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Daħla

1.1
Il-konsumaturi f’Malta m’għandhomx storja twila. Kien fl-1981, li l-ewwel
darba li ssemmiet il-kelma konsumaturi, u b’hekk daħlet l-idea, kien meta għaddiet lewwel liġi li tat lill-għaqdiet tal-konsumaturi d-dritt li jxandru l-ismijiet tal-kumpaniji
mingħajr minaċċja ta’ azzjoni legali sakemm dawn ikunu mxew bona fide.
1.2
Minn dak iż-żmien għaddew sitta u tletin sena u l-Għaqda tal-Konsumaturi
tħoss li l-elezzjoni li jmiss tagħtina opportunita’ sabiex nerġgħu nagħtu ħarsa millqrib lejn dan is-settur biex nagħtuh sew direzzjoni u sew il-bixra li għandu bżonn biex
jilqa’ l-isfdi tal-preżent u l-futur għall-ġid sew tal-konsumaturi kif ukoll għallekonomija biex jinħoloq aktar ġid.
1.3
L-Għaqda tal-Konsumaturi tħoss li dan hu żmien importanti għaliex ilkonsumaturi bħala ċittadini jridu jiddeċiedu l-futur tal-pajjiż u jħarsu l-interessi u lfamilji tagħhom permezz tal-vot.
1.4
It-tendenza hi li f’dan iż-żmien il-kelma ‘konsumaturi’ ssir ħafna aktar
popolari mal-politiċi iżda hekk kif tgħaddi l-elezzjoni din il-kelma titlef is-sinifikat
tagħha. Dan għaliex hemm affinita’ kbira bejn il-partiti politiċi u s-settur tan-negozju.
1.5
Pero’ rridu nfakkru li anki individwi u saħansitra familji jagħtu l-kontribut
individwali tagħhom u allura tul il-legiżlatura l-partiti fil-gvern m’għandhomx jieħdu
miżuri li jkunu ta’ vantaġġ ta’ naħa għad-detriment ta’ ħaddieħor.
1.6
Tul dan iż-żmien inħolqu strutturi biex imexxu dan il-qasam. Il-qafas
ekonomiku tal-lum hu wieħed ibbażat fuq is-suq fejn ir-rwol tal-Istat huwa wieħed
primarjament regolatorju. Hu għalhekk li l-aktar ħaġa li għandna bżonn niffukaw
huma r-regolaturi li għandhom funzjoni importanti fis-Suq. Minkejja li dawn kellhom
jimxu totalment differenti mid-Dipartimenti tal-Gvern u b’enfasi li dawn ikunu proattivi fil-ħidma regolatorja, s’issa l-maġġoranza tagħhom, ma nrexxilhomx jagħmlu
dan għad-detriment tal-konsumaturi u ta’ dawk in-negozji li huma onesti u għallekonomija in ġenerali.
1.7
Kif semmejna, il-qafas tal-kummerċ illum hu bbażat fuq is-suq. Tul l-aħħar
leġiżlatura kien hemm żvilupp importanti fejn ittieħdu miżuri biex fis-settur tal-fuel ilprezzijiet mhux biss ikun wieħed stabbli iżda talli l-prezzijiet tal-fuel niżlu. Tajjeb li
nsemmu li kien hemm settur ieħor fejn fil-legiżlaturi ta’ qabel kienu wkoll ittieħdu
miżuri li ġabu roħs u stabilita’. Dan kien fis-settur tal-mediċini, xi ħaġa li baqgħet
għaddejja tul l-aħħar leġiżlatura wkoll.
1.8
Min-naħa tal-liġijiet, għalkemm hemm xi lacunae, nemmnu li f’Malta
għandna qafas sodisfaċenti. Hu għalhekk li nemmnu li l-aktar li hemm bżonn li naraw
li dan il-qafas jaħdem għall-ġid tal-konsumaturi, għal dawk in-negozjanti li jemmnu li
dak li hu tagħhom jeħduh u dak li hu tal-konsumaturi jagħtuhulhom mingħajr
problemi. Persważi li dan il-bilanċ ikattar fiduċja u għalhekk tkattar il-kompetittivita’
u ħolqien akbar ta’ ġid fl-ekonomija in ġenerali.
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1.9
Nemmnu wkoll li barra l-liġijiet hemm bżonn li nagħtu ħarsa lejn kemm ilqafas regolatorju fir-rigward tal-ħarsien tal-konsumaturi hu tassew effettiv u effikaċi.
L-ewwel ma rridu naraw hi r-rwol tal-Gvern f’dan is-settur li filwaqt li jagħti direzzjoni
għandu l-obbligu li jara li l-liġijiet qed jiġu infurzati u wkoll jara li l-interess ġenerali
tal-konsumaturi jiġu mħarsa. Hemm bżonn ukoll naraw ir-rwol li l-għaqdiet talkonsumaturi għandu jkollhom f’dan is-settur. Hu importanti li dawn ikollhom rwol
ċar fejn b’mod effettiv iservu kemm bħala l-vuċi tal-konsumaturi kif ukoll biex
jgħassu fuq il-ħidma regolatorja tal-awtoritajiet kompetenti għall-ħarsien taddrittijiet tal-konsumatur fid-diversi oqsma.
1.10
Hemm ukoll attitudnijiet, speċjalment dawk ta’ kif nagħmlu l-affarijiet, li
hemm bżonn jinbidlu biex min-naħa l-konsumaturi jkunu aktar pro-attivi fis-swieq u
min-naħa l-oħra jkollna qafas amministrattiv li hu adattat għaċ-ċirkostanzi li
jiggarantixxi sew it-trasparenza u l-kontabilita’ u infurzar tal-liġijiet. Attitudni li żgur li
hemm bżonn nibdlu hu li niffukaw wisq esklussivament fuq is-suq lokali, u ninsew iddimensjoni Ewropea speċjalment kif nistgħu nintegraw aktar l-ekonomija tagħna ma’
dik tas-Suq Intern Ewropej biex niggwadanjaw l-opportunitajiet li dan jagħti
speċjalment lill-konsumaturi.
1.11
F’dan il-qasam, tul l-aħħar leġiżlatura kien hemm żviluppi importanti għaliex,
permezz tal-ħidma tul il-Presidenza, permezz ta’ ħidma fuq livell Ewropew, kien
hemm żviluppi importanti fil-qasam tas-settur diġitali billi r-roaming charges reġgħu
ġew imniżżla u nħolqot ukoll aktar stabilita’. Nemmnu li Gvernijiet futuri jridu jieħdu
din id-dimensjoni bis-serjeta’ u nkunu proattivi biex niksbu benefiċċji mhux biss
għall-konsumaturi Maltin iżda wkoll dawk Ewropej.
1.12
Hu għalhekk li llum qed inressqu l-proposti tagħna lill-partiti politiċi biex
dawn jiġu meqjusa minnhom. Tajjeb li nsemmu li ħafna mill-proposti li qed insemmu
llum konna wkoll ressaqnihom fil-proposti tagħna lill-partiti kollha qabel l-aħħar
elezzjoni tal-2013. Sfortunatament, ħafna minnhom lanqas biss ġew imdaħħla filprogrammi elettorali tal-partiti. Nisperaw li din id-darba l-partiti jiflu aktar bir-reqqa
l-proposti tagħna. Dan hu importanti għax nemmnu li l-qasam tal-konsumaturi hu
wieħed li jifforma bażi komuni għal kull partit u peress li l-ebda partit m’għandu
monopolju f’dan il-qasam, dawn il-proposti għandhom jiġu kkunsidrati mill-partiti
kollha.
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STRUTTURI

L-ewwel sezzjoni ser tkun qed tagħti ħarsa lejn l-istrutturi meħtieġa sabiex ikollna
ħarsien adekwat għall-konsumaturi fiż-żminijiet tal-lum.

