimlija bil-fjuwil, u trid
tiġi rritornata vojta: dan ifisser li jekk jibqa’
l-fjuwil fit-tank, il-konsumatur mhux ser
jitħallas tiegħu.

Wara li l-karozza tiġi ċċekkjata, jekk ma jinstabux ħsarat, huwa importanti li l-konsumaturi
jaċċertaw irwieħhom li l-kumpanija tikkanċella l-awtorizzazzjoni li jkunu taw biex jittieħdu l-flus
mill-karta ta’ kreditu tagħhom. Jekk ir-rapreżentant jipprova jqarraq billi jgħid li saret xi ħsara u
jitlob lill-konsumatur iħallas, il-ħlas għandu jsir biss b’oġġezzjoni u bil-kitba.

2

Il-karozza tinkera mimlija bil-fjuwil, u
trid tiġi rritornata mimlija: dan ifisser li
l-kumpanija tal-kiri se timla t-tank talfjuwil u tistenna li l-konsumatur jeħodha
lura bl-istess ammont ta’ fjuwil. Jekk ilkonsumatur jonqos milli jagħmel dan, jeħel
penali mill-kumpanija tal-kiri tal-karozzi.

Jekk għal xi raġuni ma jkunx hemm rappreżentant, il-konsumaturi għandhom jipparkjaw il-karozza
fejn mitlub u jieħdu ritratti bħala evidenza li l-karozza ġiet irritornata fl-istess kundizzjoni li nkriet
fiha.

Biex il-konsumatur ikollu prova ikun aħjar jekk
jieħu ritratt tal-gauge tal-fjuwil qabel jiġbor ilkarozza u ritratt ieħor qabel jirritornaha.

18
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Iċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumatur ta’ Malta (ECC Malta) jifforma parti min-Network taċ-Ċentri
Ewropej tal-Konsumatur (ECC-Net) li għandhom uffiċċji fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea.
L-għan tal-ECC-Net hu li jwieġeb il-mistoqsijiet tal-konsumaturi dwar l-attivitajiet tagħhom fissuq Ewropew. L-iskop ta’ dan in-Network hu li l-konsumaturi jħossuhom aktar kunfidenti meta
jkunu qed jixtru minn pajjiżi fl-UE bħal meta jixtru mill-pajjiż fejn jgħixu.
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TWISSIJIET
PUBBLIĊI
MAĦRUĠIN
MILL-MCCAA
Fl-aħħar sena l-MCCAA
ppubblikat dawn it-twissijiet
pubbliċi sabiex tinforma lillpubbliku li l-kumpaniji li ġejjin ma
onorawx is-sentenza tat-Tribunal
għal Talbiet tal-Konsumatur.

Is-Sur Evan Zammit
(29 ta’ Ottubru 2018) li ġie ordnat iħallas lill-konsumatur
is-somma ta’ €360 wara li għamel xogħol ħażin fuq
membrane li kellu jerġa’ jsir.
NG Racing
(6 ta’ Diċembru 2018) li kienu ordnati jħallsu lillkonsumatur is-somma ta’ €350 ta’ mutur żgħir li rriżulta
li kien difettuż mill-bidu.
Draz’s Dinghy Boats, Jetskis and Scooters
(6 ta’ Diċembru 2018) li kienu ordnati jħallsu lillkonsumatur is-somma ta’ €850 ta’ magna ta’ dgħajsa li
rriżulta li kienet difettuża u baqgħet ma taħdimx tajjeb
anke wara tiswija li saritilha.
Justin Buttigieg – Reboot (Gozo)
(9 ta’ April 2019) li ġie ordnat iħallas lill-konsumatur issomma ta’ €784, l-istess ammont ta’ flus li l-konsumatur
ħallas biex isewwi l-ħsarat ikkawżati minn parts talkompjuter li xtara mingħand il-bejjiegħ biex jibni
kompjuter għal-logħob.

(14 ta’ Mejju 2019) li ġie ordnat iħallas lill-konsumatur
is-somma ta’ €200 għal xogħol fuq gallarija u bieb li
baqa’ qatt ma tlesta.

