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Messaġġ minn Dr Deo Debattista
 
Il-Konsumatur huwa l-qofol tal-ekonomija, għalhekk 
il-ħarsien tiegħu huwa essenzjali għaliex meta 
tisma’ mill-klijent ikollok riżultati pożittivi. Aħna lkoll 
konsumaturi. Bħala gvern qegħdin naħdmu bis-
sħiħ biex inkomplu nipproteġu u nsaħħu d-drittijiet 
tal-konsumaturi. L-informazzjoni u wkoll l-aċċess 
għall-informazzjoni jilagħbu rwol importanti f’dan ir-
rigward. 

F’dawn l-aħħar xhur l-MCCAA nediet identità 
korporattiva ġdida b’logo ġdid li jirrifletti 
l-komunikazzjoni bejn l-Awtorità u ċ-ċittadini Maltin 
u Għawdxin. Din il-komunikazzjoni llum qed issir 
aktar effettiva grazzi għal għodod moderni bħall-
App Konsumatur, il-facebook page tal-MCCAA u s-sit 
elettroniku ġdid li lkoll għandhom l-għan ewlieni li 
jedukaw u jinfurmaw lill-konsumaturi.

Nemmnu li l-konsumaturi jistgħu jikkontribwixxu 
fit-tisħiħ tad-drittijiet tagħhom billi jikkollaboraw 
mal-MCCAA biex jiġu identifikati prattiċi qarrieqa u 
bejjiegħa li mhumiex jimxu mal-liġijiet tal-konsumatur. 
Dan il-konsumaturi jistgħu jagħmluh permezz ta’ 
formola ġdida onlajn, Flag a Concern, li tinsab fil-
websajt tal-MCCAA. Din l-istess formola tinstab fuq 
l-App Konsumatur.

L-għajnuna tal-konsumaturi ma nitolbuhiex biss 
biex jirrappurtaw nuqqasijiet fis-suq, iżda wkoll 
biex jgħinuna nippremjaw lil dawk il-bejjiegħa li 
qed jipprovduhom b’servizz mill-aqwa. Din is-sena 
ttellgħet ir-raba’ edizzjoni tal-Premju Servizz bi 
Tbissima, inizjattiva li tirrifletti l-importanza li nagħtu 
lis-settur tan-negozju għaliex permezz ta’ dan il-
Premju ngħinu lill-bejjiegħa jsaħħu r-relazzjonijiet 
mal-konsumaturi. Jekk il-kwalità tiġi pprovduta, 
il-konsumatur ser ikun irid il-prodott, ser jixtri 
l-prodott u b’hekk ser iħallas għall-prodott. Għalhekk, 
fl-aħħar mill-aħħar, jaqbel lill-bejjiegħ li jipprovdi 
l-kwalità meħtieġa. L-impenn tagħna huwa li nkomplu 
naħdmu biex il-konsumaturi jgawdu minn protezzjoni 
b’saħħitha u fl-istess waqt in-negozji ġenwini jkomplu 
jifjorixxu f’suq ġust u s-servizz li jagħtu jiġi apprezzat. 

Messaġġ minn Inġ. Helga Pizzuto
 
L-2018 kienet sena ta’ bidla għall-MCCAA permezz 
tat-tisħiħ tar-riżorsi tagħha u l-varar ta’ numru ta’ 
servizzi onlajn.

Il-websajt ġdida tal-MCCAA, www.mccaa.org.mt, 
qed toffri aċċess iktar faċli għall-informazzjoni u qed 
tipprovdi lill-Awtoritá bil-faċilità li tniedi sensiela ta’ 
servizzi onlajn. Eżempju ta’ sistema li nedejna riċenti 
hija relatata mall-immaniġġjar tat-talbiet  għall-
informazzjoni u l-ilmenti. Sistema bħal din tejbet 
il-proċess ta’ kif intom il-konsumaturi tkunu mgħarrfa 
dwar il-progress tat-talbiet għall-informazzjoni u 
l-ilmenti tagħkom. M’hemmx aktar il-bżonn li żżuru 
l-uffiċċji tal-MCCAA għax tistgħu tagħmlu dan kollu 
mill-kumdità ta’ darkom billi tużaw l-link tas-CHS li 
tinstab fuq il-websajt tal-MCCAA permezz talformoli 
varji.

Bħal kull sena, organizzajna l-Premju Servizz bi 
Tbissima u nixtieq li nieħu din l-opportunità biex 
nifraħ lir-rebbieħa kollha ta’ din l-edizzjoni u kif ukoll 
nirringrazzja lilkom il-konsumaturi li tipparteċipaw 
b’mod attiv billi tissottomettu r-rakkomandazzjonijet
tagħkom. 

Bħala Awtorità nwettqu xogħol kontinwu biex 
niżguraw li intom tibbenefikaw minn suq sigur u ġust. 
Inħeġġukom biex tużaw il-formola ‘Flag a Concern’ 
li għandna fuq il-websajt u fuq l-app ‘Konsumatur’, u 
tinfurmawna meta tiltaqgħu ma’ xi prodotti dubjużi 
jew li m’għandhomx il-marka CE fuqhom. Tistgħu 
wkoll tirrappurtaw reklami jew promozzjonijiet 
qarrieqa, prodotti li ma jkunux indikati bil-prezzijiet 
fil-ħwienet, jew li l-indikazzjoni tal-prezz tagħhom hija 
differenti mill-prezz mitlub meta tmorru biex tħallsu.

Nistedinkom biex iżżuru l-websajt tagħna biex tiksbu 
iktar għarfien dwar is-servizzi li noffru. 

Helga.
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KAŻIJIET TAT-TRIBUNAL GĦAL  
TALBIET TAL-KONSUMATUR

Libsa tat-Tieġ
Fatti tal-Każ
Konsumatriċi xtrat libsa tat-tieġ għall-prezz ta’ 
€839. Meta l-għarusa kienet qed tiżfen il-ħjata 
tal-libsa nfetħet miż-żipp. Omm l-għarusa 
għamlet ftit labar mal-libsa biex iżżommha 
f’postha waqt it-tieġ. Wara t-tieġ l-għarusa 
riedet tieħu r-ritratti tal-post wedding, 
għalhekk ommha sewwiet il-libsa kif setgħet.

X’passi ħadet l-għarusa biex tieħu 
rimedju?
Xahar wara t-tieġ l-għarusa ġiet lura minn 
qamar il-għasel u marret bil-libsa għand il-
bejjiegħ biex tagħmel l-ilment.

Għall-ewwel il-bejjiegħ kien ser jaċċetta li 
jagħti kumpens, iżda wara reġa’ bdielu u 
pprefera li l-konsumatriċi tgħaddi l-ilment 
quddiem it-Tribunal għal Talbiet tal-
Konsumatur.  Hawnhekk il-konsumatriċi 
rrikorriet għall-għajnuna tal-Uffiċċju 
għall-Affariijiet tal-Konsumatur fejn 
bdew il-proċeduri għar-rikonċiljazzjoni.  
Sfortunatament il-bejjiegħ żamm il-pożizzjoni 
tiegħu li ma jagħtix kumpens u l-każ għadda 
quddiem it-Tribunal.

X’ikkunsidra t-Tribunal?
It-Tribunal ikkunsidra li:

• saru diversi provi fuq il-libsa sabiex din 
toqgħod sewwa fuq l-għarusa. Saru 
wkoll xi alterazzjonijiet żgħar qabel it-
tieġ peress li l-għarusa naqset fil-piż. 
Il-bejjiegħ argumenta li l-ħjata nfetħet 
għaliex l-għarusa żdiedet fil-piż u l-libsa 
kienet issikkata.  Fin-notamenti magħmula 
mill-bejjiegħ dwar l-alterazzjonijiet ma 
kien hemm xejn x’jindika li dawn saru 
għax l-għarusa żdiedet fil-piż u ma nġibux 
provi ta’ dan. Għalhekk il-verżjoni tal-
konsumatriċi kienet akter kredibbli;

• il-konsumatriċi damet xahar biex infurmat 
lill-bejjiegħ dwar id-difett tal-libsa. Din 
kellha tinforma lill-bejjiegħ immedjatament 
wara t-tieġ u mhux xahar wara. Dan seta’ 
jsir billi tibgħat korrispondenza elettronika 
jew tibgħat lil xi ħadd minflokha bil-libsa;

• id-difett tal-libsa ġie temporanjament 
imsewwi u minħabba f’hekk il-bejjiegħ ma 
setax jiċċekkja sew id-difett tal-libsa;

• libsa tat-tieġ tinxtara biex tintlibes darba 
jew l-aktar darbtejn u jekk tirriżulta 
difettuża dakinhar titlef l-iskop tagħha. Il-
prezz ta’ €839 li tħallas għall-libsa ġie wkoll 
ikkunsidrat mit-Tribunal.