2.1

Il-finanzjament tal-Partiti

2.1.1 Għal ħafna dan is-suġġett forsi m’għandu l-ebda relazzjoni mal-qasam talkonsumaturi. Wara li tkun hdimt għal żmien twil fil-qasam tal-konsumaturi hi r-rabta
li hemm bejn l-amministrazzjoni u l-qasam tan-negozju li tolqtok. Ħafna drabi laffarijiet isiru biex tiġi solvuta xi problema li jkun qed iħabbat wiċċu magħha xi settur
tan-negozju. L-aspett tal-konsumaturi, meta jiġi meqjus, jittieħed fl-aħħar u jittieħed
biex inaqqsu l-impatt ħazin li jista’ jkun hemm fuq il-konsumaturi.
2.1.2 Din ir-rabta ġejja mir-rabta li hemm bejn il-klassi tan-negozju u l-klassi
politika. Jekk hemm żmien fejn din ir-rabta, għalkemm ma tidhirx, tinħass hi żmien lelezzjoni fejn hi l-klassi tan-negozju li jiffinanzjaw parti kbira mill-kampanja elettorali
sew tal-partiti u sew tal-kandidati.
2.1.3 Din ir-rabta tissarraf tul il-legiżlatura kollha billi parti mill-klassi tan-negozju
tingħata preferenza fuq l-interessi tal-konsumaturi u ta’ dawk in-negozji li jew
m’għandhomx but fond jew jippreferu li ma jiffinanzjaw lill-ebda partit jew kandidat.
2.1.4 Dan is-suġġett konna nkludejnieh ukoll fil-proposti tagħna għall-elezzjoni tat2013. Tajjeb ninnutaw li tul l-aħħar leġiżlatura kien hemm żvilupp importanti f’dan
il-qasam għaliex il-Parlament bi ħġaru kien għadda l-ewwel liġi li tikkontrolla dan ilqasam. Bħal ma konna għidna meta kienet għaddiet din il-liġi, dan kien pass
importanti. Biss kien pass wieħed li rridu nkomplu niżviluppaw din il-liġi fuq lesperjenzi biex nassiguraw aktar trasparenza u kontabilita’ u b’hekk nassiguraw li lkonsumaturi veru jieħdu dak li ħaqqhom.
2.1.5 In-nuqqas ta’ trasparenza f’dan il-qasam iġib suspetti. Suspetti li mhux biss
li ċerti deċiżjonijiet qed isiru għall-benefiċċju ta’ xi ħadd partikolari iżda wkoll li
nuqqas ta’ azzjoni ġġib suspetti li deċiżjoni biex ma tittieħed l-ebda azzjoni kienet
wkoll għal interess ta’ xi ħadd partikolari u mhux fl-interess tal-konsumaturi jew talkummerċ in ġenerali.
Hu għalhekk li l-Għaqda qed tipproponi li din il-problema għandha tiġi riżolta
darba għal dejjem biex nassiguraw sew it-trasparanza u l-kontabilita’ iżda wkoll
bilanċ ġust biex il-konsumaturi jieħdu dak li ħaqqhom. L-ewwel passi llum ittieħdu,
biss għad fadal ħafna xi jsir biex il-konsumaturi jħossu li d-deċiżjonijiet qed isiru flinteress tagħhom ukoll waqt li jinżamm bilanċ bejn l-interessi tal-konsumaturi u
dak tal-kummerċ. Nemmnu li għalkemm din hi issue taħraq, ma nistgħux
nitfgħuha taħt it-tapit.
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2.2

