[ L.S. 583.04

TIFSIRIET DWAR IL-LOGĦOB

1

LEĠISLAZZJONI SUSSIDJARJA 583.04
REGOLAMENTI DWAR
TIFSIRIET DWAR IL-LOGĦOB
20 ta’ Lulju, 2018
L-AVVIŻ LEGALI 242 tal-2018.

1.
It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti huwa r-Regolamenti
dwar Tifsiriet dwar il-Logħob.

Titolu.

2.
Fir-regolamenti magħmula taħt l-Att dar il-Logħob,
sakemm ma jkunx espressament imfisser mod ieħor fihom:

Tifsiriet għarregolamenti kollha.
Kap. 583.

"ADR" tfisser soluzzjoni alternattiva għat-tilwim;
"aġent" tfisser persuna li taġixxi għal u f’isem persuna oħra;
"apparat tal-logħob" tfisser kull apparat jew oġġett, inkluż kull
apparat elettriku, elettroniku jew mekkaniku, kull mejda tal-logħob,
biljett jew kull ħaġa oħra, li jintuzaw, jew li huma maħsubin li
jintuzaw, min-natura tagħhom, bħala parti minn servizz ta’ logħob
jew f’konnessjoni miegħu f’post fejn isir il-logħob, liema apparat
iħalli lil ġugatur jagħmel imħatri, u, jew biex jikseb l-eżitu tallogħba;
"l-Att" tfisser l-Att dwar il-Logħob;
"attività ekonomika" tfisser attività li min-natura tagħha hi jew
tista’ titwettaq għall-għan li jsir profitt, kemm jekk dak il-profitt ikun
għal għanijiet filantropiċi jew għanijiet oħra ta’ ġbir ta’ fondi, kemm
jekk le;
"avveniment junket" tfisser avveniment ta’ servizz tal-logħob
tat-Tip 3, b’dati speċifiċi ta’ bidu u tmiem, organizzati f’fond għallogħob kopert b’konċessjoni mogħtija mill-Gvern bħala
kompetizzjoni bejn il-ġugaturi, li minħabba fin-natura, il-profil u lprestiġju tiegħu jistgħu jwasslu għal ġugaturi ta’ kwalità għolja
sabiex jattendu l-fond għal-logħob sabiex jikkompetu fl-imsemmi
avveniment, u li l-avveniment ġie approvat speċifikament bħala tali
mill-Awtorità;
"avviż ta’ għarfien" tfisser avviż maħruġ mill-Awtorità li
permezz tiegħu awtorizzazzjoni maħruġa minn Stat Membru ieħor
tal-UE jew taż-ŻEE jew Stat li jitqies mill-Awtorità li toffri
salvagwardji kważi totalment ekwivalenti għal dawk offerti mil-liġi
ta’ Malta, u li hi rikonoxxuta bħala li jkollha l-istess effett bħal
awtorizzazzjoni maħruġa mill-Awtorità għall-għan li jiġi provdut
servizz tal-logħob, fornitura tal-logħob u, jew funzjoni ewlenija
f’Malta jew minn Malta;
"Awtorità" tfisser l-Awtorità ta’ Malta dwar il-Logħob
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stabbilita bl-Att;