Deċiżjoni tat-Tribunal
It-Tribunal kien lest li jikkunsidra li 
l-konsumatriċi tingħata rifużjoni totali ta’ €839, 
kemm kienet tiswa l-libsa. Iżda dan il-kumpens 
ma ngħatax kollu għaliex il-konsumatriċi 
damet xahar biex irrappurtat id-difett lill-
bejjiegħ u dan ma kellux ċans jiċċekkja l-ħsara 
li ġarrbet il-libsa għax omm l-għarusa ppruvat 
issewwiha.

Għal dawn ir-raġunijiet it-Tribunal ordna 
lill-bejjiegħ iħallas lill-konsumatriċi s-somma 
ta’ €500 minflok €839. L-ispejjeż tal-kawża 
għandu jħallashom il-bejjiegħ.

Tagħlima
Malli nindunaw li oġġett huwa difettuż 
għandna mingħajr telf ta’ żmien ninfurmaw 
lill-bejjiegħ mingħajr ma nippruvaw insewwuh 
aħna.
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Dawn il-kumpaniji kienu:

• Alucare Mosta (23 ta’ Ġunju 2017) li kellha 
tħallas is-somma ta’ €300 lill-konsumatur 
ta’ xi xogħol li kien difettuż minħabba 
l-ilma tax-xita. 

• Is-Sur Raymond Desira (6 ta’ Lulju 2017) li 
ġie ordnat iħallas is-somma ta’ €300 wara 
li ħa l-hob tal-cooker tal-konsumatriċi 
biex isewwih. Irriżulta, iżda, li wara li ħadu 
għat-tiswija dan il-hob ma baqax jaħdem. 

• Solar Engineering Ltd. (18 ta’ Settembru 
2017) li ġiet ordnata tħallas is-somma ta’ 
€200 lill-konsumatur u tkompli x-xogħlijiet 
li kienet ġiet imqabbda tagħmel. 

• Is-Sur Dario Azzopardi – 3Group (10 
ta’ Jannar 2018) li kellu jħallas €60 li 
l-konsumatur ġie mġiegħel iħallas għall-
installazzjoni ta’ Microsoft 10 meta 
skont ir-riklam li sema’ l-konsumatur 
l-installazzjoni kellha ssir b’xejn. Barra 
minn hekk, il-konsumatur ma ngħatax 
il-key li kellu bżonn sabiex iħaddem dan 
il-programm. 

• Aqualux (24 t’April 2018) li ġiet ordnata 
tħallas is-somma ta’ €1,583 lill-konsumatur 
wara li x-xogħlijiet tal-plumbing qatt 
ma tlestew. Il-konsumatur kellu jqabbad 
plumber ieħor li sab diversi żbalji fix-
xogħol li kien sar. 

• 3 Repairs/3 Group (31 ta’ Mejju 2018) 
li kellha tħallas €49 lill-konsumatur. 
Din il-kumpanija ġiet imqabbda 
tinstalla software kontra l-pornografija. 
L-installazzjoni li saret qatt ma ħadmet. 

• Is-Sur Peter Farrugia (6 t’Awwissu 2018) 
li ġie ordnat iħallas is-somma ta’ €3,000 
minħabba li qatt ma wassal l-għamara li 
kienet ordnata mill-konsumatur. 

• A.P.C Travel Bureau Limited (21 t’Awwissu 
2018) minħabba li m’onoratx diversi 
prenotazzjonijiet li saru mill-konsumaturi, 
minkejja li wegħdithom li ser tirranġa 
s-sitwazzjoni. 

• Is-Sur Charles Agius (23 t’Awwissu 
2018) li kellu jħallas l-ammont ta’ €1,400 
minħabba x-xogħol ħażin li għamel meta 
waħħal il-madum. 

• Is-Sur Wayne Cassar (1 t’Ottubru 2018) li 
kien ordnat iħallas is-somma ta’ €677.08 li 
tirrappreżenta l-valur tal-merkanzija mhux 
konsenjata lill-konsumatur.

Din is-sena l-MCCAA 
ppubblikat numru ta’ 
stqarrijiet sabiex tinforma 
lill-pubbliku dwar il-kumpaniji 
li ma onorawx is-sentenza 
tat-Tribunal għal Talbiet tal-
Konsumaturi.

Stqarrijiet 
Pubbliċi 
maħruġa 
mill-MCCAA
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Fis-16 ta’ Novembru 2018, l-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni 
u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA) ħabbret ir-rebbieħa tar-
raba’ edizzjoni ta’ Premju Servizz bi Tbissima waqt ċerimonja ta’ 
premjazzjoni.

Dan il-Premju nħoloq  sabiex titjieb u tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn 
il-konsumaturi u l-bejjiegħa. Barra minn hekk, dan il-Premju 

jinkoraġġixxi u jippromwovi prattiċi ta’ negozju li huma ta’ 
benefiċċju għall-konsumaturi.

Fl-indirizz tiegħu waqt is-serata, is-Segretarju 
Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur 

u Valletta 2018, Deo Debattista enfasizza 
l-importanza tal-customer care u tas-servizz 

ta’ wara x-xiri għat-tkabbir fin-numru ta’ 
konsumaturi. Huwa inkoraġixxa lir-

rebbieħa biex jibqgħu jipprovdu servizz 
tajjeb filwaqt li jimmotivaw lil bejjiegħa 

oħrajn sabiex jadottaw prattiċi 
kummerċjali li huma ta’ benefiċċju
għall-konsumatur u dan isaħħaħ id-
drittijiet tal-konsumatur skont il-liġi.

Iċ-Chairperson tal-MCCAA, Helga 
Pizzuto innutat b’sodisfazzjoni 
il-parteċipazzjoni tal-pubbliku 
f’din il-kompetizzjoni. Dan jirrifletti 
mhux biss l-importanza li jagħtu 
l-konsumaturi lejn servizzi ta’ kwalità, 

iżda jirrifletti wkoll ir-rikonoxximent 
tal-konsumaturi lejn id-dedikazzjoni tal-
bejjiegħa f’dan ir-rigward.

PREMJU SERVIZZ 
BI TBISSIMA 2018
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Il-kompetizzjoni inkludiet ħames kategoriji u 
l-votazzjoni mill-pubbliku kienet bejn it-23 ta’ Mejju u 
l-4 ta’ Lulju 2018.

Ir-rebbieħa mill-ħames kategoriji differenti kienu dawn 
li ġejjin:
 
Il-kategorija Apparat Elettroniku u Oġġetti tad-Djar 
intrebħet minn SCAN, filwaqt li Homemate u Forestals 
ikklassifikaw fit-tieni u t-tielet post rispettivament.
 
Il-kategorija Bejjiegħa Lokali Onlajn intrebħet 
minn sparkleimage.com.mt, filwaqt li xusmalta.com 
ikklassifikat fit-tieni post. It-tielet post ingħata lil 
scanmalta.com. 
 
Centro Moda rebaħ il-kategorija ta’ Moda u Sbuħija. 
F’din il-kategorija, Beauty Plus ikklassifikat fit-tieni 
post, filwaqt li Trichomania Hair Studio ġie kklasifikat 
fit-tielet post.

Ir-rebbieħ tal-kategorija Supermarkets u Mini Markets 
kien Smart Supermarket, segwit minn Lidl fit-tieni post. 
It-tielet post ingħata lil Scotts Supermarket u lil Park 
Towers Supermarket li t-tnejn ġabu punti indaqs. 
 

Il-kategorija ta’ Vjaġġar intrebħet minn Britannia Tours, 
filwaqt li SMS Mondial u Hamilton Travel kklassifikaw 
fit-tieni u t-tielet post rispettivament.

