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Suġġett: Petizzjoni 1480/2008 mis-Sur E.J. Ramsbottom(Inġliż), dwar id-diskriminazzjoni 
minħabba l-età minn soċjetajiet u banek varji ta' self b'ipoteka.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkontesta l-politika ta' ħafna mis-soċjetajiet u banek li joffru self b'ipoteka li 
jistabbilixxu età massima finali ta' 65, 70 jew 75 sena għat-tmiem tas-self b'ipoteka . Skont il-
petizzjonant politika bħal din hija diskriminatorja kontra persuni anzjani u mhix ġustifikata 
għaliex l-attiv prinċipali tas-self b'ipoteka huwa l-istess tkun xi tkun l-età tal-applikant. Il-
petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-passi meħtieġa biex iwaqqaf prattiki 
diskriminatorji bħal dawn.

2. Ammissibilità

Iddikkjarata ammissibbli fit-12 ta' Marzu 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skont ir-Regola 192(4).

3. Ir-risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta' Mejju 2009.

'Il-petizzjoni

Il-petizzjonant għandu 70 sena u qed isib diffikultajiet li jieħu self b'ipoteka għaliex in-numru 
ta' self b'ipoteka disponibbli qed jonqos minħabba restrizzjonijiet tal-età. Ir-restrizzjonijiet tal-
età jvarjaw bejn il-65, 70, 75 jew 80 sena f'termini ta' età massima finali fit-tmiem tal-kuntratt. 
Il-petizzjonant jemmen li s-sitwazzjoni deskritta tikkostitwixxi diskriminazzjoni bbażata fuq 
l-età. Huwa jistaqsi dwar il-ħtieġa ta'  diskriminazzjoni bħal din minħabba li l-attiv prinċipali 
għal self b'ipoteka hu l-istess irrispettivament mill-età tal-applikant għall-kuntrarju ta' servizzi 
finanzjarji oħra, bħal ma hi l-assigurazzjoni fuq il-ħajja. Huwa jistaqsi jekk il-liġi Ewropea 
tindirizzax imġieba bħal din u jekk iva, b'liema mod huwa jista' jiżgura li l-fornituri ta' self 
b'ipoteka jikkonformaw ma' din il-liġi.
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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-qafas legali eżistenti tal-KE jipprojbixxi d-diskriminazzjoni fuq bażi ta' reliġjon jew 
twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali biss fir-rigward ta' impjieg, xogħol u 
taħriġ vokazzjonali.¹ Fuq il-bażi tal-Artikolu 13 KE, il-Kummissjoni Ewropea is-sena li 
għaddiet adottat proposta li l-għan tagħha hu li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali 
bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni 
sesswali barra mis-suq tax-xogħol.² Hija tistabbilixxi qafas għall-projbizzjoni ta' 
diskriminazzjoni fuq dawn ir-raġunijiet u tistabbilixxi livell uniformi minimu ta' protezzjoni fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea għal nies li soffrew din id-diskriminazzjoni.

Madankollu, filwaqt li l-Artikolu 2 tal-proposta għid li l-"prinċipju ta' trattament ugwali", li 
jimplika li m'għandux ikun hemm ebda diskriminazzjoni diretta jew indiretta minħabba, inter 
alia, l-età, l-istess artikolu jagħti flessibbiltà lill-Istati Membri għall-proviżjoni tas-servizzi 
finanzjarji. L-Artikolu 2 (7) tal-proposta jħalli lill-Istati Membri jippermettu differenzi 
proporzjonati fi trattament fejn, għall-prodott in kwistjoni, l-użu tal-età jew diżabilità jkun il-
fattur ewlieni fl-evalwazzjoni tar-riskju bbażata fuq dejta attwarja jew dejta statistika rilevanti 
preċiża. Skont il-Premessa 15 tal-proposta, il-fatturi attwarji u ta' riskju relatati ma' diżabilità 
u l-età huma użati fil-proviżjoni tal-assigurazzjoni, servizzi bankarji u finanzjarji oħra. Dawn 
m'għandhomx ikunu kkunsidrati bħala li jikkostitwixxu diskriminazzjoni fejn il-fatturi jidhru 
li huma l-fatturi ewlenin għall-evalwazzjoni tar-riskju. Bħalissa l-proposta qiegħda tiġi 
nnegozjat fil-Kunsill Ewropew. 
Minn dan isegwi li attwalment il-liġi Komunitarja  ma tkoprix protezzjoni kontra d-
diskriminazzjoni fuq bażi ta' reliġjon, diżabilità,orjentazzjoni sesswali u età barra l-ambitu tal-
impjiegi u x-xogħol.