"awtorizzazzjoni" tfisser liċenza, approvazzjoni, ċertifikat,
avviż ta’ għarfien jew strument simili maħruġ mill-Awtorità li
jawtorizza lil persuna biex tipprovdi servizz ta’ logħob, fornitura ta’
logħob jew funzjoni ewlenija, u "persuna awtorizzata", "detentur ta’
awtorizzazzjoni", "logħba awtorizzata" u "bini għal-logħob
awtorizzat" għandhom jinftiehmu skont hekk;
"bidla materjali" tfisser bidla sinjifikattiva fis-sjieda u, jew flistruttura tal-management tal-persuna awtorizzata jew bidla
sinjifikattiva fis-sistema tal-logħob u, jew fl-infrastruttura teknika
importanti ta’ dik il-persuna awtorizzata, kif jista’ jiġi determinat
mill-Awtorità fi strument regolatorju;
"Bord" tfisser il-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità;
"Chairperson" tfisser iċ-Chairperson tal-Awtorità u tinkludi lviċi chairperson jew persuna oħra maħtura biex tagħmilha ta’
chairperson f’ċirkostanzi stabbiliti fl-Att jew kif deċiż mill-Bord;
"cruise casino" tfisser każinò abbord cruise ship;
"cruise ship" tfisser bastiment tal-passiġġieri li huwa użat għal
vjaġġi ta’ divertiment b’minimu ta’ tliet portijiet ta’ waqfien fi tliet
ġurisdizzjonijiet differenti li jistgħu jinkludu jew ma jinkludux Malta,
li għandu l-faċilitajiet tiegħu, li jinkludu faċilitajiet ta’
akkomodazzjoni għall-passiġġieri kollha, u li jakkomoda minimu ta’
mija u ħamsin (150) passiġġier:
Iżda ferry boats użati biex jittrasportaw passiġġieri u,
jew merkanzija għandhom jiġu esklużi minn din it-tifsira;
"data regolatorja" tfisser data li persuna awtorizzata hi
obbligata li tiġbor, iżżomm u, jew tirrapporta lill-Awtorità b’dan jew
taħt l-Att jew xi strument ieħor regolatorju;
"database unifikata dwar awto-esklużjoni" tfisser is-sistema
elettronika maħluqa mill-Awtorità aċċessibbli mill-operaturi ta’ fondi
għal-logħob, li biha kull persuna li titlob li tiġi eskluża mil-logħob
tiġi mniżżla u maħżuna fis-sistema;
"direttorat" tfisser diviżjoni tal-Awtorità kif tista’ tiġi stabbilita
minn żmien għal żmien;
"element materjali ta’ logħba" tfisser element ta’ logħba li
jiddetermina jew li għandu impatt sostanzjali fuq l-eżitu ta’ logħba;
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"entità tal-ADR" tfisser kull entità, irrispettivament minn kif
inhi msemmija jew minn kif issir referenza għaliha, li hija mwaqqfa
fuq bażi li tibqa’ fit-tul u toffri s-soluzzjoni għal tilwima permezz ta’
proċedura tal-ADR u li hi elenkata skont ir-Regolamenti dwar is-

TIFSIRIET DWAR IL-LOGĦOB
Soluzzjoni Alternattiva
(Ġenerali);

[ L.S. 583.04

għat-Tilwim (ADR) tal-Konsumatur

"flus u, jew b’valur ta’ flus" tinkludi mingħajr limitazzjoni,
munita li għandha valuta legali fil-ġurisdizzjoni jew ġurisdizzjonijiet
fejn tinħareġ, munita virtwali, unitajiet ta’ valur, tokens ta’ valur,
oġġetti, servizzi u kull forma ta’ proprjetà li tista’ tiġi nnegozjata,
mibjugħa jew konvertita għal, jew mod ieħor skambjata għal flus,
oġġetti jew servizzi;
"fond" tfisser kull post, inkluż kull bini, spazju fil-beraħ,
bastiment jew inġenji tal-ajru, u kemm jekk ikun aċċessibbli għallpubbliku kemm jekk le;
"fond aċċessibbli għall-pubbliku" tfisser fond li l-pubbliku
jkollu aċċess għalih jew jista’ jżuru, kemm mingħajr ħlas kif ukoll
wara li tiħallas miżata, u tinkludi każini privati fejn is-sħublija
tingħata jew tinbiegħ għall-privileġġ li wieħed jissieħeb fihom u
jkollu aċċess għall-fond;
"fond għal-logħob" tfisser kull fond aċċessibbli għallpubbliku, li jintuża jew li hu maħsub biex jintuża għal ġugaturi biex
jieħdu sehem f’servizz tal-logħob;
"fond għal-logħob kontrollat" tfisser kull fond maħsub biex
jagħmel disponibbli l-użu, biex jospita jew jopera apparat tal-logħob
wieħed jew aktar, iżda ma jinkludix bini li fih logħob jitwettaq bissaħħa ta’ konċessjoni mill-Gvern, jew bini li fih l-uniku logħob li
jitwettaq jikkonsisti f’logħob tat-tombla;
"fondi għall-ġugaturi" tfisser flus jew ħwejjeġ b’valur ta’ flus
ta’ ġugatur miżmuma minn operatur taħt arranġament magħmul bejn
operatur u l-ġugatur għall-fornitura ta’ servizz tal-logħob u tinkludi,
iżda mhux limitata għal, fondi li l-ġugatur għandu d-dritt li jiġbed
lura u fondi mqiegħda direttament minn ġugaturi għal-logħob, saddeterminazzjoni tal-eżitu ta’ tali logħbiet;
"fornitura ta’ logħob kritika" jew "fornitura kritika" tfisser
fornitura materjali li hi (a)
indispensabbli biex jiġi determinat l-eżitu ta’
logħba jew logħbiet li jiffurmaw parti mis-servizz tal-logħob,
u, jew
(b)
hi komponent indispensabbli fl-ipproċessar u,
jew fl-immaniġġjar ta’ data regolatorja essenzjali;
"fornitura anċillari ta’ logħob" jew "fornitura anċillari" tfisser
fornitura ta’ logħob għajr fornitura materjali;
"fornitura materjali" jew "fornitura materjali ta’ logħob" tfisser
fornitura ta’ logħob ta’ tali importanza li xi dgħjufija jew nuqqas fil-
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fornitura tagħha jista’ jkollu impatt sinjifikanti fuq il-kapaċità taloperatur li (a)
josserva l-obbligi tiegħu taħt l-Att u kull
strument regolatorju applikabbli; jew
(b)
li jkollu kontroll fuq kull riskju li għandu
x’jaqsam mal-fornitura; jew
(ċ)

