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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1480/2008 af E.J. Ramsbottom, britisk statsborger, om 
forskelsbehandling på grund af alder fra forskellige realkreditinstitutters og 
bankers side

1. Sammendrag

Andrageren rejser tvivl om de fleste af realkreditinstitutternes og bankernes politik, som 
sætter den endelige alder for afslutningen af lånet til 65, 70 eller 75 år. Ifølge andrageren er 
denne politik diskriminerende mod ældre mennesker og desuden ubegrundet, da lånets 
underliggende aktiv er det samme uanset ansøgerens alder. Andrageren anmoder Europa-
Parlamentet om at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at standse denne 
form for forskelsbehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009

Andragendet

Andrageren er 70 år og har problemer med at optage et realkreditlån, idet antallet af 
tilgængelige kreditmuligheder er faldende på grund af aldersbegrænsninger. 
Aldersbegrænsningerne varierer mellem 65, 70, 75 og 80 år, hvad angår den maksimale alder 
ved kontraktens udløb. Andrageren mener, at den beskrevne situation udgør aldersrelateret 
forskelsbehandling. Han stiller spørgsmålstegn ved nødvendigheden af en sådan 
forskelsbehandling, idet de underliggende aktiver for et realkreditlån vil være de samme 
uanset ansøgerens alder, i modsætning til hvad der gør sig gældende for andre finansielle 
tjenesteydelser, såsom livsforsikring. Andrageren spørger, om EU-lovgivningen omhandler 
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denne praksis, og hvordan han i givet fald kan sikre, at realkreditudbyderne overholder denne 
lovgivning.

Kommissionens kommentarer til andragendet

Den eksisterende lovgivningsmæssige fællesskabsramme forbyder kun forskelsbehandling på 
grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, når det drejer sig om 
beskæftigelse, erhverv og erhvervsuddannelse1. På grundlag af EF-traktatens artikel 13 vedtog 
Kommissionen sidste år et forslag, der har til formål at gennemføre princippet om 
ligebehandling for alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering uden 
for arbejdsmarkedet2. Det fastsætter en ramme for at forbyde forskelsbehandling af disse 
grunde og etablerer et ensartet minimumsbeskyttelsesniveau inden for EU for personer, der 
har været udsat for sådanne typer forskelsbehandling.

Selv om artikel 2 i forslaget nævner "princippet om ligebehandling" og derved antyder, at der 
ikke må forekomme direkte eller indirekte forskelsbehandling, f.eks. på grund af alder, giver 
samme artikel imidlertid medlemsstaterne råderum, når det handler om finansielle 
tjenesteydelser. Artikel 2, stk. 7, i forslaget giver medlemsstaterne mulighed for at tillade 
rimelig forskelsbehandling, når det for det pågældende produkt gælder, at anvendelsen af 
alder eller handicap er en nøglefaktor for risikovurderingen, som er baseret på relevante og 
korrekte aktuarmæssige eller statistiske data. Ifølge forslagets betragtning 15 anvendes der 
aktuarmæssige faktorer og risikofaktorer i tilknytning til handicap og alder. Dette bør ikke 
betragtes som forskelsbehandling, hvis de pågældende faktorer må anses for at være 
afgørende for risikovurderingen. Forslaget ligger i øjeblikket til forhandling i Det Europæiske 
Råd. Som følge heraf omfatter fællesskabslovgivningen ikke på nuværende tidspunkt 
beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, seksuel 
orientering og alder på andre områder end beskæftigelse og erhverv.

I den specifikke kontekst, som andrageren beskriver, ser det ud til, at kreditgivere i Det 
Forenede Kongerige anvender aldersbegrænsninger i form af en maksimal alder på det 
tidspunkt, hvor kontrakten udløber, som varierer mellem 65, 70, 75 og 85 år. Alder er en 
væsentlig risikofaktor for kreditgivere. Navnlig kombineret med andre faktorer, såsom 
beskæftigelse, formue, civilstand, osv. hænger udsigterne til at få et lån tilbagebetalt sammen 
med alder. EU’s banklovgivning kræver, at kreditinstitutionerne vurderer lånernes 
kreditværdighed ved hjælp af et klassificeringssystem, der skal tage højde for alle skyldnerens 
relevante karakteristika3.

Vurderingen af lånernes kreditværdighed er også vigtig, når det gælder realkredit. Selv om 
kreditgiveren ved realkreditlån naturligvis kan stole på ejendommens værdi som sikkerhed, i 
tilfælde af at låneren ikke er i stand til at leve op til kontraktens forpligtelser, kræver ansvarlig 
udlånspraksis, at kreditgiverne skal betragte dette som den sidste udvej, navnlig i lyset af de 
følger det har for borgeren at miste sin bolig. Desuden medfører tvangsauktioner betydelige 
                                               
1 Direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 gennemfører princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk 
oprindelse, EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22, samt direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
2 KOM(2008)426.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve 
virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning), EUT L 177 af 30.6.2006, s. 109.
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ekstraomkostninger for kreditgiverne.

Det ovennævnte forslag fra Kommissionen, som har til formål at gennemføre princippet om 
ligebehandling for alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering uden 
for arbejdsmarkedet, kunne i princippet hjælpe med til at bekæmpe forskelsbehandling på 
grund af alder. Man må imidlertid først vente og se, hvordan medlemsstaterne anvender den 
tilladte fleksibilitet for finansielle tjenesteydelser. Selv om medlemsstaterne kunne tænkes at 
tillade undtagelser for finansielle tjenesteydelser på nationalt plan, kunne kreditgiverne selv 
overveje at ændre deres realkreditpolitik, for så vidt angår aldersbegrænsninger i lyset af den 
konstant stigende levealder eller den øgede konkurrence mellem kreditgiverne. Da der altså 
ikke er noget til hinder for, at kreditgiverne kan give kredit til ældre borgere, kunne 
andrageren muligvis finde en kreditgiver, som var villig til at give ham kredit på trods af hans 
alder, om nødvendigt med ekstra sikkerhed.

Konklusion

Det faktum, at kreditgivere sætter aldersbegrænsning på deres realkreditprodukter, kan 
forklares med risikoen for, at lånerne ikke vil være i stand til at betale deres lån tilbage. 
Sådanne aldersbegrænsninger kan bestemt være til gene for borgerne, men de overtræder ikke 
fællesskabslovgivningen.


