
ORDNI LI JWAQQAF EKONOMIJA 
ĊIRKULARI MALTA [L.S. 595.28 1

LEĠISLAZZJONI SUSSIDJARJA 595.28

ORDNI LI JWAQQAF EKONOMIJA 
ĊIRKULARI MALTA

24 ta’ Awwissu, 2018

L-AVVIŻ LEGALI 286 tal-2018, kif emendat bl-Avviż Legali 312 tal-
2020 u 256 tal-2021.

Titolu.
Sostitwit:
A.L. 256 tal-2021.

1. It-titolu ta’ dan l-ordni hu l-Ordni li jwaqqaf Ekonomija
Ċirkulari Malta.

Tifsir.
Sostitwit:
A.L. 256 tal-2021.

 2. Għall-finijiet ta’ dan l-ordni, sakemm il-kuntest ma
jitlobx mod ieħor:

"Aġenzija" tfisser Ekonomija Ċirkulari Malta mwaqqfa b’dan l-
ordni;

Kap. 595."Att" tfisser l-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika; 

"Ftehim tal-Aġenzija" tfisser il-ftehim provdut fl-artikolu 9;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-ambjent;

"Segretarju Permanenti" tfisser is-Segretarju Permanenti fil-
Ministeru responsabbli għall-ambjent.

Twaqqif tal-
Aġenzija għall-
Irkupru tar-Riżorsi 
u Riċiklaġġ. 
Emendat:
A.L. 312 tal-2020.:
A.L. 256 tal-2021.

3. (1) B’dan l-ordni qegħda tiġi mwaqqfa aġenzija, li
tkun magħrufa bħala l-Ekonomija Ċirkulari Malta, li għandha twettaq
il-funzjonijiet u d-dmirijiet tal-amministrazzjoni pubblika fil-materji
li ġejjin: 

 (a) li trawwem il-bidla lejn, u timplimenta miżuri,
għat-tkabbir u l- iżvilupp tal-ekonomija ċirkolari; 

(b) li tippromwovi, timmaniġġa u twettaq miżuri,
proġetti u inizjattivi li jappoġġjaw it-tranżizzjoni għal
ekonomija aktar ċirkolari; 

(ċ) li tippromwovi, timmaniġġa u twettaq miżuri,
proġetti u inizjattivi li jappoġġjaw it-tkabbir tal-produttività
tar-riżorsi, li ttawwal iċ-ċiklu tal-ħajja tar-riżors u ż-żamma ta’
materjali fl-ekonomija għal perijodu itwal ta’ żmien;

(d) li tipprovdi l-klima adatta għall-azzjoni ta’
ekonomija ċirkolari effiċjenti, konvenjenti, aċċessibli u
affidabbli;

(e) li tiżviluppa u tipproponi skemi li jiffukaw fuq
riżorsi magħżula sabiex tippromwovi l-immaniġġar, il-
produttività u t-trawwim tal-aggregazzjoni tar-riżors;
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(f) li tassikura li, fejn applikabbli, il-politika u
oqsfa regolatorji tal-gvern huma iktar allinejati mal-prinċipji
ta’ ċirkolarità;

(g) li tippromwovi l-iżvilupp ta’ swieq sekondarji
għal riżorsi fi tmiem żmienhom;

(h) li tippromwovi tranżizzjoni lejn produzzjoni u
xejriet ta’ konsum aktar sostenibbli kemm ta’ prodotti kif ukoll
servizzi; 

(i) biex iżżid l-attrattività tar-riċerka u l-
innovazzjoni fis-settur kif ukoll tesperimenta approċċi ġodda
lejn l-irkupru u l-użu tar-riżors;

(j) li tippromwovi l-eko-disinn ta’ prodotti sabiex
tiżdied id-durabbilità, ir-riparabilità u l-ammeljorament
tagħhom;

(k) li trawwem inizjattivi ta’ edukazzjoni pubblika
u għarfien fuq l-apprezzament tal-potenzjal tal-ekonomija
ċirkolari li tikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli;

(l) li tippromwovi kollaborazzjoni li tista’
tikkontribwixxi posittivament għat-tranżizzjoni lejn ekonomija
aktar ċirkolari; 

(m) li tadotta, jew fejn mhumiex disponibbli,
tistabbilixxi indikaturi li jippermettu l-kejl tal-progress miksub
fit-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar ċirkolari;

(n) li tagħti pariri lill-Ministru fuq miżuri jew
inizjattivi ġodda relatati mal-ekonomija ċirkolari;

(o) li twettaq studji settorali jew sub-settorali tas-
suq sabiex jiġi determinat kemm hi vijabbli l-promozzjoni ta’
kunċetti u inizjattivi ċirkolari;

(p) li tippromwovi r-riċerka u l-innovazzjoni ta’
aspetti relatati mal-ekonomija ċirkolari;

(q) li tipprovdi jew tiżviluppa programmi ta’ taħriġ
fir-rigward tal-materji msemmija hawn fuq;

(r) li twettaq studji tas-suq biex tiddetermina jekk
hemmx kwalunkwe nuqqasijiet strutturali li qegħdin
jimpedixxu azzjonijiet ċirkolari u tipproponi miżuri korrettivi
jew ta’ sostenn għalihom;

(s) li toħroġ, iġġedded, temenda, tvarja,
tissospendi jew tirrevoka kull awtorizzazzjoni jew liċenzja li
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tista’ tkun meħtieġa minn kull liġi;

(t) tali materji oħra li huma anċillari, inċidentali
jew konsegwenzjali għall-materji stipulati hawn fuq kif il-
Ministru jista’ minn żmien għal żmien jiddetermina; u

(u) ir-regolamentazzjoni ġenerali tal-proċeduri
tagħha stess, iżda ma tistax tikser id-dispożizzjonijiet ta’
kwalunkwe liġi oħra. 