li jkompli n-negozju;

u l-frażi "fornitura materjali" għandha tinkludi "fornitura kritika";
"fornitura ta’ logħob" tfisser fornitura, direttament jew
indirettament, ta’ ħaġa jew servizz, fir-rigward ta’ servizz tal-logħob,
li tkun jew fornitura ta’ logħob materjali jew fornitura ta’ logħob
anċillari, iżda ma tinkludix il-fornitura ta’ funzjoni ewlenija;
"funzjoni ewlenija" tfisser funzjoni, rwol jew kompitu
importanti mwettaq minn persuna f’konnessjoni ma’ servizz tallogħob jew fornitura ta’ logħob, kif jista’ jiġi preskritt minn jew taħt
xi strument regolatorju;
"grupp inkorporat" tfisser grupp ta’ korpi inkorporati kollha
stabbiliti fiż-Żona Ekonomika Ewropea, jew mod ieħor strutturati
f’mod li jipprovdi salvagwardji ekwivalenti, li fih entità parent
teżerċita kontroll sal-limitu ta’ disgħin fil-mija fuq il-korpi
inkorporati l-oħra fl-istess grupp, kemm permezz ta’ shareholding kif
ukoll permezz ta’ drittijiet ta’ vot;
"ġugata" tfisser flus jew valur ta’ flus li jiġi jew għandu jiġi
marbut sabiex ġugatur jieħu sehem f’logħba, kemm jekk il-ġugata hi
riskjata skont ir-riżultat ta’ logħba jew le;
"ġugatur" tfisser konsumatur aħħari li jipparteċipa jew jieħu lpassi preparatorji sabiex jipparteċipa fl-logħba;
"informazzjoni kunfidenzjali" tfisser xi informazzjoni jew kull
informazzjoni, kemm bil-miktub jew mod ieħor, kemm f’forma
elettronika jew mod ieħor, u kemm jekk deskritta jew le
speċifikatament mill-persuna li tiżvela dik l-informazzjoni bħala
kunfidenzjali, li għandha x’taqsam jew hi konnessa mal-operazzjoni
kummerċjali tal-persuna li tiżvela, iżda m’għandhiex tinkludi
informazzjoni li:
(a)

hi fid-dominju pubbliku;

(b)
hi jew issir disponibbli b’mod ġenerali lillpubbliku b’mod ieħor milli għax tiġi żvelata minn min jkun
irċeviha bi ksur ta’ kunfidenżjalità;
(ċ)

kienet disponibbli għal min irċeviha fuq bażi
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mhux kunfidenzjali qabel ma’ ġiet żvelata mill-persuna li
żvelat dik l-informazzjoni;
(d)
kienet, hi jew issir disponibbli għall-persuna li
tirċeviha fuq bażi mhux kunfidenzjali minn persuna li, skont
dak li taf il-persuna li tirċeviha, mhijiex marbuta bi ftehim ta’
kunfidenzjalità mal-persuna li tiżvela l-informazzjoni jew hi
mod ieħor projbita milli tiżvela l-informazzjoni lil min
jirċeviha;
(e)
kienet legalment fil-pussess tal-persuna li
tirċeviha qabel ma dik l-informazzjoni ġiet żvelata lilha millparti li tiżvela dik l-informazzjoni;
(f)
il-partijiet jaqblu bil-miktub
kunfidenzjali jew li tista’ tiġi żvelata; jew