Il-kumpaniji li rċivew il-maġġoranza tal-voti fil-ħames 
kategoriji differenti għaddew minn taħt il-lenti tal-
MCCAA, sabiex jiġi assigurat li l-bejjiegħa huma 
konformi mal-Kodiċi ta’ Kondotta marbut ma’ dan il-
Premju. L-MCCAA kkonfermat, li l-kumpaniji osservaw 
ir-regolamenti relevanti; li l-prezzijiet fil-ħwienet 
tagħhom kienu indikati skont ir-Regolamenti għall-
Indikazzjoni tal-Prezzijiet; li l-ilmenti tal-konsumaturi 
ġew trattati u solvuti fi żmien raġonevoli; u li fejn 
possibbli ġie evitat li l-ilmenti ġew riferuti għand 
it-Tribunal għal Talbiet tal-Konsumatur billi instabet 
soluzzjoni xierqa permezz tal-konċiljazzjoni. Ir-
rebbieħa ta’ kull kategorija ngħataw trofew, ċertifikat u 
l-użu tal-logo ta’ Premju Servizz bi Tbissima.

Waqt iċ-ċerimonja ta’ premjazzjoni, sitt konsumaturi 
magħżula b’mod każwali  minn dawk li pparteċipaw 
fil-votazzjoni, ingħataw ċekk ta’ €100 kull wieħed. 
Dawn iċ-ċekkijiet kienu preżentati miċ-Chairperson 
tal-Awtorità u mid-Direttur Ġenerali għall-Affarijiet tal-
Konsumatur, Joyce Borg.

Is-Sur Francis Frendo (Britannia Tours), is-Sur Gordon Scerri (SCAN), Inġ. Helga Pizzuto (MCCAA Chairperson), Onor. Deo Debattista 
(Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u Valletta 2018, is-Sa Joyce Borg (Direttur Ġenerali Uffiċċju għall-Affarijiet 
tal-Konsumatur), is-Sa Marthese Micallef (sparkleimage.com.mt), is-Sur Matthew Grech (Smart Supermarket), u s-Sa Charmaine Pace 
(Centro Moda).
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Slime perikoluż għat-tfal

Id-Direttorat tas-Sorveljanza tas-Suq fi ħdan 
l-MCCAA irtira minn fuq is-suq slime għat-tfal 
li jidher fir-ritratt hawn taħt wara li nstab li fih 
ammont kbir ta’ Boron. L-inġestjoni jew il-
kuntatt dirett ma’ kwantità eċċessiva ta’ Boron 
jistgħu possibilment jikkawżaw ħsara lis-sistema 
riproduttiva tat-tfal. Il-prodott ma jikkonformax 
mal-kodiċi rekwiżiti tad-Direttiva dwar is-Sigurtà 
tal-Ġugarelli u l-istandard Ewropew rilevanti EN 
71-3. 

Fid-dawl ta’ dan, il-konsumaturi għandhom 
jevitaw l-użu ta’ dan is-slime u huma mħeġġa 
jirritornawhom fil-ħwienet minn fejn xtrawhom. 
L-operaturi ekonomiċi huma ordnati li jieqfu milli 
jbigħu jew iqiegħdu dan il-prodott fis-suq. Barra 
minn hekk, l-MCCAA ser tieħu azzjoni, kif prevista 
mil-liġi, kontra dawk l-operaturi ekonomiċi li 
jkomplu jqiegħdu dan il-prodott  fis-suq.

Laser pointers

L-MCCAA tfakkar lill-importaturi u lill-bejjiegħa li
l-prodotti tal-pointer laser li jiġu mibjugħa bħala
ġugarelli huma pprojbiti mis-suq minħabba li
huma ta’ riskju serju għall-konsumaturi. Dawn
il-lasers jiġu f’diversi forom u daqsijiet. Ġew
identifikati diversi tipi u għamliet ta’ laser matul
l-ispezzjonijiet imwettqa mill-Awtorità fil-ħwienet.

Dawn il-laser pointers huma perikolużi għall-
konsumaturi għax jistgħu jikkawżaw għama
parzjali jew saħansitra permanenti jekk immirati
lejn l-għajnejn. Għalhekk l-importazzjoni u
t-tqegħid tagħhom fis-suq huma pprojbiti.

Bejjiegħa li għandhom dawn il-prodotti fuq
l-ixkafef tagħhom huma mitluba li jneħħuhom
b’effett immedjat u jibagħtuhom lura lill-fornitur
tagħhom. L-importaturi għandhom jagħmlu
l-arranġamenti għal dawn il-laser pointers biex
jiġu rtirati mis-suq b’effett immedjat. Ser tittieħed
azzjoni legali kontra kull bejjiegħ jew importatur li
jinstab li qed iqiegħed dawn il-prodotti fis-suq.

Il-konsumaturi huma wkoll avżati biex ma jużawx
dawn il-laser pointers u biex jirritornawhom lura
minn fejn xtrawhom. Il-ġenituri għandhom ukoll
jaċċertaw li t-tfal tagħhom ma jużawx dawn il-
laserpointers.

Għal mistoqsijiet u tagħrif ieħor rigward prodotti perikolużi, li mhumiex tal-ikel, misjuba fuq is-suq Malti, 
wieħed jista’ jikkuntattja lill-MCCAA fuq 23952000; info@mccaa.org.mt jew billi jżur is-sit elettroniku  

www.mccaa.org.mt

Twissijiet dwar 
prodotti perikolużi
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Is-suq ħieles għandu diversi vantaġġi li jgawdi 
minnhom kemm il-konsumatur kif ukoll il-
kumpanija li topera fis-suq. Il-benefiċċji li 
jġib miegħu suq ħieles jistgħu jiġu sfruttati 
biss jekk ikun hemm kompetizzjoni effettiva 
u b’saħħitha. Kompetizzjoni b’saħħitha 
twassal l-operaturi biex joffru prezzijiet aktar 
vantaġġużi, diversità u titjib fil-kwalità tal-
prodott offrut fis-suq kif ukoll servizz aħjar 
lill-konsumatur bħal pereżempju, after sales 
service aħjar. F’ambjent ħaj ta’ kompetizzjoni, 
il-kumpanija tistinka biex tkun effiċjenti, 
innovattiva, kif ukoll tintroduċi prodotti ġodda  
fis-suq permezz ta’ investiment fir-riċerka 
għall-vantaġġ tal-konsumatur. B’dan il-mod, 
kumpanija tista’ tikber u tespandi billi żżid 
il-bejgħ tagħha u ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha 
fis-suq. 

Il-prezz m’għandux ikun l-uniku fattur li 
l-konsumatur jevalwa meta jasal biex jiddeċiedi 
liema prodott jew servizz ser jagħżel. 
F’kompetizzjoni ħielsa l-prezzijiet ma jiġux 

ikkontrollati jew iffissati mill-gvern jew awtorità 
tiegħu għax dan jista’ jwassal għal riżultat 
negattiv – dak li jxekkel il-kompetizzjoni u 
l-investiment.

L-Uffiċċju għall-Kompetizzjoni jara li ma 
jkunx hemm ftehim bejn l-operaturi fis-suq li 
jista’ jostakola  kompetizzjoni ħielsa u li jista’ 
jsarraf, fost affarijiet oħrajn, fi prezzijiet ogħla 
għall-konsumatur. Kumpaniji li jgawdu minn 
pożizzjoni dominanti fis-suq, jiġifieri fejn huma 
jkunu f’qagħda li jaġixxu irrispettivament 
minn dak li jagħmlu l-kompetituri tagħhom, 
ukoll jaqgħu taħt il-lenti tal-Uffiċċju. L-Uffiċċju 
jibda investigazzjoni minn jeddu wara li jirċievi 
lment kontra dawn it-tip ta’ kumpaniji li bl-aġir 
tagħhom jistgħu joħonqu l-kompetizzjoni. Dan 
jiġri għad-dannu mhux biss tal-kompetituri 
tagħhom iżda wkoll għall-konsumatur fejn fost 
affarijiet oħra, jista’ jiġi ffaċċjat minn prezzijiet 
eċċessivi, jiġifieri prezzijiet li ma jirriflettux il-
valur ekonomiku veru tal-prodott.

Sakemm nistgħu nħallu 
s-Suq jopera waħdu?
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L-importanza tal-istandards hija waħda enormi għaliex 
dawn jinfluwenzaw il-ħajja ta’ ħafna f’kull pajjiż u f’kull 
żmien. L-użu tal-apparat telefoniku, il-magni tal-ħasil 
tal-ħwejjeġ, il-karozzi tagħna kif ukoll il-ġugarelli 
tat-tfal tagħna, kollha huma mfassla skont standards 
speċifiċi li jgħinu sabiex jiżguraw li l-prodott huwa 
sigur u faċli biex jintuża, li jaħdem kif suppost u li ma 
jikkawżax ħsara lil saħħitna. 