Ir-Regolaturi – Strutturi Ġodda, Prattiċi Antiki

2.2.1 Jekk kien hemm xi ħaġa li ħarġet ċara dan l-aħħar snin kienet il-falliment ta’
wħud mill-Awtoritajiet f’Malta. Ir-riżultat ta’ dan hu li l-konsumaturi tilfu kważi kull
fiduċja f’ħafna minn dawn l-Awtoritajiet. Hemm numru ta’ fatturi li wasslu għal dan.
2.2.2 Dawn l-awtoritajiet għad għadhom b’mentalita’ ta’ dipartimenti tal-gvern
fejn mhux biss iħarsu lejn il-Ministru għad-direzzjoni, iżda jridu l-barka tiegħu biex
jagħmlu xi ħaġa.
2.2.3 It-tieni fattur li jrid isir hu li l-liġijiet stess li jirregolaw l-Awtoritajiet jridu
jagħtu indipendenza lill-awtoritajiet li jaġixxu kif iħossu basta dawn jaħdmu biex
imexxu l-politika tal-gvern tal-ġurnata. Illum jekk tara dawn il-liġijiet issib li l-Ministru
responsabbli mill-qasam partikolari għandu poteri kbar – anki f’xi każijiet poteri li
jindaħal fl-istruttura tal-Awtorita’ partikolari. L-Għaqda tal-Konsumaturi tħoss li dan
hu rbit żejjed li jkompli jorbot l-Awtoritajiet mal-Ministri. Tajjeb li ngħidu li nnutajna
li qed isir sforz biex dan l-aspett jiġi indirizzat permezz ta’ anqas poteri tal-Ministri fittħaddim ta’ dawn l-Awtoritajiet (eżempju l-liġi li waqqfet l-Awtorita’ tal-Enerġija),
pero’ fil-fehma tagħha għad hemm ħafna xi jrid isir biex verament titjieb issitwazzjoni. Barra dan hemm bżonn tinbena kultura ġdida fejn ir-regolaturi jaġixxu
b’mod awtonomu f’qafas li jiżgura li l-ħidma regolatorja ssir b’mod responsabbli fejn
ir-regolatur jista’ jkun mitlub iwieġeb għall-għemilu pubblikament.
Aħna nipproponu li c-Chairman ta’ kull Awtorita’ għalkemm jiġi nnominat millGvern ikun jieħu din il-kariga BISS wara li jiġi approvat minn Kumitat tal-Kamra
tar-Rappreżentanti b’mod pubbliku fejn ic-Chairman irid juri l-oġġettivi tiegħu
għat-tmexxija tal-MCCAA u l-impatt ta’ dawn l-oġġettivi fuq il-konsumaturi. Dawn
l-oġġettivi li fuqhom ikun ġie approvat ic-Chairman ikunu jorbtu lil dan ic-Chairman
fil-ħatra tiegħu. Il-ħatra ta’ Chairman għandha tkun għal perjodu ta’ bejn 3 snin sa
5 snin bil-possibilita’ li l-ħatra tiġġedded biss għal darba oħra.
2.2.4 Din mhix l-unika raġuni għaliex l-Awtoritajiet baqgħu marbutin qishom
dipartimenti tal-Gvern. Fost dan insibu l-uffiċjali tal-istess awtoritajiet. Ftit huma
dawk l-awtoritajiet li bdew mix-xejn. Ħafna kienu dipartimenti tal-gvern u ġew
maqluba f’awtoritajiet. F’dawn issib li l-maġġoranza kbira tal-impjegati ġejjin miċĊivil. Meta jkun hekk, fattur li jitfaċċa mill-ewwel hi l-kultura. Fattur fil-kultura taċĊivil Malti hu li toqgħod attent li ma ddardarx l-ilma li trid tixrob minnu. Għalhekk
dejjem tħares lejn in-naħa politika biex tieħu l-barka biex tiċċaqlaq. Dan il-fattur,
meta jkun qawwi, iġib lil dik l-awtorita’ timxi l-istess bħal dipartiment.
2.2.5 Fattur ieħor minn din il-kultura hu li ma toħloqx kontroversji speċjalment
mas-settur privat u nies importanti. Sfortunatament, meta tkun qed tapplika rregolamenti u ma tagħtix każ dan il-prinċipju, fiċ-Ċivil issib ruħek fil-frisk. Hu
għalhekk li meta tiġi biex tapplika r-regolamenti ma’ dawn in-nies toqgħod b’seba’
għajnejn u jekk ir-regolament jagħtik ċerta diskrezjoni biex ma tapplikax il-multi, tuża
din id-diskrezjoni biex ma xxellifx dufrejk magħhom. Dan ġeneralment isir bil-barka
tal-klassi politika
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2.2.6 Dan il-fattur meta mħallat ma’ attitudni oħra għandu tendenza li jikkastra lAwtorita’ milli tkun ta’ għajnuna għall-konsumaturi. Din l-attitudni hi li jekk il-liġi ma
titkellimx ċar dwar xi ħaġa, il-konklużjoni tal-Awtorita’ tkun li din m’għandhiex iddritt li tinvestiga u tiddeċiedi u għalhekk f’dan il-qasam kollox hu permissibbli. Li
kieku għallinqas jipproponu xi tibdil fil-liġi biex jitranġaw l-affarijiet, għallinqas laffarijiet jimxu bil-mod. Iżda meta jkun hemm din l-attitudni ma jsir l-ebda progress.
2.2.7 Dan l-aħħar is-sitwazzjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni marret għal agħar
minħabba deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali fil-każ tal-Federation of Estate Agents
(deċiż fit-3 ta’ Mejju 2016) fejn litteralment ikkastrat lid-DG tal-Kompetizzjoni milli
jkun jista’ jimponi multi adattati f’każijiet ta’ abbuż fil-qasam tal-kompetizzjoni.
Filwaqt li l-Qorti Kostituzzjonali tat kas l-aspett legali ma tatx kas tal-impatt negattiv
fuq l-interess ġenerali tal-konsumaturi. Min-naħa l-oħra rridu ngħidu li din issitwazzjoni għadha tippersisti minħabba nuqqas ta’ ħeġġa da parti tal-awtoritajiet
kompetenti fosthom id-DG, biex din is-sitwazzjoni tiġi rimedjata kemm jista’ ikun
malajr. Hu kemmxejn ta’ skantament li din l-issue donnu mhux qed tingħata limportanza li jistħoqqilha mill-partiti politiċi. Nittamaw li Gvern ġdid jieħu l-miżuri
approprijati biex jindirizza din l-sitwazzjoni tal-mistħija.
2.2.8 Fil-qasam tal-konsumaturi dawn il-fatturi huma importanti għaliex is-swieq
mhux xi ħaġa li hi fosilizzata iżda ħajja, dinamika u tiżviluppa b’mod mgħaġġel ħafna.
Hu għalhekk li ħafna drabi jkollok dawn l-Awtoritajiet li jibqgħu ċassi quddiem xi
manuvra ġdida biex jiskapulaw l-liġi. Dan qed itellef il-fiduċja tan-nies lejn dawn lAwtoritajiet. Kull ma trid biex tkun taf dwar dan, hu li tħares lejn il-kummenti li jsiru
fuq il-ġurnali elettroniċi mill-qarrejja!
Għalhekk qed nipproponu li:
1. Li trid tittieħed deċiżjoni biex nerġgħu nagħtu lura lid-DG tal-Kompetizzjoni fi
ħdan l-MCCAA il-poteri biex jistgħu jimponu penalitajiet adattati fejn ikun hemm
abbuż fil-qasam tal-kompetizzjoni. Dan ovvjament bla ħsara għad-dritt li wieħed
jista’ jappella l-penali mposta quddiem qorti. Aħna ma nemmnux li s-soluzzjoni hi li
tkun qorti li tiddeċiedi l-multa f’dan il-qasam minħabba dewmien biex tittieħed
deċiżjoni u li deċiżjoni tkun meħuda mill-aspett legali biss meta f’każijiet bħal
dawn, l-emfasi għandha tkun fuq l-impatt fuq il-konsumaturi u kompetituri oħra
fis-suq. Irridu nifhmu li d-dewmien hu ta’ vantaġġ għal min ikun qed jikser il-liġi
għaliex aktar ma ddum ma tinqata’ s-sentenza tal-Qorti, min ikun qed jabbuża
xorta jkun jista’ jkompli bl-abbuż li jkun qed jagħmel. Kwalunkwe soluzzjoni li
tittieħed trid tqis dawn il-fatturi inkella jkollna l-periklu li qasam daqstant
importanti tirrenja l-liġi tal-ġungla. Ċertament mħux aċċettabbli li tkompli ssitwazzjoni attwali – li issa ilha hemm aktar minn sena – fejn fir-realta’ d-DG la
għandu s-saħħa li jimponi penali u lanqas imur il-Qorti biex jitlob li tiġi mposta xi
penali. IS-SITWAZZJONI PREŻENTI HI LI MINĦABBA DIN IS-SENTENZA, MA JISTA’
JSIR L-EBDA INFURZAR TAL-LIĠIJIET LI JĦARSU L-KONSUMATURI.
2. Ħaġa li kienet inbidlet meta daħlet il-liġi li waqqfet l-MCCAA kienet li tneħħew
il-penalitajiet amministrattivi li setgħet timponi biex minflok tidħol is-sistema ta’
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‘name and shame’. Din ftit li xejn intużat. Dan naqqas serjament l-infurzar.
Għalhekk qed nisqħu li din is-sistema għandha tintuża kull meta azjenda ma timxix
mar-regoli. Biss din is-sistema mhux adattata fil-każ ta’ abbużi fil-kompetizzjoni.
F’dawn il-każi huma multi li jkunu jridu jiġu mponuti u l-ammont irid jiġi bbażat fuq
il-ħsara li tkun saret lill-konsumaturi u lill-kompetituri li jkunu qed jimxu mal-liġi.
3. Il-liġijiet għandhom bżonn jinbidlu wkoll sabiex ikun hemm aktar skrutinju dirett
u kontinwu mill-Parlament li għandu jkun wieħed kostanti u mhux okkażjoni ta’
sena fejn aktar ikun hemm interess li jitmexxew l-interessi politici milli naraw kif
dawn jistgħu jtejbu l-welfer tal-konsumaturi Maltin li qed iħallsu għal dawn lentitajiet.
4. Proposta oħra hi li l-impjegati ta’ dawn l-Awtoritajiet m’għandhomx ikunu
ħaddiema taċ-Ċivil izda ħaddiema tal-Awtoritajiet. B’hekk insaħħu l-lealta’ talħaddiema lejn l-oġġettivi tagħhom filwaqt li l-Awtoritajiet ikunu jistgħu iħarrġu
aktar il-ħaddiema tagħhom mingħajr il-biża’ li dan l-investiment jintilef meta
ħaddiema taċ-Ċivil jiddeċiedu li jerġgħu jmorru lura mal-Gvern.
5. Proposta oħra hi li dawn l-awtoritajiet għandhom isaħħu r-rabtiet tagħhom ma’
xulxin biex ikun hemm front wieħed ko-ordinat sabiex l-interessi sew tal-industriji u
sew tal-konsumaturi jiġu mħarsa. Biex dan isir nemmnu li għandu jsir kumitat li
jkun iffurmat minn rappreżentanti ta’ kull awtorita’ flimkien ma’ rappreżentanti
tal-għaqdiet tal-konsumaturi sabiex jikkoordinaw bejniethom il-ħidma li tkun ser
issir f’kull settur biex jassiguraw li dawn ikunu ta’ ġid għall-konsumaturi. S’issa
nemmnu li l-attentati li saru f’dan ir-rigward kienu fjakki u għalhekk ma tawx irriżultat mixtieq. Jekk dan isir mhux biss il-konsumaturi jkunu f’qagħda aħjar, iżda
l-ekonomija u l-kompetittivita' ta’ Malta jikbru. Dan għaliex l-azjendi u s-settur talkummerċ ikollu jgħolli l-istandards u b’hekk ikun jista’ jikkompeti mingħajr taħbit
sew fuq livell Ewropew u sew fuq livell globali.
2.2.9 Illum hemm ħafna awtoritajiet li għandhom sehem importanti biex jiġi
ggarantit il-welfer tal-konsumaturi. Biss żgur li l-aktar Awtorita’ li tolqot fil-laħam ilħaj hi l-Malta Competition and Consumer Affars Authorty (l-MCCAA). Hu għalhekk li
tajjeb li nagħtu ħarsa speċifika lejn din.