Il-Ministru 
responsabbli għall-
Aġenzija. 

4. (1) Il-Ministru responsabbli għall-Aġenzija jkun
il-Ministru responsabbli għall-ambjent. 

(2) Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru responsabbli
għall-ambjent għandu jissorvelja l-Aġenzija skont l-artikolu 29 tal-
Att:

Iżda l-Prim Ministru jista’ jassenja r-responsabbiltà
għall-Aġenzija lil Ministru ieħor u s-superviżjoni tagħha lis-
Segretarju Permanenti ta’ dak il-Ministeru.

L-istruttura 
operattiva tal-
Aġenzija.

5. (1) L-Aġenzija, b’konsultazzjoni mal-Ministru,
twaqqaf u tirrijorganizza unitajiet, diviżjonijiet u sezzjonijiet kif ikun
adegwat biex teżerċita l-funzjonijiet tagħha. 

(2) L-operazzjonijiet tal-Aġenzija għandha ssegwi Ftehim li
għandu jiġi miftiehem bil-miktub bejn is-Segretarju Permanenti u l-
Aġenzija.

Ir-rwol tal-Kap 
Uffiċjal Eżekuttiv.

6. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet oħra ta’ dan l-
ordni, l-aġir eżekuttiv tal-Aġenzija, l-amministrazzjoni u l-
organizzazzjoni tagħha u l-kontroll amministrattiv tal-uffiċjali u l-
impjegati tagħha, għandhom ikunu ir-responsabbiltà tal-Kap
Eżekuttiv, li jkun appuntat mill-Ministru.

(2) Il-Kap Eżekuttiv ikun responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-għanijiet tal-Aġenzija fl-eżerċizzju tal-
funzjonijiet tagħha u, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta’ li ġej,
huwa għandu:

(a) jassumi r-responsabbiltà kollha għas-
superviżjoni u kontroll ġenerali tal-unitajiet, diviżjonijiet u
sezzjonijiet;

(b) jassenja lil kull unità, diviżjoni u sezzjoni tali
dmirijiet li huwa jikkunsidra neċessarji jew espedjenti;

(ċ) jikoordina x-xogħol tal-unitajiet, tad-
diviżjonijiet u tas-sezzjonijiet;

(d) jiżviluppa l-istrateġiji neċessarji għall-
implimentazzjoni tal-għanijiet tal-Aġenzija; u
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(e) iwettaq dawk id-dmirijiet oħra li l-Ministru
responsabbli jista’ jassenja lilu minn żmien għal żmien.

It-tħaddim ta’ 
uffiċjali pubbliċi u 
reklutaġġ mal-
Aġenzija.

7. (1) Uffiċjali pubbliċi li jiġu mħaddma mal-
Aġenzija jkunu ikkunsidrati li ġew assenjati mal-Aġenzija skont l-
artikolu 33 tal-Att.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att u ta’ kwalunkwe
leġislazzjoni, l-Aġenzija jkollha l-awtorità li tħaddem l-impjegati
tagħha stess.

Arranġamenti 
Finanzjarji.
Kap. 601

8. L-Aġenzija għandha tiġi rregolata mid-dispożizzjonijiet
tal-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi sakemm ma jkunx stipulat
mod ieħor fil-ftehim tal-Aġenzija bejn is-Segretarju Permanenti u l-
Aġenzija, f’liema każ id-dispożizzjonijiet tal-ftehim tal-Aġenzija
jipprevalu. 

Arranġamenti 
speċjali oħra li 
japplikaw għall-
Aġenzija.

9. L-operazzjonijiet tal-Aġenzija għandhom isegwu ftehim
dwar il-ħidma tal-Aġenzija li għandu jiġi miftiehem bejn is-
Segretarju Permanenti u l-Aġenzija. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu
30 tal-Att japplikaw.

Bord Konsultattiv. 10. (1) Il-Ministru jista’ jwaqqaf Bord Konsultattiv
biex jassisti lill-Kap Uffiċjal Eżekuttiv fil-qadi ta’ dmirijietu.

(2) Il-Bord Konsultattiv imwaqqaf taħt dan l-artikolu
għandu jkun ippresedut mill-Kap Uffiċjal Eżekuttiv u għandu
jikkonsisti f’mhux anqas minn żewġ membri u mhux aktar minn
erba’ membri appuntati mill-Ministru.

 (3) Ir-rimunerazzjoni mħallsa lill-membri tal-Bord
Konsultattiv għandha tkun skont id-direttivi u l-linjigwida maħruġa
mill-Aġenzija minn żmien għal żmien.