li

mhijiex

(g)
hi żviluppata minn jew għall-persuna li tirċeviha
indipendentement mill-informazzjoni żvelata mill-parti li
tiżvela;
"informazzjoni materjali" tfisser kull informazzjoni, li nnuqqas tagħha tista’ taffettwa ħażin il-ħila ta’ persuna li tasal għal
deċiżjoni infurmata, jew li tista’ ġġiegħel persuna tieħu deċiżjoni
transazzjonali li ġugatur li kieku ma kienx jieħu, u li tinkludi kull
ħtieġa, benefiċċju, time frame u restrizzjoni:
Iżda "informazzjoni materjali", fil-kuntest ta’
informazzjoni provduta minn operatur lil ġugaturi, u "informazzjoni
materjali" provduta lill-Awtorità għandha tinftiehem skont hekk;
"interess kwalifikanti" tfisser ix-shareholding minimu dirett
jew indirett, l-investiment finanzjarju jew il-kontribuzzjoni
finanzjarja għall-kapital azzjonarju jew il-kapital operattiv ta’ entità,
jew il-perċentwali minima ta’ drittijiet ta’ vot f’entità, kif jista’ jiġi
preskritt mill-Ministru;
"junket" tfisser arranġament li l-għan tiegħu jkun li jħajjar
persuna residenti barra minn Malta, li tintgħażel jew tiġi approvata
biex tipparteċipa f’fond għal-logħob kopert b’konċessjoni mogħtija
mill-Gvern bil-għan li tilgħab logħob liċenzjabbli u li b’konsegwenza
ta’ dan, u b’konsiderazzjoni għal dan, xi jew kull nefqa għat-trasport,
ikel, residenza u divertiment għal dik il-persuna jitħallsu b’mod dirett
jew indirett mill-persuna awtorizzata li topera l-fond għal-logħob;
"junket leader" tfisser persuna li l-funzjoni tagħha hi lpromozzjoni u l-organizzazzjoni ta’ junkets, li tista’ tkun il-persuna
awtorizzata stess, iżda li ma tiffurmax parti mill-grupp ta’ junkets;
"komunikazzjonijiet kummercjali" tfisser kliem, immaġni,
ħoss jew xi medium ieħor maħsuba biex jippromwovu, direttament
jew indirettament, l-oġġetti, is-servizzi, l-immagini jew l-marka ta’
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persuna li tmexxi attività liċenzjabbli, biex ma jkun hemm l-ebda
dubju, din tinkludi wkoll il-pjazzament tal-prodott, u kull teknika ta’
reklamar emerġenti, u "reklam" u "promozzjoni" għandu jkollhom listess tifsira;
"komunikazzjoni kummerċjali mhux mitluba" tfisser tqegħid
dirett fis-suq fi kwalunkwe forma lil persuna li ma tkunx talbitha u,
jew li magħha min jibgħatha m’għandux relazzjoni għaddejja
kummerċjali jew kuntrattwali;
Kap. 378.