2.3
L-Awtortita’ Maltija
Konsumaturi (MCCAA).

għall-Kompetizzjoni

u Affarijiet tal-

2.3.1. Illum għaddew numru ta’ snin wara t-twaqqif tal-MCCAA. Iż-żmien ta raġun
lill-Għaqda. Il-kritika li konna għamilna dwarha għadha valida (ara l-kritika li konna
qassamna lil kull Membru Parlamentari).
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Fost il-proposti li konna għamilna u li għadhom relevanti insibu:
1. Proposta tal-Għaqda biex il-Liġi li tagħti aktar indipendenza lil din l-Awtorita’
biex taġixxi. Fost affarijiet li għandhom jinbidlu hu li l-ħatriet tad-DGs
m’għandhomx ikollhom bżonn il-barka tal-Ministru. Hu b’hekk li nnaqqsu l-indħil
politiku u nippromwovu l-meritokrazija u l-kultura li naġixxu fl-aħjar interessi talkonsumaturi - l-oġġettiv prinċipali li għalih twaqqfet l-awtorita’.
2. Difett kruċjali ieħor li konna semmejna fil-proposti tagħna u ħareġ bil-kbir tul
is-snin ta’ ħidma tal-MCCAA kien it-tfassil tal-istruttura. L-istruttura tal-MCCAA hi
unika fis-sens li kull Direttur Ġenerali li għandha (hemm 4 DGs) jieħu deċiżjonijiet
indipendenti minn kull DG ieħor u anki indipendentament mill-Bord tal-Gvernaturi
li suppost imexxi din l-Awtorita’. B’hekk sew ic-Chairman u sew il-Bord talGvernaturi huma impotenti fejn jidħlu deċiżjonijiet li jolqtu direttament ilkonsumaturi.
3. L-Għaqda tħoss li għandna nużaw esperjenza li nkisbet minn mindu twaqqfet
din l-Awtorita’ sabiex nirranġaw l-istruttura biex din tkun waħda effettiva,
trasparenti u kontabbli. Għalhekk l-istruttura trid tiġi rranġata b’mod li sew icChairman tal-Awtorita’ u sew il-Bord tal-Gvernaturi jkollhom ir-responsabilita’ li
mhux biss jaraw l-operat, iżda wkoll id-deċiżjonijiet, li kull DG jieħu biex jassiguraw
li dawn ma jmorrux kontra l-policies tal-Awtorita’.
4. L-Għaqda temmen li l-aktar ħaġa li hemm bżonn tinbidel hi l-attitudni
speċjalment fil-qasam tal-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumaturi. Irid ikun
hemm impenn mill-uffiċjali mhux biss li jaraw li l-liġi ma tiġix miksura iżda li sswieq jaħdmu b’mod li jkun ta’ ġid għall-konsumaturi u mod ġust għal dawk innegozji li jirrispettaw id-drittijiet tal-konsumaturi. Ghandu jkun hemm aktar ħidma
pro-attiva minflok mal-MCCAA tfarrfar ir-responsabilitajiet tagħha fuq ħaddieħor.
5. Il-liġi hemm bżonn li tinbidel biex l-oġġettivi tal-MCCAA ikunu ffukati biex
jissarrfu f’benefiċċju għall-konsumaturi. Għalhekk, biex nieħdu eżempju, artiklu
4(2)(a) ta’ Kap 510 għandu jinbidel u minflok:
“Li tippromwovi u ssaħħaħ il-kompetizzjoni” jsir:
“Li tippromwovi u ssaħħaħ il-kompetizzjoni għall-benefiċċju tal-konsumaturi u talkompetittivita’ ta’ Malta”.
Ir-raġuni hi waħda sempliċi. Biex nibqgħu fuq l-istess eżempju s’issa fil-qasam talkompetizzjoni l-emfasi kien li l-kompetizzjoni għandna bżonnha biex nassiguraw
kummerċ ġust. Nemmnu li wasal iż-żmien li meta nieħdu xi deċiżjoni f’dan ilqasam, għandna nassiguraw li l-kompetizzjoni twassal għal kummerċ ġust u
benefiċċju għall-konsumaturi. Illum il-kompetizzjoni narawha bħala xi ħaġa bejn lazjendi u mhux xi ħaġa li twassal biex il-konsumaturi Maltin igawdu. Hu għalhekk
li s’issa l-konsumaturi gawdew ftit wisq mill-benefiċċji li l-kompetizzjoni suppost
ġabet magħha.
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6. Ħaġa oħra li nissuġġerixxu hi li l-MCCAA għandha tiffoka l-ħidma tagħha fuq
dawk l-affarijiet li jolqtu lill-konsumaturi in ġenerali. Bħala eżempju nsemmu
‘unfair commercial terms’ li nsibu fil-kuntratti dwar is-self speċjalment għad-djar li
jsiru mill-banek. Hemm ħafna affarijiet oħra li l-MCCAA għandha tiffoka fuqhom.
Biss biex dan it-tibdil isir hemm bżonn li jsir t-tibdil li ssuġġerejna fl-istruttura talMCCAA.
7. S’intendi dak li semmejna għall-awtoritajiet oħra (ara sezz 2.2.8) għandu wkoll
jgħodd għall-MCCAA speċjalment l-iskrutinju tal-Parlament sew fil-ħatra taluffiċjali għoljin tal-Awtorita’ u sew fl-operat.