(6 ta’ Awwissu 2019) li ġie ordnat iħallas lill-konsumatur
is-somma ta’ €2,000 għall-magna li tipproduċi l-Bitcoins.
Il-konsumatur ilmenta li l-magna kienet tagħmel ħafna
ħsejjes u taħli ħafna dawl elettriku.
Beauty Bar Venofye (Valletta) – Miro (Meir) Assouline
(27 ta’ Awwissu 2019) li ġew ordnati jħallsu s-somma ta’
€500 għal prodotti li l-konsumatur qatt ma xtaq jixtri
imma ġie mġiegħel iħallas b’mod qarrieq.
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L-Artiklu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFEU) jipprojbixxi kartelli u anke ftehim u prattiċi
li jistgħu jxekklu l-kompetizzjoni, waqt li Artiklu 102 jipprojbixxi mġiba abbużiva minn kumpaniji dominanti fis-suq.
Dawn jeħtieġ jiġu applikati madwar l-Unjoni Ewropea biex iħarsu l-kompetizzjoni. F’Malta, Artikli 5 u 9 tal-Att dwar ilKompetizzjoni huma l-ekwivalenti tal-Artikli 101 u 102 Ewropej.

Philip Fenech

Dario Azzopardi – 3 Group
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IT-TISĦIĦ TAL-AWTORITAJIET
GĦALL-KOMPETIZZJONI FL-UE BIEX
JIĠI ASSIGURAT LI S-SUQ INTERN
JAĦDEM TAJJEB

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Awtorità Nazzjonali għallKompetizzjoni (NCAs) jikkollaboraw fi ħdan in-Network
għall-Kompetizzjoni Ewropea (ECN) biex jiġu infurzati
r-regoli tal-kompetizzjoni fl-UE. L-ECN twaqqaf biex issir
koperazzjoni bejn l-NCAs Ewropej f’każi li jkun hemm
kartelli u abbuż minn pożizzjonijiet ta’ dominanza u
influwenza, biex tiġi assigurata applikazzjoni konsistenti
tar-regoli permess ta’ struttura legali li tinforza l-liġi talkompetizzjoni tal-UE kontra kumpaniji kbar mifruxin
f’diversi pajjiżi li jxekklu l-kompetizzjoni.

minħabba nuqqas ta’ infurzar. Din għandha tippermetti
lill-kumpaniji jikkompetu b’mod aktar ġust bil-ħila
tagħhom u jikbru fis-suq Ewropew. Il-kumpaniji se
jkunu mħeġġa jkunu innovattivi u joffru għażla aħjar
ta’ prodotti u servizzi ta’ kwalità għolja u kif jistenna
l-konsumatur. Fl-istess waqt, il-konsumaturi se jingħataw
l-istess livell ta’ protezzjoni f’Malta u fl-Ewropa minn
prattiċi ta’ xi negozji li jżommu l-prezzijiet tal-prodotti
u s-servizzi għoljin apposta u se titkabbar l-għażla ta’
prodotti u servizzi bi prezz għall-but ta’ kulħadd.

Id-Direttiva (UE) 2019/1, li ssaħħaħ l-awtoritajiet għallkompetizzjoni biex isir infurzar aktar effettiv, għandha
tidħol fil-Liġi ta’ Malta sal-4 ta’ Frar 2021. Id-Direttiva
tikkonsisti f’regoli li jassiguraw li l-NCAs kollha jingħataw
ir-riżorsi u s-saħħa neċessarja biex jinfurzaw Artikli
101 u 102. Din il-leġiżlazzjoni tassigura li n-negozji ma
jsofrux żvantaġġ mil-liġijiet nazzjonali tal-kompetizzjoni
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L-ISKEMA
TRUST YOU
L-MCCAA waqqfet l-iskema Trust You sabiex tibni
relazzjoni bbażata fuq il-fiduċja bejn il-konsumaturi
u l-bejjiegħa. Barra minn hekk, din l-iskema,
tinkoraġġixxi u tippromwovi prattiċi ta’ negozju li
huma ta’ benefiċċju għall-konsumaturi.
L-iskema Trust You hija volontarja u miftuħa għal
negozji kbar u żgħar, għal min jipprovdi servizzi, kif
ukoll għall-organizzazzjonijiet mhux governattivi
li jbigħu prodotti jew joffru xi servizzi għallkonsumaturi.
Il-kumpaniji jistgħu jissieħbu f’din l-iskema, billi jimlew
l-applikazzjoni li tinstab f’din il-link:

https://forms.mccaa.org.mt/trustyou
Min jissieħeb fl-iskema Trust You ikun qed jimpenja
ruħu li josserva l-kodiċi ta’ kondotta marbut maliskema. Dan il-kodiċi jirrappreżenta ċ-ċiklu tal-proċess
tax-xiri.
La darba applikazzjoni tiġi aċċettata l-bejjiegħ jew
kumpanija jingħataw ċertifikat u stickers bil-logo taliskema Trust You. Dawn għandhom jiġu esibiti f’post
prominenti fl-istabbiliment fejn il-konsumaturi jkunu
jistgħu jarawhom. Kull sena l-parteċipanti tal-iskema
jingħataw logo ġdid bis-sena kurrenti.

