
CM\784453LV.doc PE426.897v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

15.05.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1480/2008, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais 
E. J. Ramsbottom par vecuma diskrimināciju dažādās hipotekārā kredīta iestādēs 
un bankās  

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd vairāku hipotekārā kredīta iestāžu un banku politiku, kuras 
nosaka, ka maksimālā vecuma robeža kredīta beigu termiņam ir 65, 70 vai 75 gadi. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja teikto šāda politika diskriminē vecākus cilvēkus, un tā ir netaisnīga, 
jo hipotekārajam kredītam pakārtotie aktīvi ir tādi paši neatkarīgi no pieteikuma iesniedzēja 
vecuma. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai pārtrauktu šādas diskriminējošas darbības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ir 70 gadus vecs, un viņam ir grūtības saņemt hipotekāro aizdevumu, 
jo viņam pieejamo hipotekāro aizdevumu skaits vecuma ierobežojumu dēļ aizvien samazinās. 
Vecuma ierobežojumi attiecībā uz maksimālo kredītņēmēja vecumu kredītlīguma beigās 
svārstās starp 65, 70, 75 un 80 gadiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka minētajā situācijā 
notiek diskriminācija personas vecuma dēļ. Viņš apšauba šādas diskriminācijas 
nepieciešamību, jo hipotekārajam kredītam pakārtotie aktīvi ir tādi paši neatkarīgi no 
pieteikuma iesniedzēja vecuma pretēji citiem finanšu pakalpojumiem, piemēram, dzīvības 
apdrošināšanai. Viņš jautā, vai Eiropas tiesību aktos ir paredzētas normas saistībā ar šādu 
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rīcību, un, ja tas tā ir, kā viņš var nodrošināt, ka kredīta izsniedzēji šīs normas ievēro.

Komisijas piezīmes par šo lūgumrakstu

Spēkā esošajā EK tiesiskajā regulējumā ir paredzēts aizliegums diskriminēt reliģijas vai 
ticības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas vienīgi attiecībā uz nodarbinātību, 
profesiju un profesionālo izglītību.1 Pamatojoties uz EK līguma 13. pantu, Eiropas Komisija 
pagājušogad pieņēma priekšlikumu, kura mērķis ir piemērot vienādas attieksmes principu 
attiecībā uz personām neatkarīgi no viņu reliģiskās pārliecības vai ticības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas ārpus darba tirgus.2 Ar to izveido regulējumu, lai aizliegtu 
diskrimināciju minēto iemeslu dēļ, un Eiropas Savienībā personām, kas cietušas no šādas 
diskriminācijas, nosaka vienotus obligātās aizsardzības noteikumus. 

Lai gan priekšlikuma 2. pantā tiek minēts vienādas attieksmes princips, netieši norādot uz to, 
ka personas nedrīkst tieši vai netieši diskriminēt arī viņu vecuma dēļ, tajā pašā pantā tomēr 
dalībvalstīm tiek nodrošināta rīcības brīvība attiecībā uz finanšu pakalpojumu noteikumiem. 
Priekšlikuma 2. panta 7. punktā dalībvalstīm tiek sniegta iespēja atļaut samērīgas attieksmes 
atšķirības, ja, izmantojot attiecīgus un precīzus aktuāros datus vai statistikas datus, jāņem vērā 
vecums vai invaliditāte kā riska novērtēšanas galvenais faktors. Saskaņā ar priekšlikuma 
15. apsvērumu apdrošināšanas, banku un citu finanšu pakalpojumu sniegšanā tiek izmantoti 
aktuārie faktori un riska faktori saistībā ar invaliditāti un vecumu. Tos nedrīkst uzskatīt par 
diskriminējošiem, ja tiek pierādīts, ka šie faktori ir galvenie riska novērtēšanas faktori. Par 
priekšlikumu pašlaik notiek pārrunas Eiropas Padomē. 
No tā izriet, ka Kopienas tiesību aktos pašlaik netiek paredzēta aizsardzība pret diskrimināciju 
reliģijas, invaliditātes, dzimumorientācijas un vecuma dēļ ārpus nodarbinātības jomas.