2.4

Ir-Rwol tal-Parlament

2.4.1 Biex ikun hemm titjib f’dan il-qasam irrid ikun hemm ir-rieda politika li dan
isir. Ir-raġuni hi li f’Malta, ħafna drabi, il-futur tal-ħaddiema jiddependi middirezzjoni politika. Ghalhekk il-ħaddiema l-lealta’ taghhom mhix lejn iċ-ċittadin li qed
iħallas iżda lejn il-politiku li qed imexxi. Din id-dipendenza tirriżulta f’alleanza li qed
twassal biex intilfet sew it-trasparenza u sew il-kontabilita’ ta’ dawn ir-Regolaturi
mill-Parlament u mill-iskrutinju pubbliku.
2.4.2 Hu ghalhekk li l-Għaqda għamlet proposti speċifiċi fuq il-moniteraġġ talAwtoritajiet. Filwaqt li l-Ministru jibqa’ responsabbli għad-direzzjoni politika
quddiem il-Parlament, ir-Regolaturi u dawk li jmexxuhom iridu jkunu kontabbli
direttament lejn il-Parlament. B’hekk sew il-Parlament u sew iċ-ċittadini jerġgħu
jiksbu lura l-kontroll mixtieq. L-Għaqda kienet u qed terġa’ tipproponi dan li ġej:
1.
Li l-Parlament jieħu dan ix-xogħol taħt idejh permezz ta’ Kumitat tal-Kamra
iffokat fuq dan l-aspett ta’ ħidma ta’ superviżjoni fuq kif ikunu qed jaġixxu d-diversi
Awtoritajiet fix-xogħol tagħhom regolatorju.
2.
Ix-xogħol prinċipali ta’ dan il-Kumitat mhux li joħroġ bi proposti, għalkemm
ma hemm xejn ħażin f’dan, iżda li jara li kif dawn l-Awtoritajiet qed jattwaw ilpolitika tal-Gvern għall-ġid tal-konsumaturi u ta’ dawk l-azjendi li jimxu mal-liġi u
jirrispettaw id-drittijiet tal-konsumaturi. Meta ma jsirx infurzar sew il-konsumaturi
u n-negozju jbatu.
3.
Għalhekk dan il-Kumitat għandu jkollu d-dmir li jara li min ġie magħżul millGvern biex imexxi dawn l-Awtoritatjiet irid jiġi approvat minn dan il-Kumitat wara
li jpoġġi l-viżjoni tiegħu u wara li jsir skrutinju bir-reqqa ta’ dak propost kif ukoll
tal-persuna/i proposti biex imexxu. Din is-sistema mhix xi waħda ġdida iżda hi
waħda li tintuża b’mod estensiv sew fl-Istati Uniti tal-Amerka f‘każ tal-għażla taċChairman u membri li jmexxu d-diversi Regolaturi Federali u sew fl-Unjoni Ewropea
meta jintgħażlu l-Kummissarji.
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4.
Iżda dan hu l-bidu. L-Awtoritajiet fi żmien stipulat iridu li jressqu pjan ta’
ħidma sew dak annwali u sew dak fuq tul ta’ żmien [minn tlieta sa ħames snin].
Dan il-pjan irid mhux biss ikollu oġġettivi, iżda jrid ikollu wkoll dak li għandu
jintlaħaq u meta.
5.

Dan il-Kumitat irid jara wkoll li dawn il-pjani jkunu qed jintlaħqu.

6.
Biss dan il-Kumitat irid janalizza jekk il-liġijiet preżenti jkunux qed jaħdmu
sabiex flimkien sew mal-Awtoritajiet innifishom u sew mal-istakeholders isiru
proposti biex l-għanijiet li għalihom il-liġijiet ikunu saru jkunu effettivi.
7.
Ħaġa oħra li dan il-Kumitat ikun jista’ jagħmel hu li meta jkun hemm
konsultazzjoni, is-sottomissjonijiet li jkunu għamlu l-istakeholders ikunu jistgħu jiġu
preżentati lil dan il-Kumitat biex il-Membri ta’ dan il-Kumitat ikunu l-promuturi fixxogħol tal-Kamra.
8.
Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, dan il-Kumitat ikollu d-dmir li jkun sensittiv għal
dak li jkun qed jiġri. Kull meta jkun hemm xi issue li tkun qed tiġġebbed fit-tul, dan
il-Kumitat għandu jkollu d-dmir li jsejjaħ l-Awtoritajiet ikkonċernati flimkien biex
tiġi faċilitata d-diskussjoni matura pubblika biex verament il-konsumaturi jkunu
mdaħħlin fil-proċess tad-deċiżjonijiet.
2.4.3 Tajjeb li ngħidu li l-Awditur Ġenerali xorta għandu dmir li jara li l-flus ivvutati
jkunu qed jintefqu bl-aħjar mod biex jintlaħqu l-għanijiet tal-gvern. Hi ħasra li
għalkemm l-Awditur Ġenerali joħroġ perjodikament rapporti fuq awtoritajiet, dawn
lanqas jaslu fuq l-aġenda nazzjonali. Żgur li l-maġġoranza tal-konsumaturi lanqas biss
jittendu meta jkun hemm xi rapport bħal dan. Li kieku l-Kumitat tal-Parlament
iddiskuta dan ir-rapport kien ikun hemm diskussjoni pubblika, u żgur isir titjib flAwtoritajiet.

3.0

MIŻURI OĦRA

S’issa tajna ħarsa lejn l-istrutturi. Din is-sezzjoni tħares lejn miżuri oħra li nħossu li
huma utli.

3.1

Database nazzjonali għall-Ilmenti

3.1.1 Fil-proposti li konna għamilna għall-aħħar elezzjoni konna pproponejna li
jitwaqqaf one stop shop. Sodisfatti li dan is-servizz twaqqaf b’mod professjonali u
qed jaqdi lill-konsumaturi. Il-fatt li rnexxilna nwaqqfu dan is-servizz b’mod
professjonali u li għall-ewwel darba qed jaħdem tajjeb, jagħmlilna kuraġġ.
Din id-darba nipproponu li għandu jitwaqqaf database nazzjonali tal-ilmenti. Dan iddatabase għandu jkun miftuħ għal kull min jaħdem biex jgħin il-konsumaturi, (inkluż
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l-għaqdiet tal-konsumatur) biex isolvi xi problemi li jista’ jkollu fuq xi prodott jew
servizz.
Dan id-database jkun jista’ jintuża biex b’mod globali niddentifikaw il-problemi li
jkunu qed jiffaċċjaw il-konsumaturi bl-iskop li tittieħed azzjoni biex insolvu dawn ilproblemi.
Din is-sistema ‘l quddiem għandha tiġi żviluppata biex tkun database li lkonsumaturi jkunu jistgħu jużaw qabel ma jixtru prodott.
L-għan ta’ dan id-database għandu jkun li kull min jaħdem f’dan il-qasam ikun
jista’ jara t-tip ta’ problemi li l-konsumaturi Maltin ikunu qed jiffaċċjaw.
3.1.2 Biss la d-dettalji personali tal-konsumaturi u lanqas l-ismijiet tal-businesses
involuti ma jkunu miftuħa għall-pubbliku inizjalment. Meta din is-sistema tkun qed
taħdem tajjeb u jkun hemm ammont sew ta’ data, l-ismijiet tan-negozji li lkonsumaturi jkollhom xi problema magħhom ikunu jistgħu jidhru kklasiffikati b’mod
li nkunu nistgħu niddistingwu dawk in-negozji li jkollhom after sales service tajjeb.
3.1.3 Il-potenzjal ta’ sistema bħal din huwa kbir għax il-konsumaturi jkunu jistgħu
wkoll jiddistingwu bejn il-prodotti li jiġu offruti.
3.1.4 Din is-sistema tkun tista’ tintuża wkoll biex naraw kif il-liġijiet li għandna
jkunu qed jaħdmu.

3.2

Ombudsman għall-Konsumaturi.