L-istandards mhumiex relatati biss mal-prodotti li 
nużaw iżda wkoll ma’ servizzi bħalma huma l-kura 
tas-saħħa,  it-turiżmu, il-forniment tal-enerġija, 
servizzi bankarji kif ukoll dawk tal-assigurazzjoni. 
Servizzi bħal dawn jittrattaw kwistjonijiet bħat-
taħriġ tal-persunal, l-għoti ta’ informazzjoni, servizzi 
tal-konsumatur, immaniġġjar tal-ilmenti u kontijiet. 
Hemm ukoll standards li jindirizzaw punti ewlenin 
bħar-responsabilità soċjali, l-immaniġġjar ta’ laqgħat 
sostenibbli kif ukoll l-aċċessibilità ta’ bini pubbliku.

Għaldaqstant l-istandards huma importanti 
għal kulħadd għaliex jipproteġuna u jagħtuna 
l-informazzjoni li għandna bżonn sabiex inkunu 
nistgħu nagħmlu għażliet infurmati. L-istandards 
jgħinu sabiex kemm il-prodotti kif ukoll is-servizzi li 
nixtru jkunu aktar siguri billi jitnaqqsu l-inċidenti u 
jiġu salvati l-ħajjiet, pereżempju billi jiġu stabbiliti 
standards minimi għal prodotti bħal 
ġugarelli u apparat elettriku.

L-istandards itejbu l-kwalità tal 
prodotti kif ukoll tas-servizzi 
għall-konsumatur, bħal,  
pereżempju, billi tingħata 
gwida lill-kumpaniji 
dwar kif jipproduċu 
kontijiet aktar ċari jew 
kif jittrattaw l-ilmenti 
b’mod aktar effettiv.

L-istandards jassiguraw li l-prodotti u s-servizzi jkunu 
aċċessibbli għall-konsumaturi kollha inkluż il-persuni 
b’xi diżabilità u l-anzjani. 

X’inhu Standard?

Standard huwa dokument li jistabbilixxi linji 
gwida u prattika tajba għall-organizzazzjonijiet 
varji. L-organizzazzjonijiet mhumiex obbligati 
jużaw l-istandard, għalkemm standard li jappoġġa 
leġiżlazzjoni jista’ jinkoraġġixxi manifattur jew fornitur 
juri konformità mal-ħtiġijiet tal-liġi billi jagħmel 
użu mill-istess standard. Minħabba li l-istandards 
huma volontarji, il-konsumaturi jistgħu jħossuhom 
kunfidenti li l-organizzazzjonijiet li jużawhom jieħdu 
kwistjonijiet bħas-sikurezza, l-aċċessibilità u s-servizzi 
tal-konsumatur bis-serjetà. L-organizzazzjonijiet 
involuti jistgħu juru evidenza ta’ konformità mal-
istandards speċifiċi billi jirreklamaw l-isem u n-numru 
tal-istandard jew billi juru marka ta’ ċertifikazzjoni. 

L-Importanza 
Tal-Istandards

10
L-Għażla  | Diċembru 2018



Kif inhuma żviluppati l-istandards?

L-istandards huma miktuba minn kumitati ta’ persuni 
li għandhom għarfien rilevanti ta’ suġġett u li wara 
numru ta’ diskussjonijiet jaslu biex jaqblu dwar il-
kontenut. Għaldaqstant, ix-xogħol li jsir huwa bbażat 
fuq prinċipju ta’ konsensus u l-kumitati li jieħdu sehem 
jistgħu jinkludu esperti tal-industriji, nies akkademiċi, 
manifatturi, kummerċjanti u kif ukoll konsumaturi. 

L-Istitut tal-Istandards u l-Metroloġija (SMI) fi ħdan 
l-MCCAA huwa l-korp tal-istandards nazzjonali f’Malta 
u jippubblika dokumenti li jġorru l-istatus ta’ Maltese 
Standard. Uħud mill-istandards huma żviluppati biss 
għall-użu minn organizzazzjonijiet f’Malta imma l-SMI 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ bosta standards 
Ewropej kif ukoll dawk internazzjonali li tnedew 
sabiex jappoġġaw lin-negozjant u lill-konsumatur 
b’mod globali. L-SMI huwa membru fundatur ta’ Cen u 
Cenelec li jippubblikaw Standards Ewropej kif ukoll ISO 
u IEC, li jippubblikaw Standards Internazzjonali.

L-involviment tal-Konsumaturi

Sabiex l-istandards ikollhom impatt reali u pożittiv 
huwa vitali li l-persuni li jużaw il-prodotti u s-servizzi, 
jiġifieri l-konsumaturi, jinvolvu ruħhom fit-tnedija 

tagħhom. Għaldaqstant, l-SMI titkellem għall-
konsumaturi waqt il-proċess tat-tfassil tal-istandards. 
Dan in-netwerk jagħmel l-almu tiegħu sabiex jiżgura li 
l-istandards il-ġodda jindirizzaw kwistjonijiet ewlenin 
tal-konsumatur u jindirizzaw il-problemi li jħabbtu 
wiċċhom magħhom in-nies.

Servizzi

L-istandards li jittrattaw is-servizzi qed isiru dejjem 
aktar importanti għall-konsumatur. Dan għaliex il-
konsumaturi qed jagħmlu użu minn firxa wiesgħa ta’ 
organizzazzjonijiet li joffru servizzi f’oqsma importanti 
bħall-finanzi, l-enerġija u s-saħħa fuq bażi ta’ kuljum. 
Il-konsumaturi għandhom ukoll rwol ewlieni fl-iżvilupp 
tal-istandards li jittrattaw servizzi meta jitolbu livelli 
ogħla ta’ kwalità, sigurtà u provvista ta’ informazzjoni 
aktar adegwata.

L-istandards jistgħu jgħinu fit-titjib tal-kwalità tas-
servizzi billi joffru gwida lill-organizzazzjonijiet dwar 
proċessi bħal taħriġ tal-persunal, kontijiet, immaniġġjar 
tal-ilmenti u servizzi għall-konsumatur. Dawn huma 
kollha importanti għall-konsumaturi għaliex jgħinuhom 
jagħmlu deċiżjonijiet aktar infurmati dwar liema 
organizzazzjonijiet għandhom jużaw.
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XIRI 
ONLAJN:  
x’inhuma d-drittijiet 
tal-konsumatur u kif 
tixtri b’mod sigur? 

L-użu tal-internet għal xiri ta’ prodotti u 
servizzi huwa metodu konvenjenti u joffri 
diversi vantaġġi, fosthom għażla ikbar ta’ 
prodotti, prezzijiet u offerti. F’dan l-artiklu 
ser nitrattaw x’inhuma d-drittijiet tal-
konsumatur meta jixtri b’dan il-mod, kif ukoll 
inħarsu lejn x’inhuma dawk il-prekawzjonijiet 
li wieħed għandu jieħu sabiex jieħu l-ikbar 
vantaġġ mix-xiri onlajn. Il-bejjiegħa onlajn 
għandhom l-istess obligazzjonijiet u dmirijiet 
li għandhom il-bejjiegħa tal-ħwienet. 
Barra minn hekk, dawn iridu jsegwu wkoll 
ir-Regolamenti dwar id-Drittijiet tal-
Konsumatur, li huma l-istess regolamenti li 
jipproteġu lill-konsumaturi meta jixtru onlajn. 

L-istess bħal meta wieħed imur jixtri minn 
ħanut, meta x-xiri jsir onlajn, dan għandu 
jiġi pprovdut  b’informazzjoni ċara kemm 
dwar il-prodott kif ukoll dwar il-bejjiegħ. 
Din l-informazzjoni għandha tinkludi 
deskrizzjoni dettaljata dwar il-karatteristiċi 
ewlenin tal-prodott, l-isem tal-kumpanija, 
fejn wieħed jista’ jibgħat l-ilment tiegħu f’każ 
ta’ problema u l-prezz finali inkluż xi taxxi u 
spejjeż oħra. 

