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1. Miri
L-Avviż Legali 283 ta' l-2002 taħt l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur (Regolamenti dwar Prezzijiet Indikati)
jirregola li l-prezzijiet ta' oġġetti għandhom jiġu murija fl-liri Maltin (Lm). Madankollu jista' jkun hemm sitwazzjonijiet
fejn bejjiegħ jagħżel volontarjament li juri l-prezzijiet fil-munita ta' l-euro.
L-għan ta' dawn il-linji gwida huwa biex juru kif bejjiegħ għandu juri l-prezzijiet ta' oġġetti u/jew servizzi jekk
hu/hi jagħżel/tagħżel li jikkonverti/tikkonverti l-prezzijiet minn liri Maltin għall-euro. Il-linji gwida
jissuġġerixxu l-aħjar prattika biex jiġi żgurat li jkun hemm trasparenza fil-prezzijiet bl-euro fil-kummerċ.

2. Applikabilità
2.1

Dawn il-linji gwida huma maħsubin għal dawk il-bejjiegħa li jistgħu jagħżlu li jindikaw il-prezzijiet għalloġġetti u/jew servizzi li jipprovdu fil-munita ta' l-euro minbarra l-lira Maltija, qabel ma jibda' jseħħ perjodu
ta' prezzijiet doppji obbligatorji.

2.2

Sakemm ma jkunx hemm dikjarazzjoni pubblika uffiċjali, il-bejjiegħa mhumiex marbutin li juru l-prezz ta'
l-oġġetti u/jew tas-servizzi tagħhom bl-euro flimkien ma’ l-ekwivalenti f'liri Maltin. Kull wiri ta' prezzijiet bleuro jista' jsir għal għanijiet ta' informazzjoni biss.

2.3

Dawn il-linji gwida ma jgħoddux għal dawk l-oġġetti u/jew servizzi li jiġu importati u li huma diġà
immarkati bl-euro mill-manifattur jew esportatur barrani.

3. Prinċipju(i)
3.1

Il-prinċipju ewlieni ta' dawn il-linji gwida huwa li tiġi żgurata t-trasparenza fil-kummerċ ta' oġġetti u/jew
servizz f'dawk il-każijiet fejn bejjiegħ jagħżel li jesibixxi l-prezzijiet bl-euro, minbarra bil-lira Maltija.

4. Linji Gwida
F'dawk il-każijiet fejn il- bejjiegħ jagħżel li jesibixxi l-prezz ta' oġġett u/jew servizz ukoll bl-euro, allura:
4.1

Il-konsumatur mhuwiex obbligat iħallas bl-euro. Bl-istess mod il-bejjiegħ mhuwiex obbligat li jaċċetta lpagament bl-euro b'dak il-prezz;

4.2

Il-wiri tal-prezz bl-euro ma għandux ikollu post aktar prominenti mill-prezz bil-lira Maltija.

4.3

Il-prezz muri bl-euro għandu jkun il-prezz ta' l-oġġett u/jew tas-servizz bil-lira Maltija bir-rata ta' kambju
ċentrali ta' Lm0.4293 għal kull euro;

4.4

Meta bejjiegħ bi ħsiebu jaċċetta pagament bl-euro u japplika ħlas addizzjonali għal prezz konvertit fleuro, hu/hi għandhom juru b'mod ċar u f'post prominenti fil-post fejn isir il-bejgħ, avviż kemm bil-Malti kif
ukoll bl-Ingliż li jgħid:
"Il-prezzijiet murija bl-euro ġew konvertiti mill-prezz bil-lira Maltija bir-rata ta' kambju ċentrali ta'
euro 1 = Lm0.4293 għall-għanijiet ta' informazzjoni biss. Kull bejgħ li jsir bl-euro jista' jkun
suġġett għal ħlas addizzjonali marbut mal-kambju tal-munita ta' l-euro għal-lira Maltija".

4.5

Dan il-ħlas addizzjonali għandu jiġi muri b'mod ċar u f'post prominenti fil-post fejn isir il-bejgħ.
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