3.2.1 Fil-fehma tal-Għaqda sal-lum nuqqas lampanti fil-ħarsien tal-konsumatur
kien li kien hemm ħafna każi fejn l-ebda entita’ ma kellha r-rieda u/jew il-mezzi li
tintervjeni. Jekk per eżempju, nieħdu l-każ tal-qasam ta’ unfair terms – miżuri li issa
ilha fil-liġi tagħna għal snin twal - l-għadd ta’ miżuri li ttieħdu quddiem il-qrati tagħna
tista’ tgħoddhom fuq is-swaba ta’ id waħda.
Nemmnu wkoll li wasal iż-żmien li l-idea li kienet għamlet xi żmien iddur biex
jitwaqqaf Ombudsman għall-konsumaturi terġa’ tiġi mistħarrġa. L-Għaqda temmen li
fuq il-mudell tal-uffiċċju tal-Ombudsman Parlamentari, għandu jkun hawn
Ombudsman għall-konsumatur li pero’ jiffunzjona b’mod kemmxejn differenti fissens li dan ikollu rwol wiesa’ li jista’ anke jibda azzjoni legali quddiem forum
aġġudikattiv kompetenti fejn jidhirlu li b’mod ġenerali qed jirfsu xi drittijiet talkonsumatur ikun x’ikun il-qasam kemm jekk hu dak finanzjarju, vjaġġar, prodotti eċċ.
L-idea wara din il-proposta hi li jkun hawn uffiċċju indipendenti mill-Gvern talġurnata li bħala Ombudsman parlamentari, iwieġeb direttament lejn il-Parlament
għall-għemilu, u li jkun jista’ jintervjeni wkoll billi jieħu passi legali quddiem il-qrati
fejn jidhirlu li b’xi mod qed isir xi prattiku f’kwalunkwe qasam li biha qed jiġu
mittiefsa d-drittijiet tal-konsumatur.
3.2.2 Għandu jingħata li jekk tiġi aċċettata fil-prinċipju din il-proposta ta’
Ombudsman b’remit wiesa’ li jkopri l-oqsma kollha li b’xi mod jimpattaw/jaffettwaw
fuq il-ħarsien tal-konsumatur, wieħed ikollu wkoll jirrivedi sew ir-rwol tad-diversi
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awtoritajiet fejn jidħol xi aspett tal-ħarsien tal-konsumatur inkluż dak tad-DG talKonsumatur fi ħdan l-MCCAA fejn allura l-ħruġ ta’ ordni ta’ tħaris possibilment taqa’
fil-kompetenza ta’ forum aġġudikattiv iżjed milli wieħed amministrattiv kif inhu l-każ
fil-preżent.
3.2.3 L-Għaqda tapprezza li l-proposta ta’ Ombudsman hi waħda li forsi tidher li hi
radikali – u forsi f’għajnejn xi wħud aktar superfluwa – pero’ l-bażi għal din ilproposta hi li sal-lum għadu jinħass in-nuqqas ta’ champion tad-drittijiet talkonsumaturi li jista’ jaġixxi b’mod effettiv u indipendenti. L-esperjenza wriet li listrutturi fi ħdan l-awtoritajiet – kemm fil-MCCAA u wkoll dawk settorjali – mhux
dejjem kienu effettivi u għalhekk hemm bżonn ta’ soluzzjonijiet ġodda. Il-ħolqien ta’
Ombudsman mhux neċessarjament ser isolvi l-problemi kollha, pero’ l-Għaqda tqis li
dan l-uffiċċju fornit b’riżorsi adekwati jista’ joffri l-ħajt ta’ kenn li tant ilu nieqes
f’qasam daqstant importanti għas-soċjeta’ Maltija u għal funzjonament ta’ suq
tassew ħieles.

3.3

Il-liġi tal-Proċedimenti Kollettivi

3.3.1 Kien ftit ta’ żmien ilu li għaddiet il-liġi li permezz tagħha grupp ta’
konsumaturi jistgħu jieħdu azzjoni waħda biex jiddefendu l-interessi tagħhom.
Bħalma konna għidna nemmnu li din il-liġi setgħet tkun aktar b’saħħitha kieku lproċedura:
1.
2.

3.
4.

3.4

biex tidħol f’azzjoni kienet il-kuntrarju – opt out – fejn kull konsumatur
f’dik il-klassi kien jipparteċipa awtomatikament iżda jekk irid jieħu azzjoni
waħdu, jew ma jieħux azzjoni, jista’ joħroġ mill-proċeduri mibdija;
tiġi estiża għall-oqsma oħra tal-ekonomija – fosthom dawk relatati malenerġija, l-electronic communications, l-industrija tat-turiżmu u s-servizzi
finanzjarji - u mhux kif sar s’issa limitament għal liġijiet amministrati millMCCAA.
Waħda mid-diffikultajiet li għad hemm hi l-ispiża. Minkejja li r-rati u
għalhekk l-ispejjeż huma aktar raġonevoli, xorta għadhom għolja.
Bidla oħra li għandha ssir hi li jkun hemm il-possibilta’ li l-konsumaturi
milquta jkollhom iċ-ċans li jieħdu kumpens fl-istess kawża.

l-Għaqda tal-Konsumaturi

3.4.1 L-Għaqda tal-Konsumaturi hi għaqda volontarja fejn dawk li jipparteċipaw filħidma tagħha ma jitħallsux. Għalkemm issa ilha mwaqqfa għal dawn l-aħħar tletin
sena u rnexxielha tkompli għaddejja bil-ħidma tagħha tul dan iż-żmien, ilu jinħass ilħtieġa li l-istruttura tagħha ssir waħda aktar professjonali fejn ikun hemm numru
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żgħir ta’ impjegati biex jagħtu servizz kontinwu lill-konsumaturi. Dawn in-nies l-aktar
li għandna bżonnhom hu biex jipparteċipaw f’ħidma li ssir tul il-ħin tax-xogħol u biex
jagħmlu riċerka u jippreparaw dokumenti dwar konsultazzjonijiet. Il-ħidma talGħaqda fuq livell Ewropew jagħmel dan aktar bzonjuż.
3.4.2

Tajjeb li ngħidu li anki l-UE tirrakomanda dan.

3.4.3

Is-sorsi tal-fondi jistgħu jkunu diversi.

L-Għaqda temmen li sors importanti għal finanzi jista’ jkun il-proċedura li tintuża flItalja u l-Ungerija biex dawk il-penali li jinġabru fil-qasam tal-konsumaturi jmorru
ġo fond biex jgħinu fil-ħidma tal-għaqdiet li jaħdmu f’dan il-qasam. Dan il-fond
ikun jista’ jintuża wkoll bħala revolving fund biex konsumaturi li jkunu ngħataw
deċiżjoni ta’ ħlas ta’ flus mit-Tribunal għall-Affarijiet tal-Konsumaturi u jkun hemm
bżonn li jibdew proċeduri fil-qorti biex jiġbru dawn il-flus. F’kwalunkwe każ lGħaqda tqis li hemm il-ħtieġa li tingħata l-għajnuna finanzjarja mill-Gvern talġurnata biex tkun tista’ taqdi l-ħidma tagħha b’mod aktar effettiv u professjonali.
Jekk dan ma jsirx il-ħidma tal-għaqda tkun waħda passiva u fjakka għad-detriment
tal-konsumaturi u l-ekonomija Maltija.
3.4.4. Waħda mill-affarijiet li jaqtgħu qalb l-għaqdiet volontarji milli jitolbu
għajnuna hi l-burokrazija sew biex issir it-talba u anki biex tagħti rendikont.
Nemmnu li waqt għandu jkun hemm kontrolli, dawn għandhom ikunu proporzjonati
skont l-għajnuna. Aktar mal-għajnuna tkun għolja, aktar jkunu jistgħu jintalbu
dettalji.