Il-konsumatur għandu jiġi infurmat ukoll 
dwar id-dritt tal-kanċellament. Meta jsir 
bejgħ b’distanza, bħal fil-każ ta’ xiri onlajn, 
il-konsumaturi għandhom 14-il ġurnata ċans 
minn meta jirċievu l-prodott sabiex ikunu 
jistgħu jħassru x-xiri mingħajr il-bżonn li 
jagħtu raġuni. F’każ li l-konsumaturi ma jiġux 
infurmati b’dan id-dritt, dawn l-14-il ġurnata 
jistgħu jiġu estiżi għal sena jew inkella jibdew 
jgħoddu minn meta l-bejjiegħ jinforma lill-
konsumatur dwar dan id-dritt. Iżda, wieħed 
irid iżomm f’moħħu, li hemm xi eċċezzjonijiet 
għal dan id-dritt. Bħal pereżempju, wieħed 
ma jkollux dritt jikkanċella x-xiri meta jordna 
prodotti personalizzati jew f’każ li l-prodott 
ma jkunx jista’ jiġi aċċettat lura minħabba 
raġunijiet t’iġene u saħħa. 

Meta konsumatur jagħżel li juża d-dritt ta’ 
rtirar, il-bejjiegħ hu fid-dmir li jagħti lura l-flus 
imħallsa mill-iktar fis u fi żmien ta’ mhux iktar 
minn 14-il ġurnata minn meta tiġi kkanċellata 
l-ordni. Il-konsumatur jista’ jintalab xi tip ta’ 
prova li l-prodotti vera intbagħtu lura. Jekk 
il-konsumatur irid iħallas għall-posta biex 
jibgħat lura l-prodotti mixtrija, il-bejjiegħ irid 
javżah b’dan. F’każ li din l-informazzjoni ma 
tiġix provduta, il-bejjiegħ ikollu jħallas ukoll 
l-ispejjeż tal-pustaġġ. 
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Ħafna drabi l-kummerċjant onlajn jinforma 
lill-konsumatur bid-data tal-kunsinna. Meta 
l-bejjiegħ ma jistipulax żmien għall-kunsinna 
l-prodott għandu jasal għand il-konsumatur 
sa 30 ġurnata minn meta ssir l-ordni. Il-
konsumatur ikollu d-dritt jikkanċella x-xiri 
jekk il-prodott ma jasalx sa żmien 30 ġurnata 
jew sad-data miftehma. 

X’inhuma l-prekawzjonijiet li wieħed 
għandu jieħu sabiex jevita problemi 
meta jixtri onlajn?

Wieħed għandu jżomm f’moħħu li għalkemm 
ħafna mill-websajts joffru l-prodotti u 
s-servizzi li jkunu qed jirreklamaw, hemm 
oħrajn li jkunu scam, jiġifieri ma jkunux 
ġenwini. Qabel ma ntemmu x-xiri tagħna 
onlajn, ikun siewi għalina li niftakru f’dawn 
il-pariri li ġejjin: 

• Naċċertaw li l-websajt hi sigura: Ara li 
l-websajt tkun tibda https:// minflok 
http://. Iċċekkja wkoll kemm tkun ilha 
topera. Illum il-ġurnata hemm diversi 
websajts li permezz tagħhom wieħed jista’ 
jiċċekkja jekk il-websajt li ser jixtri minn 
fuqha hijiex ġenwina  jew le. 

• Naraw ukoll li hemm id-dettalji tal-
bejjiegħ u n-numru tar-reġistrazzjoni 

tal-kumpanija. Għandna dejjem noqogħdu 
attenti jekk ikun hemm biss indirizz tal-
imejl. 

• Il-bejjiegħ għandu joffri informazzjoni 
dwar kif konsumatur jista’ jiftaħ ilment 
meta jiltaqa’ ma’ xi problema. 

• Għandna dejjem nevitaw websajts li 
jħalluna nħallsu biss permezz ta’ money 
order. Websajts siguri għandhom dejjem 
joffru għażla ta’ kif wieħed jista’ jħallas. 
Tajjeb ukoll li sakemm nirċievu l-prodotti, 
nibqgħu niċċekkjaw il-kont tal-bank 
sabiex inkunu ċerti li nqata’ l-ammont it-
tajjeb. Id-dettalji tal-karta ta’ kreditu qatt 
m’għandhom jintbagħtu b’imejl. 

• Importanti wkoll li qabel ma ntemmu 
x-xiri tagħna, naqraw it-termini u 
l-kundizzjonijiet li jkun hemm fuq il-
websajt li ser nixtru minn fuqha. Ħafna 
drabi dawn ikun fihom informazzjoni 
importanti. 

• Tajjeb li meta nkunu ser nixtru xi prodott 
minn barra l-pajjiż, nixtruh mingħand 
kumpanija u mhux mingħand individwi. 
Dan għaliex meta nixtru mingħand 
individwi, ma nibqgħux protetti mir-
regolamenti li jipproteġuna bħala 
konsumaturi.
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LOGO ĠDID
 WEBSAJT ĠDIDA 
  SERVIZZI ĠODDA

L-2018 kienet sena importanti għall-MCCAA peress li 
nediet l-identità korporattiva l-ġdida tagħha. Il-logo 
korporattiv ġdid jagħti dimensjoni friska lill-Awtorità u 
jirrifletti l-komunikazzjoni bejn l-Awtorità u ċ-ċittadini 
Maltin u Għawdxin. Il-logo l-ġdid jirrapreżenta lill-
Awtorità bħala korp waħdieni li qiegħed hemm għas-
servizz tal-konsumaturi, il-kummerċjanti, l-importaturi 
u l-partijiet kollha interessati. Madankollu, il-bidla ma 
kinitx waħda kożmetika biss għax fost affarijiet oħra 
ħdimna wkoll biex intejbu l-websajt tal-MCCAA. 

Il-websajt www.mccaa.org.mt żviluppajnieha u 
tejjibnieha sabiex tkun iktar user friendly u sabiex 
tkun tista’ toffri onlajn firxa wiesgħa ta’ servizzi għaċ-
ċittadin. Din il-websajt qed toffri aċċess iktar faċli u 
konvenjenti għall-informazzjoni, u tkopri wkoll search 
engine ottimizzata. 

Wieħed mis-servizzi l-ġodda li bdiet toffri l-websajt tal-
Awtorità din is-sena huwa l-possibbiltà li jsiru rapporti 
għal xi nuqqasijiet fis-suq. Permezz ta’ formola ġdida 
onlajn, il-konsumaturi jistgħu jirrapportaw negozji bi 
prattiċi illegali jew li jnaqqsulhom id-drittijiet tagħhom.

F’din il-formola, il-konsumatur huwa mitlub iniżżel 
l-isem, il-lokalità, l-indirizz tan-negozju flimkien mad-
dettalji dwar in-nuqqas fis-suq li jkun iltaqa’ miegħu. 
Ir-rapport jista’ jsir b’mod anonimu iżda jekk il-
konsumatur ikun jixtieq li jiġi mgħarraf bi żviluppi dwar 

ir-rapport tiegħu jista’ jħalli dettalji ta’ kuntatt sabiex 
jiġi kkuntattjat. Kull rapport li tirċievi l-Awtorità jiġi 
investigat u, fejn jinstabu xi nuqqasijiet, din tavża lill-
kummerċjant sabiex jirregola ruħu.  

Permezz ta’ din il-formola l-konsumaturi jistgħu 
jirrapportaw bejjiegħa li jbigħu prodotti b’nuqqas 
ta’ tikkettjar, prodotti li jidhru li mhumiex sikuri jew li 
m’għandhomx il-marka CE. 

Din il-formola tista’ wkoll tintuża meta jkun hemm 
negozji li jagħmlu reklami qarrieqa, bejjiegħa li jonqsu 
milli jipprezzaw il-prodotti għall-bejgħ jew inkella li 
jimmarkaw il-prodotti bi prezz u jitolbu lill-konsumatur 
iħallas prezz differenti minn kif indikat. 

Vjaġġaturi bi problemi minħabba titjiriet jew pakketti 
ta’ vjaġġ jistgħu wkoll jagħmlu użu minn din il-formola. 
L-MCCAA tilqa’ wkoll rapporti li għandhom x’jaqsmu 
ma’ problemi relatati ma’ garanziji, prodotti difettużi 
jew servizzi mhux sodisfaċenti.

Din il-formola tista’ tiġi aċċessata mill-websajt  tal-
MCCAA jew permezz tal-mobile app tal-Awtorità, bl-
isem ‘Konsumatur’.

