Indikazzjoni
tal-Prezzijiet

Programm Operattiv II – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Insaћћu Ħilitna gћal Aktar Impjiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aћjar
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ Kofinanzjament: 85% Fondi mill-UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek

Ir-Regolamenti dwar Prezzijiet Indikati saru sabiex jgħinu lill-konsumatur iqabbel
il-prezzijiet u b’hekk ikun jista’ jagħmel l-aħjar għażla qabel ma jixtri.

Il-Konsumatur għandu dritt li jsib il-prezz
indikat fuq kull oġġett għall-bejgħ?

Il-konsumatur għandu dritt li jsib informazzjoni
adegwata, korretta u mhux ambigwa fir-rigward
tal-prezz ta’ oġġetti offruti lilu għall-bejgħ
mingħajr bżonn li jfittex għajnuna.
Il-prezz indikat għandu jkun l-prezz finali u
għandu jinkludi l-VAT u xi taxxi oħra jew spejjeż.

X’inhuma l-obbligi tan-negozjant skont
ir-regolamenti dwar prezzijiet indikati?
L-obbligi tan-negozjant li jbigħ bl-imnut lill-konsumatur huma li:
• jimmarka kull oġġett għall-bejgħ bi prezz b’mod li jintgħaraf faċilment u li jista’
jinqara b’mod ċar;
• juri b’mod li jidher sew fil-lok tal-kummerċ tiegħu kampjun ta’ kull xorta, daqs, tip
jew marka tal-oġġetti li jkun jaħżen b’tikketta li turi l-prezz li bih dawk il-prodotti
jkunu qed jiġu offruti għall-bejgħ;
• juri b’mod ċar u tipi grassi jew xort’oħra bil-miktub, il-figura li turi l-prezz fuq ittikketta;
• jinforma lill-konsumatur b’xi spejjeż oħra ta’ posta, ippakkjar jew ta’ tqassim ta’
l-oġġetti;
• juri l-prezz ta’ bejgħ u l-prezz
tal-unità tal-kejl fil-munita
ewro;
• jekk ikun hemm aktar
minn oġġett wieħed ta’
l-istess xorta, daqs u tip,
ikun biżżejjed jekk il-prezz
jintwera fuq wieħed biss
minn dawn l-oġġetti;
• prodotti murija ġewwa
vetrina ta’ ħanut u li huma
għall-bejgħ għandhom ukoll
ikunu mmarkati bi prezz.

Dawn ir-regolamenti jkopru bejgħ ta’ prodotti
skont il-piż jew il-volum?
Iva. Negozjant li jbigħ prodotti tal-ikel skont il-piż jew il-volum
ta’ kull unità għandu wkoll isegwi dawn ir-regolamenti. Fuq
dawn il-prodotti n-negozjant għandu jindika b’mod ċar:
• Il-prezz attwali tal-prodott għall-kwantità stabbilita;
• Il-prezz tal-unità ta’ kejl, jiġifieri l-prezz ta’ kemm jiswa
l-prodott għal kull kilo, litru, metru, metru kwadru jew metru
kubu.

Prodotti ppakkjati minn qabel
jaqgħu taħt dawn ir-regolamenti wkoll?

• Negozjant li jbigħ prodotti ppakkjati minn qabel
skont piż jew kwantità stabbilita, u dan jinkludi
prodotti tal-ikel, għandu jagħmel fuqhom kemm
il-prezz tal-prodott skont il-piż stabbilit kif ukoll
il-prezz tal-unità ta’ kejl, jiġifieri għal kull kilo jew
metru;
• Prodotti mibjugħin bil-kwantità għandhom
ikollhom fuqhom il-prezz tal-unita’ ta’ kejl;
• Fil-każ ta’ prodott ta’ ikel solidu li jkun ippakkajt
u ppreżentat f’xi likwidu, il-prezz tal-unita’ ta’ kejl
għandu jirreferi għall-piż nett imnixxef tal-prodott.
Il-prezz tal-unita’ ta’ kejl jista’ jiġi ndikat f’daqs
iżgħar mill-prezz attwali, però xorta waħda għandu
jinqara ċar.

Mill-1 ta’ Marzu 2013, skont ir-Regolamenti
ta’ Prezzijiet Indikati tal-Att dwar l-Affarijiet
tal-Konsumatur, id-Direttur Ġenerali
(Affarijiet tal-Konsumatur) eżenta millobbligu li jintwera l-prezz tal-unità ta’ kejl,
ħwienet bl-imnut ta’ daqs inqas minn 200
metru kwadru, u oġġetti b’kontenut ta’ inqas
minn 50 gramma jew 50 millilitru.

Liema huma ċ-ċirkostanzi meta
dawn ir-regolamenti ma jiġux applikati?
Dawn ir-regolamenti ma japplikawx meta:
• l-oġġetti fornuti jinxtraw bl-iskop li jerġgħu jinbiegħu, bħal per
eżempju meta distributur jagħti x-xogħol lil tal-ħanut li jbigħ blimnut;
• l-oġġetti jinbiegħu waqt li jkun qiegħed jiġi provdut servizz, bħal
meta waqt li qed jingħata servizz minn plumber dan iforni xi materjal
biex ikun jista’ jkompli x-xogħol;
• isir bejgħ bl-irkant jew bejgħ ta’ xogħlijiet artistiċi jew antikitajiet;
• isir reklam għal oġġetti, kemm-il-darba l-prezz tal-bejgħ ma jkunx
indikat f‘dak l-istess reklam.

X’inhuma l-konsegwenzi jekk
xi ħadd jikser dawn ir-regolamenti?
Min ma josservax dawn ir-regolamenti jkun qiegħed jikser il-Liġi. Min jinstab ħati taħt
dawn ir-regolamenti jista’
• L-ewwel darba jeħel multa ta’ mhux inqas minn mija u sittax-il ewro u sebgħa u
erbgħin ċenteżmu (€116.47) iżda mhux aktar minn elf, mija u erbgħa u sittin ewro u
disgħa u sittin ċenteżmu (€1,164.69);
• It-tieni darba jew aktar, multa ta’ mhux anqas minn mija u sittax-il ewro u sebgħa u
erbgħin ċenteżmu (€164.47) iżda mhux aktar minn elf, mija u erbgħa u sittin ewro
u disgħa u sittin ċentezmu (€1,164.69) u sospensjoni għal mhux izjed minn ġimgħa
tal-liċenzja. F’din is-sitwazzjoni l-Qorti tista’ tordna l-pubblikazzjoni tas-sentenza ta’
min jinstab ħati f’xi waħda jew aktar gazzetti lokali.
Kull negozjant għandu jieħu l-miżuri kollha sabiex jiżgura konformità ma’ dawn irregolamenti kemm minnu kif ukoll mill-persuini mpjegati miegħu.

Direttorat għall-Informazzjoni, Edukazzjoni u Riċerka
Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur
Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet
tal-Konsumatur
Mizzi House, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda
Freephone 80074400/23952000
E-mail: fair.trading@mccaa.org.mt
Website: www.mccaa.org.mt