"konsumatur" għandu jkollha t-tifsira preskritta bl-Att dwar lAffarijiet tal-Konsumatur;
"kont komuni" tfisser kont miżmum ma’ istituzzjoni ta’
kreditu, debitu jew ta’ pagamenti liċenzjata fl-Unjoni Ewropea jew
fiż-ZŻone Ekonomika Ewropea;
"kont ta’ ġugatur" tfisser record miżmum minn detentur ta’
liċenza, liema record għandu l-ħin kollu jkun aċċessibbli għallġugatur, li juri l-kreditu tal-ġugatur kontra d-detentur tal-liċenza,
meta jitqiesu l-imħatri milgħuba u l-premjijiet mirbuħa minn dak ilġugatur u kull debitu jew kreditu ieħor li jistgħu ikunu permessi
b’dan ir-regolamenti jew approvati mill-Awtorità;
"kont tal-fondi ta’ ġugatur" tfisser kont miżmum minn jew
f’isem operatur li jkollu kreditu liċenzjat, istituzzjoni finanzjarja u,
jew ta’ pagamenti li fihom jinżammu fondi ta’ ġugaturi u, fejn
applikabbli, il-float tal-premji;
"lagħab patoloġiku" tfisser persuna li hi ċċertifikata minn
professjonist mediku kompetenti bħala li mhijiex kapaċi tirreżisti
impulsi biex tilgħab logħob tal-ażżard;
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"liċenza" tfisser liċenza għal servizz tal-logħob jew liċenza
għall-fornitura ta’ logħob kritiku skont ir-Regolamenti dwar lAwtorizzazzjonijiet għal-Logħob, u "detentur ta’ liċenza" għandha
tinftiehem skont hekk;
"liċenza tal-Lotterija Nazzjonali" tfisser liċenza mogħtija millAwtorità permezz ta’ konċessjoni mill-Ministru mogħtija skont lartikolu 11(3) tal-Att, biex wieħed jopera logħbiet tal-Lotterija
Nazzjonali u dawk il-logħbiet oħra kif awtorizzat mill-Awtorità, u
soġġetta għall-pattijiet u kondizzjonijiet li jkun hemm fiha, u
"detentur ta’ liċenza tal-Lotterija Nazzjonali" għandha tinftiehem
skont hekk;
"logħba" tfisser logħba tal-ażżard jew logħba ta’ abbiltà;
"logħba bla skop ta’ profitt" tfisser logħba fejn aktar minn
disgħin fil-mija (90%) tar-rikavat nett tagħha jingħadda lil entità bi
skop ta’ karità sportiv, reliġjuż, filantropiku, kulturali, edukattiv,
soċjali jew ċiviku;
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"logħba eżentata" tfisser logħba preskritta li hi eżentata millMinistru f’regolamenti;
"logħba liċenzjabbli" tfisser logħba li mhijiex logħba eżentata;
"logħba ta’ abbiltà" tfisser attività li l-eżitu tagħha hu
determinat skont l-abbiltà biss jew primarjament skont l-abbiltà talparteċipant imma ma tinkludix avveniment sportiv, sakemm mhux
stabbilit mod ieħor b’dan jew taħt dan l-Att
"logħba ta’ abbiltà kontrollata" għandha tkun logħba ta’
abbiltà li teħtieġ ġugata biex wieħed jieħu sehem fiha u, jew toffri lpossibbiltà li wieħed jirbaħ premju ta’ flus jew valur ta’ flus u li tkun
logħba liċenzjabbli;
"logħba ta’ komunikazzjoni kummerċjali" tfisser logħba
liċenzjabbli bil-għan li tippromwovi jew tinkoraġġixxi l-bejgħ ta’
oġġetti jew servizzi, u li ma tikkostitwix attività ekonomika minnha
nnifisha, u fejn kull ħlas meħtieġ li jsir mill-parteċipant iservi biss
biex jikseb l-oġġetti jew servizzi promossi u mhux biex jipparteċipa
fil-loghba, għalkemm jista’ jkun hemm kondizzjoni li persuna tixtri loġġetti jew servizzi promossi sabiex tipparteċipa fil-logħba;
"logħba ta’ komunikazzjoni kummerċjali limitata" tfisser
logħba liċenzjabbli organizzata għall-għan li tippromwovi jew
tinkoraġġixxi l-bejgħ ta’ oġġetti jew servizzi u li tinkludi ġugata u
premju limitati għall-ammonti preskritti fir-Regolamenti dwar
Awtorizzazzjonijiet għal-Logħob;
"logħba tal-ażżard" tfisser attività li l-eżitu tagħha hu
determinat bl-ażżard biss jew primarjament bl-ażżard, u tinkludi iżda
mhux limitata għal attivitajiet li l-eżitu tagħhom hu determinat skont
ġrajja jew l-eżitu ta’ avveniment futur wieħed jew avvenimenti
futuri;
"logħba tat-tombla" tfisser logħba tal-ażżard, magħrufa wkoll
bħala "bingo" li fiha l-ġugatur juża’ ġog tat-tombla jew karta ta’ ġog
tat-tombla rappreżentazzjoni elettronika tagħhom li jkun fiha numri,
u tintlagħab billi jiġu mmarkati jew mgħottija numri mill-wieħed (1)
sad-disgħin (90), iż-żewġ numri inklużi, hekk kif ikunu identiċi għal
numri mtellgħin għal għarrieda, sew manwalment sew
elettronikament, u li tintrebaħ mill-ġugatur li jkun l-ewwel li
jimmarka jew jgħatti waqt logħba waħda "fatta l-lajn" li ssir meta
għall-ewwel darba jittellgħu l-ħames numri kollha li jkun hemm
f’ringiela orizzontali waħda fuq kartella waħda; jew "fatta tattombla" jew "bingo" li ssir meta għall-ewwel darba jittellgħu lħmistax-il numru kollha li jkun hemm fuq kartella waħda, u tinkludi
varjazzjonijiet ta’ tali logħba;
"logħbiet tal-Lotterija Nazzjonali" tfisser il-Lotterija
Nazzjonali, is-Super 5 u l-Lottu, fil-forma stabbilita fil-liċenza għalLotterija Nazzjonali kif ukoll kull varjazzjoni ta’ xi waħda mill-
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imsemmija logħbiet tal-Lotterija Nazzjonali;
"logħob" tfisser attività li tikkonsisti fil-parteċipazzjoni
f’logħba, li toffri servizz ta’ logħob jew l-għemil ta’ fornitura ta’
logħob, u għandha tinftiehem skont hekk skont ir-rabta tal-kliem;