Il-pubbliku huwa mħeġġeġ jagħmel użu minn din il-
formola sabiex jgħin lill-Awtorità taħdem għal suq ġust 
bl-aħjar interess għall-konsumaturi.
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Meta nivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor fl-
Unjoni Ewropea; jew nitilqu minn ajruport tal-
Unjoni Ewropea; jew minn pajjiż barra mill-
Ewropa u naslu f’ajruport fl-Unjoni Ewropea;

U

titħassar titjira jew ma nitħallewx nitilgħu fuq
l-ajruplan jew it-titjira tittardja għal iktar minn
tliet sigħat, bħala passiġġieri għandna dritt
għal:

• Żewġ telefonati b’xejn

• Ikel u xorb waqt li qed nistennew

• Akkomodazzjoni ġewwa lukanda f’każ li  
 jkollna nqattgħu xi ljieli fl-ajruport sakemm  
 tinstab titjira alternattiva

Għandna wkoll dawn id-drittijiet:

• Il-flus lura tal-biljett tal-ajru jekk niddeċiedu  
 li ma nsifrux

• Vjaġġ alternattiv biex naslu fid-destinazzjoni  
 tagħna kemm jista’ jkun malajr jew f’data
 oħra magħżula minna u skont id-  
 disponibbiltà tal-linja tal-ajru

Kumpens finanzjarju

• Għal titjira ta’ 1,500 km jew inqas kumpens  
 ta’ €250

• Titjiriet li huma fl-Unjoni Ewropea ta’ 1,500  
 km sa 3,500 km kumpens ta’ €400

• Għal dawk it-titjiriet kollha li ma jaqgħux  
 taħt il-kategoriji msemmija hawn fuq   
 kumpens ta’ €600

Dan il-kumpens jista’ jonqos bin-nofs f’każ 
li l-linja tal-ajru tipprovdi titjira alternattiva li 
twassalna fid-destinazzjoni tagħna sa ċertu ħin 
wara t-titjira oriġinali.

Ċirkostanzi straordinarji fejn titħassar jew 
tittardja t-titjira u l-passiġġieri ma jkollhomx 
dritt għal kumpens, bħal pereżempju:

• Għeluq ta’ ajruport minħabba raġunijiet ta’  
 sigurtà

• Ħsarat fl-ajruplan ikkawżati minn   
 kundizzjonijiet ta’ temp estrem u li jistgħu  
 jaffettwaw is-sigurtà tal-ajruplan

• Passiġġieri jew membri tal-ekwipaġġ lI  
 jkunu ma jifilħux serjament jew mewt ta’  
 passiġġier fuq l-ajruplan

• Gwerra jew instabilità politika

• Terroriżmu jew atti ta’ sabutaġġ

• Strajks mill-kontroll tat-traffiku tal-ajru jew  
 restrizzjonijiet fl-operat tal-ajruporti.

Jekk għandek xi diffikultà ċempel
Freephone 80074400

jew ibgħat imejl
airpassengerrights.mccaa@mccaa.org.mt

Id-Drittijiet tal-Passiġġieri tal-ajru
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L-MCCAA flimkien mal-Awtorità Maltija għall-
Komunikazzjoni u ċ-Ċentru Ewropew tal-
Konsumatur f’Malta organizzaw sensiela ta’ 
sessjonijiet ta’ tagħrif bla ħlas għall-pubbliku 
ġenerali dwar ix-xiri onlajn. L-iskop ta’ dawn 
is-sessjonijiet kien li jfakkar lill-konsumaturi 
li għandhom jinfurmaw sew lilhom infushom 
dwar id-drittijiet u r-responsabbiltajiet 
tagħhom meta jixtru onlajn, kif jevitaw 
problemi marbuta ma’ dan it-tip ta’ xiri u kif 
il-konsumaturi jindunaw jekk sit elettroniku li 
jkunu se jixtru minnu jkunx serju jew le.

Waqt it-tnedija ta’ dawn is-sessjonijiet, is-
Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni 
tal-Konsumatur u Valletta 2018 Deo Debattista 
fakkar li l-konsumatur għandu jkun infurmat 
bl-aħjar mod dwar is-suq diġitali u kif jista 
jibbenefika minnu. “Għalhekk, għandha ssir 
aktar enfasi fuq l-edukazzjoni tal-konsumaturi 
dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom biex 
b’hekk nassiguraw li dawn jieħdu l-aħjar 
esperjenza meta jakkwistaw prodotti jew 
servizzi onlajn.  Is-sessjonijiet ta’ informazzjoni 
li tniedew illum, għandhom l-għan ewlieni 
li jipprovdu l-informazzjoni li l-konsumaturi 
Maltin għandhom bżonn biex ikunu jistgħu 
igawdu mill-benefiċċji kollha tax-xiri onlajn 
mingħajr ma jitpoġġew f’xi riskju”, qal 
Debattista. 

Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi 
Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni 
Silvio Schembri sostna fuq l-importanza li 
wieħed ikun iżjed konxju tal-affarijiet meta 
jkun qed jixtri onlajn. Schembri qal li minn 

studju li sar sentejn ilu mill-Awtorità Maltija 
għall-Kommunikazzjoni wera biċ-ċar li 78% tal-
utenti tal-internet huma xerrejja diġitali filwaqt 
li ċerti konsumaturi stqarrew li joqogħdu lura 
milli jixtru online minħabba l-fatt li wieħed ma 
jistax jara u jipprova oġġett jew minħabba 
nuqqas ta’ tagħrif dwar kif wieħed jixtri onlajn.  
“Għaldaqstant, l-Inizjattiva bejn l-Awtorità 
Maltija għall-Komunikazzjoni u l-Awtorità 
Maltija għall-Affarijiet tal-Konsumatur u 
Kompetizzjoni hija ideali sabiex il-konsumatur 
ikun mgħarraf aħjar dwar id-dmirijiet u drittijiet 
tiegħu meta jixtri onlajn” qal Schembri. 

Is-sessjonijiet ta’ taħriġ kienu mifruxa fuq 
numru ta’ ġimgħat u ġew organizzati f’diversi 
lokalitajiet madwar Malta u Għawdex.

Sensiela 
 ta’ sessjonijiet     
  ta’ taħriġ fuq 
   Xiri Onlajn
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App tal-
mowbajl

‘Konsumatur’

L INJA  GWIDA  
GĦALL-KON S U MATU RI

F’Marzu 2017, l-MCCAA nidiet l-app tal-mowbajl ġdida bl-isem 
‘Konsumatur’. L-iskop ta’ din l-app huwa li l-pubbliku jkollu aċċess 
għall-informazzjoni dwar id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tal-
konsumaturi 24 siegħa kuljum. Din l-app tista’ tintuża bħala linja 
gwida mill-konsumaturi meta jiltaqgħu ma’ diffikultajiet waqt ix-xiri 
tagħhom.  L-app tal-mowbajl b’kollox għandha sitt kategoriji ta’ 
informazzjoni, tlieta minnhom ġew miżjuda din is-sena. 

Il-kategorija ‘Xiri’ tipprovdi informazzjoni fuq il-protezzjoni li 
għandu l-konsumatur meta jixtri prodott jew servizz, kif ukoll 
issemmi r-rimedji li l-bejjiegħ huwa obbligat li jagħti bil-liġi. 

Fil-kategorija ‘Xiri Onlajn’ din l-app tipprovdi informazzjoni fuq 
id-diffikultajiet li l-konsumaturi jistgħu jiltaqgħu magħhom meta 
jixtru onlajn u anke tiggwida lill-konsumaturi x’għandhom jagħmlu 
meta jiltaqgħu ma’ problema. F’din il-kategorija wieħed ukoll isib 
informazzjoni utli  dwar id-dritt tal-kanċellament. 

Waħda mill-kategoriji l-ġodda ta’ din l-app hija dik dwar 
‘Prezzijiet’. F’din il-kategorija l-konsumaturi jsibu informazzjoni fuq: 
l-obbligazzjonijiet li għandhom il-bejjiegħa relatati mal-indikazzjoni 
tal-prezzijiet, il-konsegwenzi li jaffaċċjaw il-bejjiegħa meta ma 
jikkonformawx mar-regolamenti u tinkludi wkoll informazzjoni 
dwar is-sitwazzjonijiet fejn m’hemmx obbligu li jiġu indikati 
l-prezzijiet. 

Kategorija oħra hija dik bl-isem ‘Kuntratti’ li tispjega 
d-definizzjoni ta’ kuntratt u r-responsabilitajiet u d-drittijiet 
li l-konsumaturi għandhom meta jagħmlu kuntratt ta’ xiri.  