3.5

Edukazzjoni tal-Konsumaturi

3.5.1 L-edukazzjoni tal-konsumaturi hu dritt tagħhom. Nemmnu li kulħadd hu
favur dan. L-ewwel passi f’dan il-qasam diġa’ ttieħdu. Biss insibu li f’dan il-qasam
hemm bżonn li jkun hemm strategija ċara ta’ dak li rridu nilħqu, kif ser nilħquh u
meta ser nilħquh.
3.5.2 Ftit ta’ snin ilu sar l-ewwel pass f’din id-direzzjoni fejn kumitat tal-MCCAA
ħareġ b’dokument għall-konsultazzjoni. Hemm bżonn pero’ li jkun follow-up ta’ dan
ix-xogħol b’mod konkret, komprensiv u kontinwu. L-Għaqda tqis li hemm kategorji
ta’ nies li forsi aktar minn oħrajn hemm bżonn li ssir ħidma partikolari biex ikunu
mgħarfa aktar dwar id-drittijiet tagħhom bħala konsumaturi.
3.5.3 Tajjeb li ngħidu li għalkemm l-edukazzjoni tal-konsumaturi hi importanti qatt
ma tista’ tieħu l-post ta’ funzjonijiet oħra bħall-infurzar tal-liġijiet.
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3.6

Ħarsien tal-anzjani bħala konsumaturi f’era diġitali

3.6.1 Dan il-qasam għandu jingħata importanza partikolari biex l-anzjani ma jiġux
marġinalizzati fis-soċjeta’. Wieħed jinnota li aktar ma t-teknoloġija qed tavvanza u
tintuża f’kull qasam aktar hemm nuqqas ta’ attenzjoni lejn din il-faxxa tas-soċjeta’ li
qed taqa’ lura għaliex mhix familjari mat-teknoloġija moderna. Is-sitwazzjoni li din issezzjoni tibqa’ teżisti hi realta’ u għalhekk l-Għaqda temmen li hemm bżonn:




3.7

isiru sforzi partikolari għal din is-sezzjoni tas-soċjeta’ biex tiġi aktar familjari
mal-iżviluppi teknoloġiċi li qed isiru;
jittieħdu miżuri partikolari fejn l-operaturi jridu jħallu aċċess lil dan il-grupp
billi jħalluhom jużaw il-metodi u t-teknoloġija li huma mdorrijin biha;
li kull Awtorita’ għandha jkollha l-obbligu li tassigura dan ta’ fuq fil-qasam
tagħha.

Tribunal għall-Kompetizzjoni u Affarijiet tal-Konsumaturi

3.7.1 L-Għaqda temmen li t-twaqqif ta’ dan it-Tribunal biex jisma’ u jiddeċiedi
appelli fuq deċiżjonijiet tal-MCCAA kien pass ‘il quddiem. Biss l-Għaqda temmen li
dan it-Tribunal għandu jingħata l-inkarigu li jisma’ u jiddeċiedi appelli fuq
deċiżjonijiet meħuda mill-entitajiet pubbliċi oħra li għandhom x’jaqsmu malkompetizzjoni u l-affarijiet tal-konsumaturi. L-Għaqda tqis li l-panel ta’ membri
esperti fuq dan it-Tribunal għandha titwessgħa biex b’mod gradwali l-ġurisdizzjoni
tat-Tribunal tibda titwessgħa kif qed jiġi ssuġġerit. Hu wkoll issuġġerit li rrimunerazzjoni tal-membri esperti għandha tkun waħda ekwu in konformi ma’
responsabilita’ ta’ dawn il-membri biex allura jinstabu l-aħjar nies esperti f’oqsma
rispettivi. L-Għaqda temmen li għandu jkun hemm limitu ta’ kemm żmien għandu
jieħu biex jiddeċiedi fuq xi talba mressqa quddiem dan it-Tribunal.

3.8

Tribunal għal Talbiet tal-Konsumaturi

3.8.1 Sa ċertu punt il-ħolqien ta’ dan it-Tribunal ta rimedju importanti lillkonsumaturi. Pero’ l-ħidma ta’ dan it-Tribunal sa kważi mill-bidunett minn meta beda
jopera f’Marzu 1996 kien ikkaretterizzat minn problemi fir-rigward tal-inforzar ta’
deċiżjonijiet finali tal-istess Tribunal f’xi minoranza ta’ każijiet fejn in-negozjant
irrifjuta li jobdi d-deċizjoni finali kontrih.
3.8.2 Skont il-proċedura tal-lum deċiżjoni tat-Tribunal tiġi inforzata bħal
kwalunkwe deċiżjoni finali tal-Qorti. Il-problema hi li ħafna konsumaturi ma jaslux li
jidħlu fi spejjeż ġodda biex jinforzaw deċiżjoni tat-Tribunal l-aktar fejn l-ammont li
jrid jinġabar hu wieħed relattivament żgħir.
3.8.3 Tul is-snin ġew ipprovati diversi għodda biex jinstab tarf din il-problema reali
inkluż f’ħin minnhom l-impożizzjoni ta’ penali. L-Għaqda tqis li fiċ-ċirkustanzi l-aktar
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fid-dawl ta’ suq żgħir bħala Malta l-aktar għodda effettiva hi dik ta’ name and shame
b’mod diffuż mal-mezzi tax-xandir. L-użu ta’ tali għodda għandha l-vantaġġ li waqt li
tagħmel pressjoni fuq in-negozjant li ma jridx jikkonforma ruħu mad-deċiżjoni finali
tavża wkoll lill-konsumaturi l-oħra bl-aġir illegali tal-istess negozjant.
3.8.4 L-Għaqda f’dan ir-rigward ma tistax ma tikkritikax in-nuqqas ta’ ħeġġa talMCCAA u tal-Consumer and Competition Division [ic-CCD] qabilha f’dan ir-rigward
fejn l-għodda ta’ name and shame kważi ma ġiet użata xejn tul is-snin.
3.8.5 Nemmnu wkoll li s-sistema biex tibda proċedimenti għandha tkun wkoll
waħda elettronika (ovvjament tibqa’ wkoll dik tradizzjonali). Hi stramba li kien
hemm ħafna zviluppi f’dan ir-rigward fil-qasam legali, izda l-affarijiet rigward dan itTribunal għadhom l-istess. Illum il-maggoranza kbira tal-konsumaturi jaħdmu u
għalhekk importanti li l-konsumaturi jkunu jistgħu jressqu l-ilmenti tagħhom
elettronikament.
3.8.6 Nemmnu wkoll li l-proċeduri għandhom ukoll ikunu aktar mgħaġġla.
Proċedura li għandha tiddaħħal hi li fejn hu possibbli jitnaqqsu s-seduti u ċerta
xiehda tingħata permezz ta’video conferencing u mezzi oħra moderni biex kemm
jista’ jkun jitħaffef il-proċess.