L.S. 583.05.

"logħob ta’ riskju baxx" għandhom ikunu logħbiet liċenzjabbli
elenkati fil-Ħames Skeda tar-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet
għal-Logħob;
"makna tal-logħob tad-divertiment" tfisser kull tip ta’ makna li
permezz tagħha tista’ tintlagħab logħba permezz ta’ wiri elettroniku,
li jintgħamel disponibbli għal ġugaturi f’bini għal-logħob minn
operatur fuq bażi konsistenti, kemm jekk titħaddem jew le permezz
tal-inserzjoni ta’ flus jew token, kemm jekk ġugatur li jirbaħ jirċievi
jew jiġi offert premju jew le, u fejn l-għan esklussiv ta’ tali makna hu
għad-divertiment u mhux għal għanijiet ta’ logħob tal-ażżard;
"Malta" għandha l-istess tifsira kif mogħtija lilha bl-artikolu
124 tal-Kostituzzjoni ta’ Malta;
"mejda tal-logħob" tfisser apparat tal-logħob li hu:
(a)
iddisinjat jew adattat b’tali mod li jeħtieġ li jkun
kontrollat jew operat minn individwu impjegat jew maħtur
mod ieħor għal dak il-għan mill-operatur tal-fond tal-logħob;
u, jew
(b)
iddisinjat jew adattat biex jintuża f’konnessjoni
ma’ logħba li l-arranġamenti għaliha huma kkontrollati jew
operati minn individwu;
"mezzi ta’ komunikazzjoni minn distanza" tinkludi kull mezz
li jista’ jintuża għall-komunikazzjoni, trasmissjoni, trasport u, jew
twassil ta’ informazzjoni, inkluża informazzjoni fl-għamla ta’ data,
test, xbihat, ħoss jew diskors, u, jew għall-għemil ta’ kuntratt bejn
żewġ persuni jew aktar, mingħajr il-preżenza fiżika simultanja ta’
dawk il-persuni, inkluż iżda mhux limitatament:
(a)

l-internet;

(b)

telefon;

(ċ)

radju;

(d)

televiżjoni;

