
272  L-Onor. Charles Mangion MP, l-Onor. Joe Mizzi MP u l-Onor. Marie Louise 

Coleiro Preca  jipproponu:- 

MOZZJONI DWAR AVVIZ LEGALI NRU 4 ta' 2007 

Din il-Kamra tar-Rappreżentanti tinnota: 

1.              li permezz ta' Avviż Legali numru 4 tas-sena kurrenti ippublikat fid-9 ta Jannar 

2007 il-Prim Ministru u Ministru tal-Finanzi ħareġ regolamenti estensivi biex jirregolaw is-

sistema ta' dual display fil-proċess tal-bidla mill-lira Maltija u għall-Ewro; 

  

2.              illi 1-għan ewlieni ta' dawn ir-regolamenti huwa li l-konsumatur ma jkunx affetwat 

ħażin f'din il-bidla fis-sens li 1-istess proċess ta' bidla ma jikkontribwixxix għal żieda fil-

għoli tal-ħajja; 

  

3.              illi 1-Kamra kollha taqbel li 1-bidla mill-lira Maltija għall-Ewro għandha tkun 

regolata b'mod strett biex ikun żgurat li din il-bidla ma tkunx fattur ewlieni li jikkontribwixxi 

għall-għoli tal-hajja u żieda fl-inflazzjoni; 

  

4.              illi r-regolamenti li daħlu in vigore permezz ta' Avviz Legali Nru 4 tas-sena 

kurrenti minkejja li għandhom dan il-għan ewlieni kif espress aktar `il fuq, jirriżulta li kif 

redatti fl-istess Avviz Legali dan il-għan ma jintlaħaqx għax ir-regolamenti m'għandhomx ir-

rigorosita' neċessarja li tassigura li 1-impatt tal-bidla ma jolqotx negattivament lill-

konsumatur u lill-pajjiż in ġenerali; 

  

5.         illi huwa 1-gvern li jrid jassumi responsabbilta' politika u juża 1-poter li tagħtih biex 

iħares lill-konsumaturi Maltin u Għawdxin u lil dawk kollha li jżuru lil pajjiżna, u dan apparti 

l-fatt li 1-impatt tal-bidla mill-lira Maltija għall-Ewro m'għandux jaffettwa ħażin il-

kompetittivita' ta' pajjiżna; 

  

Ghaldaqstant din il-Kamra tipproponi li dan 1-avviż legali għandu jiġi emendat 

kostruttivament biex isaħħaħ u jirrisponsabbilizza aktar lill-awtoritajiet governattivi u lill--

Ministru konċernat u lill-Prim Ministru b'dan il-mod :- 

a.  artikolu 5 subartiklu 5 subinċis ittra "c" għandu jitħassar; 

b.       artikolu 5 subparagrafu 5 subinċis ittra "f" għandu jitħassar 

c.       f'artikolu 5 subparagrafu 5 subinċis ittra "g" wara 1-kliem "dual display" għandu 

jiżdied dan li ġej "bil-patt li qabel ma tingħata jew tiġi rifjutata id-deroga 1-Osservatorju 



għandu jikkonsulta ma' l-Għaqdiet tal-Konsumatur rikonoxxuti u jipprova jġib il-kunsens 

tagħhom, u wara li jagħmel dan irid jimmotiva b'mod komprensiv id-deċiżjoni tiegħu u 

jippublikha, billi din tiġi intavolata fuq il-Mejda tal-Kamra"; 

d.       artikolu 12 għandu jitħassar; 

e     artikolu 24 subparagrafu 2 subinċis ittra "c" ghandu jigi sostitwit b'dan li gej; 

      "li tordna li fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol għandu jittieħed dan ir-rimedju jew 1-azzjoni 

rakkomandata"; 

f.      f'artikolu 24 subparagrafu 4 ghadu wara it-kliem "ittieni direttiva "jiżdied il-kliem "u 

dan fi żmien tliet ijiem ta' xogħol minn meta 1-azzjoni ta' rimedju ma titteħidx jew tkunx 

meħuda għas-sodisfazzjon ta' 1-Osservatorju"; 

g.     artikolu 24 subparagrafu 7 wara 1-kliem "ta' 1-osservatorju", għandu jiżdied il-kliem "fi 

żmien tliet ijiem"; 

h.   artikolu 28 għandu jitħassar. 
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