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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1480/2008, внесена от г-н E.J. Ramsbottom, с британско 
гражданство, относно дискриминация, основана на възраст, упражнявана от 
различни ипотечни дружества и банки.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу политиката на повечето ипотечни дружества 
и банки, които определят 65, 70 или 75 години като максимална възраст, на която 
трябва да бъде погасена ипотеката. Според вносителя тази политика дискриминира 
хората в напреднала възраст и не е оправдана, тъй като обезпечението на ипотеката е 
едно и също, независимо от възрастта на кандидата за кредит. Вносителят призовава 
Европейския парламент да предприеме необходимите стъпки за прекратяване на тези 
дискриминационни практики.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 15 май 2009 г.

"Петицията

Вносителят на петицията е на 70 години и изпитва затруднения при получаването на 
ипотечен заем, тъй като броят на ипотечните заеми, които може да получи, намалява 
поради възрастови ограничения. Възрастовите ограничения варират между 65, 70, 75 
или 80 години по отношение на максималната възраст, на която трябва да бъде 
погасена ипотеката, в края на договора за ипотечен заем. Вносителят счита, че 
описаната ситуация представлява дискриминация, основана на възраст. Той поставя 
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под въпрос необходимостта от такава дискриминация, тъй като обезпечението на 
ипотеката е едно и също, независимо от възрастта на кандидата за кредит, за разлика от 
други финансови услуги, като например застраховка "живот". Пита дали европейското 
право разглежда подобно поведение и ако това е така – как той може да си осигури 
изпълнението на изискванията на подобно законодателство от страна на доставчиците 
на ипотечни заеми.

Коментар на Комисията по петицията

Съществуващата правна рамка на ЕО забранява дискриминацията на основание 
религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация само по 
отношение на трудовата заетост, упражняваното занятие и професионалното обучение.1
Въз основа на член 13 от Договора за ЕО Европейската комисия прие миналата година 
предложение, чиято цел е прилагането на принципа за равно третиране на лицата без 
оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална 
ориентация извън пазара на труда.2 То определя рамка за забраната на дискриминация 
на тези основания и установява единно минимално равнище на защита  в рамките на 
Европейския съюз за лицата, изпитали подобна дискриминация. 

Обаче макар член 2 от предложението да посочва "принципа за равно третиране", което 
предполага, че няма да има никаква пряка или косвена дискриминация на основание, 
наред с другото, възраст, същият този член дава свобода на действие на държавите-
членки относно предоставянето на финансови услуги. Член 2, параграф 7, от 
предложението позволява на държавите-членки да разрешават съразмерни различия в 
третирането, когато, за въпросния продукт, използването на възраст или увреждане е 
ключов фактор при извършването на оценка на риска, основана на уместни и прецизни 
актюерски или статистически данни. Според съображение 15 от предложението 
актюерските и рисковите фактори, свързани с увреждане и възраст, се използват при 
предоставянето на застрахователни, банкови и други финансови услуги. Те не следва да 
се разглеждат като дискриминационни, когато е доказано, че факторите са ключови за 
оценката на риска. В момента по предложението текат преговори в рамките на 
Европейския съвет. 
Следва, че общностното право в момента не обхваща защитата срещу дискриминация 
на основание религиозна принадлежност, увреждане, сексуална ориентация  и възраст 
извън сферата на трудовата заетост и упражняваното занятие.

В конкретния контекст, описан от вносителя на петицията, заемодателите в 
Обединеното кралство явно прилагат възрастови ограничения по отношение на 
максималната възраст при изтичането на ипотечния договор, която може да варира 
между 65, 70, 75 или 80 години. За заемодателите възрастта е важен рисков фактор. По-
специално в съчетание с други фактори, като трудов статус, имуществено състояние, 
семейно положение и т.н., изгледите даден заем да бъде изплатен наистина зависят от 

                                               
1 Директива 2000/43/EО от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на 
лица без разлика на расата или етническия произход, OВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22, и Директива 
2000/78/EО от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на 
заетостта и професиите, OВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16
2 COM(2008) 426, окончателен
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възрастта. Европейското законодателство в областта на банковото дело изисква от 
кредитните институции да оценяват кредитоспособността на кандидатите за заем с 
рейтингови системи, които трябва да вземат под внимание всички съответни 
характеристики на лицето, поемащо задължението.1

Оценяването на кредитоспособността на кандидата за заем е важно и в контекста на 
ипотечното кредитиране. Макар ипотечният заем наистина да позволява на заемодателя 
да разчита на стойността на имота като обезпечение, в случай че заемополучателят не е 
в състояние да изпълнява своите задължения по договора за ипотечен заем, 
отговорното поведение на заемодателите диктува, че това следва да се разглежда като 
крайно средство за заемодателите, по-специално имайки предвид последиците от 
загубата на жилище за даден гражданин. Освен това процедурите по обявяването на 
ипотека за пресрочена съставляват значителни допълнителни разходи за заемодателите.

Споменатото по-горе предложение на Комисията, насочено към прилагането на 
принципа за равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация извън пазара на труда, по 
принцип би могло да подпомогне борбата с дискриминацията, основана на възраст. 
Предстои обаче да се види как държавите-членки използват предоставената гъвкавост 
по отношение на финансовите услуги. Макар че държавите-членки биха могли да 
предвидят изключения за финансовите услуги на национално ниво, самите заемодатели 
биха могли да разгледат възможността да преработят своите политики за предоставяне 
на ипотечни заеми, що се отнася до възрастовите ограничения, с оглед на непрекъснато 
нарастващата очаквана продължителност на живота или увеличаващата се конкуренция 
между заемодателите. Следователно, след като нищо не пречи на заемодателите да 
предоставят кредит на по-възрастни граждани, вносителят на петицията би могъл да 
намери заемодател, който е готов да му заеме средства въпреки възрастта му, макар и с 
допълнителни гаранции, ако това е необходимо.

Заключения

Фактът, че заемодателите поставят възрастови ограничения спрямо продуктите си, 
свързани с ипотечни заеми, може да се обясни с риска, че заемополучателите може да 
не бъдат в състояние да изплатят своите заеми. Такива възрастови ограничения 
наистина може да създават затруднения за гражданите, но не са в нарушение на 
общностното законодателство."

                                               
1 Директива 2006/48/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно 

предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена), OВ L 177, 
30/06/2006 г., стр. 109.