Fil-kuntest speċifiku, deskritt mill-petizzjonant, is-selliefa fir-Renju Unit jidhru li japplikaw 
restrizzjonijiet ta' età f'termini ta' età massima finali fit-tmiem tal-kuntratt ta' self b'ipoteka li 
jvarjaw bejn il-65, 70, 75 jew 80 sena. L-età hija element ta' riskju importanti għas-selliefa. 
B'mod partikolari flimkien ma' fatturi oħra bħall-istatus tal-impjieg, il-ġid, l-istatus maritali 
eċċ il-prospetti ta' self li jitħallas lura jiddependu fuq l-età. Il-leġiżlazzjoni bankarja Ewropea 
teħtieġ minn istituzzjonijiet ta' kreditu li jevalwaw il-kwalità tal-kreditu ta' min jissellef ma' 
sistemi ta' klassifikazzjoni li jridu jqiesu l-karatteristiċi kollha rilevanti  tal-obbligatur.1

Il-valutazzjoni tal-affidabbiltà finanzjarja ta' min jissellef hija wkoll importanti fil-kuntest ta' 
kreditu ta' self b'ipoteka. Filwaqt li tabilħaqq self b'ipoteka jippermetti lil min jislef b'ipoteka 
li jista' jistrieħ fuq il-valur tal-proprjetà bħala garanzija fil-każ li min jissellef ma jkunx kapaċi 
jwettaq l-obbligi tiegħu skont il-kuntratt ta' self, imġieba responsabbli ta' self tiddetta li dan 
għandu jitqies bħala l-aħħar mezz għas-selliefa, partikolarment minħabba l-implikazzjonijiet 
ta' telf ta' dar għal ċittadin. Barra minn hekk, proċeduri ta' preklużjoni  jikkostitwixxu spejjeż 
addizzjonali konsiderevoli għas-selliefa.

Il-proposta tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq, bil-għan li timplimenta l-prinċipju ta' 
trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew twemmin, diżabilità, età 

                                               
1 Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 relatata mal-bidu u l-

insegwiment tal-kummerċ tal-istituzzjonijiet ta' kreditu (riformulata), ĠU L 177 , 30/06/2006, p. 109.
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jew orjentazzjoni sesswali barra mis-suq tax-xogħol, tista', bħala prinċipju, tgħin biex 
tiġġieled id-diskriminazzjoni bbażata fuq l-età. Madankollu, wieħed għad irid jara kif l-Istati 
Membri se jużaw il-flessibilità mogħtija fir-rigward tas-servizzi finanzjarji. Filwaqt li l-Istati 
Membri jistgħu jipprevedu l-eżenzjonijiet għas-servizzi finanzjarji fuq livell nazzjonali, is-
selliefa nfushom jistgħu jikkunsidraw li jirrevedu l-politiki ta' self b'ipoteka tagħhom f'termini 
ta' restrizzjoni bl-età meta jitqies l-għomor li dejjem qed jiżdied jew iż-żieda fil-kompetizzjoni 
bejn is-selliefa. Għalhekk, peress li xejn ma jimpedixxi lis-selliefa milli jagħtu self lill-
ċittadini anzjani, il-petizzjonant jista' jkollu l-opportunità li jsib xi sellief li jkun lest li jsellfu 
minkejja l-età tiegħu, madankollu, jekk meħtieġ, b'garanziji addizzjonali.

Konklużjonijiet

Il-fatt li dawk li s-selliefa jpoġġu l-limiti bl-età fuq il-prodotti ta' self b'ipoteka tagħhom jista' 
jiġi spjegat bħala riskju li min jissellef ma jkunx kapaċi jħallas lura s-self tiegħu. Dawn il-
limiti ta' età jistgħu tabilħaqq ikunu ta' inkonvenjent għaċ-ċittadini, iżda ma jiksrux il-liġi 
Komunitarja. '