Kuntratti bi klawsoli mhux ġusti jistgħu jiġu rrappurtati 
lill-Awtorità permezz tal-Formola għar-rappurtaġġ ta’ 
kummerċ kontra l-etika li tinsab fl-istess app.

Kategorija oħra li żdiedet din is-sena hija dik bl-isem 
‘Vjaġġar’. F’din il-kategorija l-konsumaturi jsibu 
informazzjoni dwar id-drittijiet li għandhom bħala 
passiġġieri tal-ajru meta ma jitħallewx jitilgħu fuq titjira 
u meta titjira tittardja jew titħassar. Barra minn hekk, 
din il-kategorija tipprovdi informazzjoni relatata ma’ 
xiri ta’ pakketti ta’ vjaġġi.

Kategorija oħra importanti li tinsab f’din l-app hija 
dik li tispjega l-proċess li konsumatur għandu 
jimxi miegħu meta jkollu problema bil-prodott 
jew servizz li jkun xtara. Il-konsumaturi jistgħu 
jagħżlu li jirreġistraw l-ilment tagħhom mal-
Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur fi ħdan 
l-MCCAA billi jimlew il-formola tal-ilment. Din 

il-formola hija sempliċi ħafna biex timtela u 
tista’ tintbagħat elettronikament permezz 

tal-istess app. Il-konsumatur jista’ wkoll 
jehmeż dokumenti u ritratti mal-

formola tal-ilment qabel jibgħatha. 

L-app tal-mowbajl 
‘Konsumatur’ tista’ 

titniżżel b’xejn minn 
fuq l-App Store tal-

Apple jew minn fuq 
Google Play għal 
apparat Android. 
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Meta bħala konsumatur tagħżel li tixtri 
pakkett ta’ vjaġġ organizzat minn aġenzija 
ta’ vjaġġar jew kummerċjant, għandek 
numru ta’ drittijiet.

Pakkett ta’ vjaġġar jinvolvi kombinazzjoni 
ta’ mill-inqas żewġ tipi differenti ta’ servizzi 
tal-ivjaġġar għall-istess vjaġġ. Dawn is-
servizzi normalment jinkludu t-trasport 
bl-ajru jew bil-baħar, akkomodazzjoni 
f’lukanda, kiri ta’ karozzi jew eskursjonijiet.

Meta dawn is-servizzi jiġu mixtrija 
mingħand organizzatur ta’ vjaġġi jew 
kummerċjant ieħor taħt kuntratt ta’ 
xiri wieħed jew kuntratti separati, inti 
protett minn Regolamenti speċifiċi. Din 
il-protezzjoni tapplika wkoll meta jsiru 
arranġamenti tal-ivjaġġar marbuta. 
Dawn iridu jinkludu mill-inqas żewġ tipi 
differenti ta’ servizzi tal-ivjaġġar mixtrija 
għall-istess vjaġġ. Barra minn hekk dawn 
is-servizzi jistgħu jkunu nxtraw mingħand 
kummerċjanti differenti. Pereżempju, 
tibbukkja titjira minn fuq websajt u mill-
istess websajt tkun mistieden tibbukkja 
servizz ieħor relatat mal-istess vjaġġ minn 
fuq websajt differenti. It-tieni booking irid 
isir fi żmien 24 siegħa.

Tagħrif li għandu jingħatalek qabel ma jsir il-
kuntratt tax-xiri

• Id-destinazzjoni tal-vjaġġ, l-itinerarju u n-numru ta’ 
ljieli inklużi; 

• It-trasport provdut, inkluż il-ħinijiet tat-tluq u tar-
ritorn; 

• Dettalji dwar l-akkomodazzjoni u l-ikel inkluż; 

• Żjarat, eskursjonijiet u servizzi oħra inklużi fil-prezz 
imħallas mill-konsumatur; 

• Meta wieħed ikun qed isiefer bħala parti minn 
grupp, id-daqs approssimattiv tal-grupp; 

• Id-dettalji ta’ kuntatt tal-organizzatur; 

• Il-prezz totali tal-pakkett u kif ser isir il-ħlas; 

• In-numru minimu ta’ persuni meħtieġa għall-
eżekuzzjoni tal-pakkett u l-limitu ta’ żmien sakemm 
l-organizzatur irid jinfurmak li l-vjaġġ mhux ser isir;  

• Ir-rekwiżiti tal-passaport u tal-viża kif ukoll 
informazzjoni dwar il-formalitajiet tas-saħħa; 

• Ħtiġijiet speċjali li int tkun qbilt dwarhom mal-
organizzatur.

Id-drittijiet 
tiegħek 
meta tixtri 
pakkett ta’ 
vjaġġ
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F’każ li xi informazzjoni li tingħata 
ma tkunx korretta jew tkun qarrieqa, 
l-organizzatur huwa legalment 
responsabbli li jipprovdik b’kumpens 
għan-nuqqas li tkun sofrejt waqt il-vjaġġ.

Hekk kif isir il-ħlas ta’ depożitu fuq xiri 
ta’ pakkett ta’ vjaġġ, kun ċert li tingħata 
ċertifikat li juri li l-organizzatur tal-vjaġġ 
huwa msieħeb fil-fond tal-insolvenza 
għaliex dan jipproteġi l-flus li tħallas 
f’każ li l-organizzatur ifalli.

Dritt li tikkanċella xiri ta’ pakkett ta’ vjaġġ

Għandek dritt li tħassar ix-xiri ta’ pakkett ta’ vjaġġ 
fi kwalunkwe ħin qabel ma jibda l-vjaġġ. Tista’ però 
tiġi mitlub tħallas miżata raġonevoli ta’ kanċellament 
lill-organizzatur. Barra minn hekk, il-vaganza tista’ tiġi 
kkanċellata b’xejn f’każ li d-destinazzjoni bbukkjata 
tkun qed tiġi meqjusa bħala post perikoluż.

Tista’ wkoll tikkanċella x-xiri tal-vjaġġ u titlob rifużjoni 
tal-flus jekk il-prezz tal-vjaġġ jogħla bi 8% jew aktar.

Problemi waqt il-vjaġġ

Meta jinqalgħu problemi waqt vjaġġ u ċerti servizzi ma 
jkunux jistgħu jiġu pprovduti, l-organizzatur għandu 
jipprovdi arranġamenti alternattivi mingħajr ħlas. Bħala 
konsumatur għandek ukoll id-dritt li titlob kumpens 
għas-servizzi li ma ġewx provduti.

Ilmenta mill-ewwel

Meta jkun hemm nuqqas waqt vjaġġ għandek ir-
responsabbiltà li tilmenta immedjatament mal-
organizzatur. Jekk il-problema ma tiġix solvuta waqt 
il-vjaġġ, ilmenta bil-miktub u itlob kumpens.
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Meta nixtru rigal f’moħħna dejjem ikun hemm 
id-dubju jekk ir-rigal huwiex ser jintgħoġob 
mill-persuna li tirċivih. Biex nevitaw li nixtru 
rigali li jistgħu jispiċċaw imwarrba, importanti 
li nkunu nafu x’inhuma d-drittijiet tagħna 
bħala konsumaturi u anke nieħdu ċerti 
prekawzjonijiet.

Ir-rigali jistgħu jinbidlu?

Meta noħorġu nixtru r-rigali għandna niftakru 
li, jekk nagħmlu għażla ta’ xiri ħażina, bil-
liġi m’għandniex dritt li mmorru lura għand 
il-bejjiegħ u nitolbu rimedju. Sabiex nevitaw 
sitwazzjoni fejn ir-rigali li nixtru jitwarrbu u ma 
jintużawx, hija responsabbiltà tagħna li qabel 
nikkonkludu x-xiri nistaqsu lil tal-ħanut jekk ir-
rigali li qed nixtru jistgħux jinbidlu.

Jekk tal-ħanut jikkonfermalna li r-rigali 
jistgħu jinbidlu, importanti li nistaqsu dwar 
il-kundizzjonijiet tar-ritorn, bħal pereżempju, 
nistaqsu sa meta jista’ jsir ir-ritorn u jekk 
hemmx bżonn li wieħed jippreżenta l-irċevuta 

oriġinali. Kundizzjonijiet oħra importanti 
huma t-tikketti tal-prodotti u jekk dawn 
jistgħux jinqalgħu, kif ukoll jekk għandux 
jinżamm l-ippakkjar oriġinali. Ladarba niġbru 
din l-informazzjoni għandna ngħadduha lil 
min nagħtu r-rigal. Idealment għandu jkollna 
prova bil-kitba tal-ftehim dwar ir-ritorn u 
l-kundizzjonijiet marbuta miegħu. Ħafna drabi 
dawn ikunu miktuba fuq l-irċevuta jew il-gift 
receipt.