Konkrētajā situācijā, ko apraksta lūgumraksta iesniedzējs, aizdevēji Apvienotajā Karalistē, 
šķiet, piemēro vecuma ierobežojumus, nosakot, ka, hipotekārā aizdevuma līgumam 
beidzoties, personas maksimālais vecums drīkst būt 65, 70, 75 vai 80 gadi. Aizdevējiem 
personas vecums ir svarīgs riska faktors. Izredzes, ka aizdevums tiks atdots, ir atkarīgas no 
personas vecuma, jo īpaši apvienojumā ar citiem faktoriem, piemēram, nodarbinātības statusu, 
labklājības līmeni, ģimenes stāvokli u.c.. Eiropas tiesību aktos, kas attiecas uz banku nozari, ir 
noteikts, ka kredītiestādēm jāizvērtē kredīta ņēmēju kredīta kvalitāte, izmantojot reitinga 
sistēmu, kurā nepieciešams ņemt vērā visus atbilstīgos debitora rādītājus.3

Aizdevuma ņēmēja kredītspējas novērtēšana ir svarīga arī saistībā ar hipotekāro kredītu. Lai 
gan hipotekārā kredīta gadījumā aizdevuma devējs tiešām var paļauties uz nekustamā īpašuma 
vērtību kā garantiju gadījumā, ja aizdevuma ņēmējs nespēj izpildīt aizdevuma līgumā 
noteiktās prasības, saskaņā ar atbildīgas aizdošanas noteikumiem šāda kreditoru rīcība būtu 
pieļaujama ļaunākajā gadījumā, jo īpaši ņemot vērā to, ka šādā gadījumā pilsonis zaudētu 
dzīves vietu. Turklāt procedūras saistībā ar tiesību zaudēšanu ieķīlāta īpašuma izpirkšanai 
                                               
1 2000. gada 29. jūnija Direktīva 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām 
neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, OV L 180, 19.7.2000., 22. lpp. un 2000. gada 27. novembra Direktīva 
2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, OV L 303, 
2.12.2000., 16. lpp.
2 COM(2008) 426 galīgā redakcija.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/48/EK (2006. gada 14. jūnijs) par kredītiestāžu darbības 
sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija) (OV L 177, 30.06.2006., 109. lpp.).
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rada kreditoriem ievērojamas papildu izmaksas.

Ar iepriekšminēto Komisijas priekšlikumu, kura mērķis ir īstenot vienādas attieksmes 
principu neatkarīgi no personu reliģiskās pārliecības vai ticības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas ārpus darba tirgus attiecībām, principā varētu palīdzēt novērst 
diskrimināciju personas vecuma dēļ. Tomēr vēl nav zināms, kā dalībvalstis izmantos tām 
piešķirto rīcības brīvību finanšu pakalpojumu jomā. Dalībvalstis varētu paredzēt valsts līmeņa 
izņēmumus finanšu pakalpojumiem, taču arī paši kreditori varētu izskatīt iespēju grozīt savu 
hipotekāro kredītu piešķiršanas politiku attiecībā uz vecuma ierobežojumiem, ņemot vērā 
aizvien pieaugošo paredzamo dzīves ilgumu vai augošu konkurenci kreditoru vidū. Tāpēc 
lūgumraksta iesniedzējam varētu būt iespējams atrast kreditoru, kurš būtu gatavs izsniegt 
viņam aizdevumu par spīti viņa vecumam, ja nepieciešams, pieprasot papildu garantijas, jo 
nekas nekavē kreditorus piešķirt aizdevumus vecāka gadagājuma pilsoņiem.

Secinājumi

To, ka kreditori nosaka vecuma ierobežojumus personām, kas izmanto to hipotekāro kredītu 
produktus, var izskaidrot ar risku, ka debitori nespēs atdot kredītu. Šādi vecuma ierobežojumi 
var tiešām sagādāt neērtības pilsoņiem, bet, tos nosakot, netiek pārkāptas Kopienas tiesības.”