ATTARD

Art at Home
Conimex

BIRKIRKARA

Artech
Bata
Big Ben
Europharma Medical Centre
Eurosport
Gardenia Home Centre
Landau
Orsay
Piazza Italia
Smart Supermarket
Vision Opticians

BIRŻEBBUĠA

Rainbow Stationery
The Right Spot

BORMLA

Micallef Stationery

FGURA

Vision Opticians

FURJANA

MSV Life

HAL LUQA

Dimples Pet Shop
Mario Cauchi Hardware Store
Matrix

HAL QORMI

ElectroFix Energy Ltd.
Elektra
Pavi
Vision Opticians
Crosscraft

HAMRUN

Bedding and Upholstery
Gauda
Marchese
Matthew’s Toy Shop
The Sevens
Vision Opticians
Wanna Party

IMĠARR

Snow White Poultry Ltd.

MARSA

Intercomp

MELLIEHA

Classic Designs

MOSTA

C Moda
Centro Moda
La Poupee Ladies Fashion
Mosta Electronic Centre
PC Wise
Sands
VCT
Crosscraft

RAHAL ĠDID

Debenhams
Eurosport
Lux It Co Ltd.
M Vintage
Matrix
Top Spot
Crosscraft

SAN ĠILJAN

Adidas
Arkadia Foodstore
Calliope
Sketchers
Terranova
Trioligy

SAN ĠWANN

Forestals
Homemate
Malta International Training Centre
The Atrium

Avantech
Vee Gee Bee
Erboristeria Mediterranea
Telecom
Menrad Eye Wear
Refill Planet
Phonebox

PIETA’

SAN PAWL IL-BAHAR

MRIEHEL

Tescoma

RABAT- GHAWDEX

Arkadia Foodstore
Bargate Bookshop
Bata
Boulevard
Dominic Department Store
Fashion Dept
Gauda
Gozo Art Furnishings
ICS Ltd
King Shoe Shop
Orienta
Parfois
Pearl
Piazza Italia
Sketchers
Temprina
Tutto Casa
Urban Jungle
Vassallo Jewellers
Bondi’s
Springfield
Spiteri Catering Ltd

Flock Images Co. Ltd.

SANTA VENERA

Chateau d’Ax
Francis Busuttil & Sons Ltd

TA’ QALI

Nectar Group

VALLETTA

Alsons
Anthony Preca Jewellers
Bata
Bayleys
City Jewellers
Forestals
Gio Battia Delia
J. Azzopardi Jewellers
King Shoe Shop
Matrix
Next
Orsay
Parfois
Peacocks
Vigos
Zsa Zsa

WIED IL-GHAJN

Atlantic Shop
The Ironmonger

ŻEJTUN

Debbie’s Baby Centre
Ventura
Vision Opticians
Welcome Bargain Shop

ŻURRIEQ

Fairhair Salon

SIĠĠIEWI

Die Ecke

SLIEMA

Adidas
Bata
Debenhams
Gant Lacoste
M Vintage
Matrix
Next
Next Home
Oasis
Sketchers
Terranova
Trioligy

HAZ-ŻEBBUĠ
Vision Tech

IKLIN

Scan
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NUMRI
TAT-TELEFOWN UTLI
GĦALL-KONSUMATURI
2395 2000
8007 4400
2124 2420
2149 6016
2122 1901
2123 9091
2148 8391
2122 7070
2395 2000
2395 2000
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

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

FEJN TISTA’ TAGĦMEL L-ILMENT TIEGĦEK
L-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Aﬀarijiet
tal-Konsumatur

2133 7333
2296 2296
2124 2270
2156 1622
2132 0202
2295 5000
8007 2224
2229 2558
153
8007 2200

Id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali
Id-Dipartiment tat-Taxxi Interni
Id-Diviżjoni tal-Kummerċ
Gozo Channel Co Ltd
Inċidenti tat-traffiku (Gwardjani lokali)
Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u Ilma
Enemalta Plc
Aġenzija ghall-Energija u Ilma
Is-Servizz ta’ Informazzjoni tal-Gvern
Wasteserv Malta

2249 4202
2545 0000
2156 1600

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

112
EMERĠENZA

(Ambulanza, Pulizija, Tiﬁ tan-nar)

Miftuħin għall-pubbliku:
Sajf (16 ta’ Ġunju - 30 ta’ Settembru):

UFFIĊĊJU F’MALTA

UFFIĊĊJU F’GĦAWDEX

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

Triq Santa Elizabetta
Xewkija

8007 4400 / 2395 2000

L-Għażla | 2019
24
www.mccaa.org.mt/home/complaint

mit-Tnejn sal-Ġimgħa

08:00 - 12:30

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