Tajjeb ukoll li nistaqsu x’jiġri mill-valur 
tar-rigal f’każ li dan jiġi rritornat waqt iż-
żminijiet tas-Sales. Hemm ċerti ħwienet li 
jagħtu l-valur kollu tal-oġġett sakemm il-
konsumatur jippreżenta l-irċevuta, u hemm 
ħwienet oħra li jagħtu l-valur tas-Sale. F’dawn 
is-sitwazzjonijiet għandna niftakru li l-liġi ma 
tirregolax dawn il-kundizzjonijiet tar-ritorn 
sakemm il-prodotti li qed jiġu rritornati ma 
jkunux difettużi. Min-naħa l-oħra jekk ir-rigal 
ikun difettuż u dan ma jistax jissewwa jew 
jinbidel, bil-liġi jkollna dritt għal rifużjoni tal-
flus imħallsa.

Xiri ta’ Rigali:
G ĦAL  X IE X  G Ħ AN D NA  NOQOGĦD U AT T ENT I?
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Tip ta’ rigali li ma jistgħux jinbidlu

Waqt li nkunu qed nagħżlu r-rigali 
m’għandniex ninsew li ċerti tipi ta’ rigali ma 
jinbidlux. Dawn normalment jinkludu prodotti 
personalizzati u prodotti li jiġu f’kuntatt fiżiku 
mal-konsumatur, bħal ħwejjeġ ta’ taħt, imsielet 
u make-up. Dawn tal-aħħar ma jinbidlux 
minħabba raġunijiet ta’ iġjene.

Meta jinxtraw dawn it-tip ta’ prodotti jkun 
għaqli li l-bejjiegħ jiġbed l-attenzjoni tal-
konsumatur li l-prodott ma jistax jinbidel u 
għalhekk għandu jaħsibha darbtejn qabel 
jikkonkludi x-xiri. B’dan il-mod il-bejjiegħ jevita 
lmenti u problemi żejda. 

Xiri ta’ rigali onlajn

F’każ li niddeċiedu li nixtru xi rigali onlajn, 
tajjeb li niftakru li dan it-tip ta’ xiri jġorr 
protezzjoni addizzjonali. Meta nixtru b’dan 
il-mod għandna 14-il jum minn meta jasal 
għandna l-prodott mixtri biex nerġgħu 
naħsbuha u, jekk irridu, inħassru x-xiri.  Waqt 
li m’għandniex obbligu nagħtu raġuni għaliex 
qed nirritornaw il-prodott, nistgħu niġu 
mitluba nħallsu l-pustaġġ biex jintbagħat il-
prodott lura għand il-bejjiegħ. Dawn l-ispejjeż 
għandna niġu infurmati dwarhom qabel 
nikkonkludu x-xiri. Jekk le jridu jitħallsu mill-
bejjiegħ.

Rigali difettużi

Għandna dejjem niftakru li jekk rigal li nixtru 
jinzerta difettuż, jew ma jkunx skont il-ftehim 
tax-xiri, il-liġi tal-konsumatur tagħtina d-dritt 
li nitolbu rimedju mingħajr ħlas. Ir-rimedji li 
toffri l-liġi huma tlieta: tiswija, bdil jew flus lura. 
Importanti li ma naċċettawx nota ta’ kreditu 
meta prodott difettuż ma jkunx jista’ jissewwa 
jew jinbidel. Meta jiġri hekk għandna ninsistu 
għal flus lura.

Kif nilmentaw?

Jekk niltaqgħu ma’ problema waqt li qed 
nixtru u mal-bejjiegħ ma jirnexxilniex 
naslu għal ftehim, nistgħu nirrikorru għand 
l-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur għall- 
informazzjoni dwar id-drittijiet tagħna u għall-
assistenza biex insolvu l-problema li nkunu 
għaddejjin minnha.
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L-MCCAA waqqfet l-iskema Trust You sabiex tibni relazzjoni ta’ 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 għall-

konsumaturi. Wieħed jista’ jissieħeb f’din l-iskema, billi jimla applikazzjoni li tinstab f’din il-link:  

forms.mccaa.org.mt/trustyou

Min jissieħeb fl-iskema Trust You ikun qed jimpenja ruħu li josserva l-kodiċi ta’ kondotta marbut mal-iskema. 
Dan il-kodiċi jirrappreżenta ċ-ċiklu tal-proċess tax-xiri kollu. Ladarba applikazzjoni tiġi aċċettata l-bejjiegħ 

jew kumpanija jingħataw ċertifikat u stickers bil-logo tal-iskema 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
Mamas and Papas
Orsay
Piazza Italia
Smart Supermarket
Vision Opticians

Birżebbuġa
Rainbow Stationery
The Right Spot

Bormla
Micallef Stationery

Fgura
Vision Opticians

Furjana
MSV Life

Ħamrun
Bedding and Upholstery
Gauda
Marchese
Matthew’s Toy Shop

The Sevens
Vision Opticians
Wanna Party

Ħal Luqa
Dimples Pet Shop
Mario Cauchi Hardware Store
Matrix

Ħal Qormi
Electro Fix Energy Ltd.
Elektra
Pavi
Vision Opticians

Ħaż-Żebbuġ
Vision Tech

Marsa
Intercomp

Mellieħa
Classic Designs 

Mosta
Centro Moda
C Moda
La Poupee Ladies Fashion
Mosta Electronic Centre
Paul Stationery
PC Wise
Sands
VCP

L-Iskema Trust You
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Mrieħel
Forestals
Homemate
Malta International Training
The Atrium

Pieta’
Tescoma

Rabat, Għawdex
Arkadia Food Store
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

Raħal Ġdid
Debenhams
Eurosport 
Lux It Co Ltd.
M Vintage Fashion Jewels
Matrix
Top Spot

San Ġiljan
Adidas
Arkadia Food Store
Calliope
M Vintage Fashion Jewels 
Matrix
Next Home
Oasis
Sketchers
Terranova
Trilogy

San Ġwann
Avantech
Vee Gee Bee

San Pawl il-Baħar
Flock Images Co. Ltd.

Santa Venera
Chateau d’Ax
Francis Busuttil & Sons Ltd
Terranova

Siġġiewi
Die Ecke

Sliema
Adidas
Bata
Calliope
Debenhams
Gant Lacoste
M Vintage Fashion Jewels
Next
Next Home
Oasis
Sketchers
Terranova 
Trilogy

Ta’ Qali
Nectar Group

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

Żejtun
Debbie’s Baby Centre
Ventura
Vision Opticians
Welcome Bargain Shop
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2395 2000
8007 4400
2124 2420
2149 6016
2122 1901 
2123 9091
2124 6982
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
2133 7333 
2296 2296 
2124 2270
2156 1622
2132 0202 
2295 5000
8007 2224
2229 2558
153
8007 2200

2249 4202
2545 0000
2156 1600

112

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 

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 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 għall-Enerġija u Ilma
Is-Servizz ta’ Informazzjoni tal-Gvern 
Wasteserv Malta 

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

L-Awtorità ta’ Malta  
għall-Kompetizzjoni
u għall-Affarijiet 
tal-Konsumatur 

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

8007 4400 
2395 2000

www.mccaa.org.mt/ 
home/complaint 

Miftuħin għall-pubbliku: 

Fis-sajf (16 ta’ Ġunju - 
30 ta’ Settembru): 
mit-Tnejn sal-Ġimgħa
bejn it-08:00 u n-12:30 

Fix-xitwa (1 ta’ Ottubru -
15 ta’ Ġunju): It-Tnejn, 
it-Tlieta, il-Ħamis u
l-Ġimgħa bejn it-08:30
u n-12:30. L-Erbgħa bejn
it-08:30 u l-16:00.

Emerġenza
(Ambulanza, Pulizija, 

Tifi tan-nar)

Numri 
tat-telefown 
utli għall-
Konsumaturi

Fejn tista’ 
tagħmel 
l-ilment
tiegħek
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