(e)
kull
mezz
ieħor
ta’
komunikazzjoni,
trasmissjoni, trasport u twassil ta’ informazzjoni bil-fil, radju,
mezzi ottiċi, mezzi elettromanjetiċi jew b’xi mezz elettroniku
jew teknoloġiku li jkun; jew
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(f)
kull mezz ieħor li tista’ tiddetermina l-Awtorità
permezz ta’ strument vinkolanti;
"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għas-settur tallogħob;
"minuri" tfisser persuna fiżika taħt l-età ta’ tmintax-il sena;
"operatur" tfisser persuna li twettaq servizz tal-logħob;
"operatur ta’ fond għal-logħob" tfisser operatur li jipprovdi sservizz tal-logħob tiegħu f’fond għal-logħob;
"passiġġieri" tfisser persuni li huma reġistrati bħala passiġġieri
fuq cruise ship għal vjaġġ partikolari;
"pattijiet u kondizzjonijiet" tfisser ir-regoli li japplikaw għallogħba u kif tintlagħab il-logħba minn ġugatur;
"persuna rilevanti" tfisser persuna li għandha tissodisfa lħtiġiet dwar li persuna tkun idonea u xierqa skont l-istrumenti
regolatorji;
"persuna vulnerabbli" tfisser kull persuna li hu magħruf li
għandha problema marbuta mal-logħob, kull persuna li ċ-ċirkostanzi
soċjali tagħha jagħmluha aktar suxxettibbli għall-problema ta’ logħob
tal-ażżard, jew kull persuna li, bħala riżultat ta’ difett fil-kapaċità ta’
volontà u konoxxenza, issir aktar suxxettibbli għall-problema ta’
logħob tal-ażżard, u dan għandu jinkludi persuni li jkunu għaddejjin
minn perjodu ta’ awto-esklużjoni, persuni li ġew djanjostikati minn
professjonisti mediċi bħala li huma ġugaturi bi problemi ta’ logħob
tal-ażżard, sew jekk patoloġiċi sew jekk le, persuni li f’dak il-waqt
ikunu għaddejjin minn trattament kontra problemi ta’ logħob talażżard u persuni taħt l-influwenza ta’ alkoħol jew drogi;
"post pubbliku" tfisser spazju fiżiku li ġeneralment ikun
miftuħ u aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali, u tinkludi pjazzez
pubbliċi, ġonna pubbliċi, xtajtiet, toroq, triqat, kif ikoll bini li hu ta’
sidien privati jew proprjetà li tidher minn toroq pubbliċi;
"premju" tfisser il-premju fi flus jew b’valur ta’ flus offert lil
parteċipant wieħed jew aktar f’logħba skont ir-regoli tal-logħba;
"record regolatorju essenzjali" jew "data regolatorja
essenzjali" tfisser is-sett minimu ta’ data li għandu jinżamm għal
għanijiet regolatorji fir-rigward ta’ ġugaturi, transazzjonijiet
finanzjarji ta’ ġugaturi (depożiti u, jew ġbid ta’ flus), transazzjonijiet
ta’ logħob ta’ ġugaturi u, jew dħul ta’ operatur mil-logħob;
"sena finanzjarja tal-Awtorità" tfisser perjodu mill-1 ta’ Jannar
sal-31 ta’ Diċembru ta’ xi sena;
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"servizz tal-logħob" tfisser li logħba ssir disponibbli għallparteċipazzjoni ta’ ġugaturi, kemm direttament kif ukoll
indirettament, u kemm weħidhom jew flimkien ma’ oħrajn, bħala
attività ekonomika;
"settur tal-logħob" tfisser is-settur ekonomiku ffokat fuq ilprovdiment ta’ servizzi tal-logħob u provvisti tal-logħob u servizzi u
ħwejjeġ oħra li huma konnessi jew li għandhom x’jaqsmu magħhom;
"sistema tal-logħob" tfisser it-totalità tat-tagħmir tal-logħob,
software tal-logħob u sistemi li għandhom x’jaqsmu magħha, servizz
u faċilitajiet konnessi magħha, użati jew li, skont in-natura, lassemblaġġ jew l-għaqda tagħhom, huma maħsuba li jintużaw bħala
parti minn servizz tal-logħob jew f’konnessjoni miegħu, f’post fejn
isir il-logħob;
"sponsorizzazzjoni" tfisser relazzjoni kuntrattwali bejn
operatur u parti sponsorizzata li taħtha operatur jipprovdi
finanzjament jew appoġġ ieħor lil xi organizzazzjoni, avveniment,
tijm jew individwu għal skop ta’ karità, sportiv, reliġjuż, filantropiku,
kulturali, edukattiv, soċjali jew ċiviku, sabiex jistabbilixxi
assoċjazzjoni bejn l-immaġni jew marki tal-operatur, għallkorrispettiv ta’ komunikazzjonijiet kummerċjali jew benefiċċji oħra;
"strument regolatorju" tfisser l-Att, regolamenti magħmulin
taħt l-Att, u l-istrumenti vinkolanti tal-Awtorità;
"strument vinkolanti" tfisser att, dokument jew stqarrija oħra
mill-Awtorità li jkollhom effett vinkolanti fuq il-persuni li lihom
ikunu indirizzati, kif jista’ jkun preskritt bl-Att jew taħtu, u tinkludi lkondizzjonijiet mehmuża ma’ awtorizzazzjoni;
"Uffiċjal Ewlieni" tfisser l-uffiċjal ewlieni tal-Awtorità maħtur
skont dan l-Att;

L.S.583.08.

"Unità ta’ Appoġġ għall-Ġugaturi" tfisser l-unità mwaqqfa taħt lartikolu 18 tal-Att u r-regolament 15 tar-Regolamenti dwar ilProtezzjoni ta’ Ġugaturi.
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