3.9

Reviżjoni mill-qiegħ tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar lInjunzjoni tal-UE

3.9.1 Wasal iż-żmien li ssir reviżjoni mill-qiegħ ta’ kif ġiet introdotta din id-direttiva
fil-liġijiet Maltin. L-Għaqda tqis li waqt li l-għan ta’ din il-liġi hu wieħed pożittiv, firrealta’ dawn il-liġijiet ftit li xejn kienu effettivi bħala l-għodda ewlenija biex iħarsu linteressi tal-konsumaturi fejn allura ikun hemm ksur ta’ xi liġi li tħares il-konsumatur.
Jekk wieħed iħares lura tul dawn il-ħdax-il sena kemm ilha li ġiet trasposta din iddirettiva fil-liġijiet Maltin isib li l-ordnijiet – il-compliance orders – li ħarġu tista’
tgħoddhom fuq id waħda.
3.9.2 Hu evidenti li hemm xi ħaġa li mhux qed tiffunzjona kif suppost. L-Għaqda
tqis li mhux dejjem kien hemm dik il-ħeġġa da parti tal-awtoritajiet kompetenti biex
jużaw il-poteri li għandhom fil-liġi b’mod attiv u effettiv. Donnu hemm biża’ milllitigazzjoni u forsi anke mill-pressjoni li ċertu negozji kbar jistgħu jagħmlu.
3.9.3 L-Għaqda wkoll pero’ tqis li parti mill-problema tista’ tkun il-mod kif ġiet
trasposta din id-Direttiva f’diversi liġijiet amministrattivi minn diversi awtoritajiet
settorjali skont il-qasam. Wasal iż-żmien, per eżempju, li wieħed iqis jekk għandux
ikun biss entita’ – forsi t-Tribunal għall-Kompetizzjoni u Affarijiet tal-Konsumaturi –
jew possibilment uffiċċju ġdid bħala Ombudsman għall-ħarsien tal-konsumaturi – li
jkun jista’ joħroġ hu kull compliance order irrespettivament ta’ liema liġi talkonsumatur tkun qed tinkiser.
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3.9.4 L-Għaqda tqis li ma hemm l-ebda formula maġika li ser iġġib xi soluzzjoni
faċli, pero’ tissuġġerixxi li l-pass li għandu jittieħed minn Gvern hu li jsir review talliġijiet preżenti biex din is-sitwazzjoni taqleb għall-aħjar biex jiġi żgurat li hemm
għodda effettiva fir-rigward tal-ħruġ ta’ compliance orders.

3.10

L-infurzar tal-Liġijiet

3.10.1 L-infurzar tal-liġijiet u l-kumpens li l-konsumaturi għandhom jingħataw
jiffurmaw wieħed mill-pilastri tal-Aġenda li l-Kummissjoni adattat għas-snin 2014-20.
Sfortunatament dawn huma l-akbar żewġ difetti li għandna.
3.10.2 Dan jidher biċ-ċar b’ammont fqir ta’ azzjonijiet legali li jittieħdu kontra dawk
li jiksru l-liġi. Hemm oqsma fejn addirittura jirriżulta li qatt ma ttieħdu passi quddiem
il-qrati minħabba xi allegat ksur. Biex insemmu biss eżempju wieħed, hemm partijiet
importanti tal-liġi dwar il-prezzijiet li kif ġew imdaħħla fil-Liġi f’Jannar 2013 huma
kwazi mingħajr effett. Qed nirreferu għall-unit pricing. Dan minkejja li kulħadd jaf li
l-prezz hu element importanti biex taħdem sew il-kompetizzjoni.
3.10.3 Għalhekk f’dan ir-rigward b’mod ġenerali l-Għaqda hi tal-fehma li għattrasparenza u informazzjoni għall-pubbliku in ġenerali għandhom b’mod regolari jiġu
mxandra almenu fuq il-website tar-regolaturi responsabbli għall-ħarsien talkonsumatur l-ammont ta’ passi legali li ttieħdu, dwar xiex u r-riżultat aħħari. Fil-każ li
xi ħadd jinstab ħati għandu jixxandar ismu.
3.10.4 It-tieni difett hu li n-negozju jitqies qabel il-konsumaturi. Hi l-attitudni talAwtoritajiet li jkunu lesti biex jagħlqu għajnejhom bl-iskuża li n-negozju Malti hemm
bżonn li ngħinuh. Dan mhux biss hu ta’ deni għall-konsumaturi iżda wkoll għannegozju għaliex b’hekk l-istandards ma jitjiebux. Dan hu fattur li jikkontribwixxi
għall-fatt li l-industrija Maltija ssibha diffiċli ferm biex tippenetra xi suq barrani.
3.10.5 Dan iwassal ukoll biex, meta jsir xi infuzar, kull ma jsir hu li dak li jkun
jabbuża kull ma jkun sfurzat li jagħmel hu li jiġi konformi mal-liġi filwaqt li lkonsumaturi li jkunu ġew ingannati ma jingħataw l-ebda kumpens. Fost l-aħħar każi
li ġraw hemm il-każ tal-operaturi tat-telekommunikazzjoni li għoġobhom
jinterpretaw il-kelma ‘unlimited’ bħala oġġett li għandu limiti b’qerq għallkonsumaturi. Wara li ġew imġiegħla jwaqqfu dan il-qerq, l-Uffiċċju tal-Konsumaturi
fi ħdan l-MCCAA xorta ma ġiegħelx lil dawn l-operaturi jagħtu kumpens lil dawk ilkonsumaturi li ngidmu.
3.11

Il-Qasam tal-Telekommunikazzjoni

3.11.1 Fost l-akbar ammont tal-ilmenti li l-Għaqda rċeviet kien f’dan is-settur. Dan
għaliex l-operaturi f’dan il-qasam jistgħu jbiddlu l-kundizzjonijiet tal-kuntratti
tagħhom meta jridu basta jagħtu ċans li konsumaturi jieqfu mill-kuntratt fi żmien 30
ġurnata. Iżda din mhux soluzzjoni għall-konsumaturi Maltin għaliex bħal ma
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jgħidulna l-konsumaturi stess, l-effett tal-bidla ħafna drabi jkun li jsibu ruħhom minn
ġot-taġen għal ġon-nar.
3.11.2 Din is-sitwazzjoni ġejja għaliex meta ġiet introdotta fil-liġijiet Maltin idDirettiva 2002/22/EC kif emendata bid-Direttiva 2009/136/EC il-gvern ħa l-pożizzjoni
li jimplimenta l-inqas livelli meħtieġa. Hu għalhekk li l-Għaqda qed tissuġġerixxi li
L-artiklu 23(3) tal-Liġi Cap 399 jiġi mibdul fis-sens li l-operaturi f’dan il-qasam,
bħall-oqsma l-oħra, ikun marbut bil-kundizzjonijiet tal-kuntratt tul iż-żmien kollu
tal-kuntratt sakemm ma jkunx irid ibiddel il-kundizzjonijiet favur il-konsumaturi.
3.11.3 Ħaġa importanti li tolqot direttament lill-konsumaturi Maltin li ntlaħqet filbidu tal-Presidenza ta’ Malta kien il-ftehim li mix-xahar id-dieħel ir-roaming charges
fil-pajjizi tal-UE ser jinżlu għal 3c il-minuta. Biss dan wera kemm ir-rati li l-kumpaniji
tal-telekommunikazzjonijiet li joperaw f’Malta joffru dan is-servizz minn Malta għal
Malta 50c il-minuta – kwazi 17-il darba aktar għoli.
1. L-Għaqda għalhekk qed tipproponi li l-Gvern Malti jagħti struzzjonijiet ċari
biex l-Awtorita’ ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni tagħti prijorita’ lil din ilproblema u jassigura li d-drittijiet tal-konsumaturi jingħataw għallanqas listess importanza daqs l-interessi tal-industrija.
2. L-Għaqda wkoll tipproponi li sew il-Gvern u sew din l-Awtorita’ jaħdmu biex
ikun hemm Suq Wieħed fit-telekommunikazzjonijiet inkluż it-telefonija.
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