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Dotyczy: Petycja 1480/2008, którą złożył E.J. Ramsbottom (Wielka Brytania), w sprawie 
dyskryminacji ze względu na wiek przez różne towarzystwa hipoteczne i banki.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje politykę większości towarzystw hipotecznych i banków, które 
ustalają maksymalny wiek dla spłaty kredytu hipotecznego na poziomie 65, 70 czy 75 lat. 
Według składającego petycję polityka taka dyskryminuje osoby starsze i nie jest uzasadniona, 
gdyż zabezpieczenie hipoteki pozostaje takie samo bez względu na wiek wnioskodawcy. 
Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie niezbędnych kroków 
w celu położenia kresu takim dyskryminującym praktykom.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

Petycja

Składający petycję jest siedemdziesięciolatkiem i doświadcza trudności związanych 
z wzięciem kredytu hipotecznego jako że liczba dostępnych dla niego kredytów hipotecznych 
jest obniżona ze względu na ograniczenia wiekowe. Ograniczenia te wahają się pod 
względem maksymalnego wieku na zakończenie umowy pomiędzy wiekiem wynoszącym 65, 
70, 75 a 80 lat. Składający petycję uważa, że opisana sytuacja stanowi dyskryminację pod 
względem wieku. Kwestionuje on zasadność istnienia takiej dyskryminacji, ponieważ 
zabezpieczenie hipoteki pozostawałoby takie samo bez względu na wiek wnioskodawcy, 
w odróżnieniu od innych usług finansowych, takich jak ubezpieczenie na życie. Pragnie się on 
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dowiedzieć, czy przepisy prawa europejskiego dotyczą takiego zachowania, a jeśli tak, to jak 
można zapewnić, by dostawcy usług hipotecznych przestrzegali takich przepisów.

Uwagi Komisji do petycji

Istniejące ramy prawne WE zakazują dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jedynie w zakresie zatrudnienia, pracy 
i szkolenia zawodowego.1 W oparciu o art. 13 WE Komisja Europejska przyjęła w zeszłym 
roku wniosek mający na celu wprowadzenie w życie poza rynkiem pracy zasady równego 
traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną.2 We wniosku określa się ramy zakazu dyskryminacji ze względu na 
wyżej wymienione powody oraz ustala jednolity minimalny poziom ochrony w obrębie Unii 
Europejskiej dla osób, które doznały takiej dyskryminacji. 

Jednak podczas gdy w art. 2 wniosku stwierdza się zasadę „równego traktowania” 
oznaczającą, że nie może istnieć bezpośrednia bądź pośrednia dyskryminacja ze względu, 
między innymi, na wiek, w tym samym artykule zapewnia się państwom członkowskim 
swobodę w zakresie świadczenia usług finansowych. W art. 2 ust. 7 wniosku umożliwia się 
państwom członkowskim zezwolenie na proporcjonalne różnice w traktowaniu, jeżeli, 
w stosunku do danego produktu, odniesienie do wieku lub niepełnosprawności jest 
czynnikiem kluczowym w ocenie ryzyka opartej na odpowiednich i dokładnych danych 
aktuarialnych lub statystycznych. Zgodnie z motywem 15 wniosku, czynniki aktuarialne oraz 
czynniki ryzyka związane z niepełnosprawnością i wiekiem stosowane są w zakresie 
ubezpieczeń, usług bankowych i innych usług finansowych. W przypadku wykazania, że 
czynniki te są czynnikami kluczowymi dla oceny ryzyka, nie powinny być one postrzegane 
jako dyskryminacyjne. Wniosek poddawany jest obecnie negocjacjom w Radzie Europejskiej. 
W związku z tym prawo wspólnotowe nie obejmuje obecnie ochrony przed dyskryminacją ze 
względu na religię, niepełnosprawność, orientację seksualną i wiek poza sferą zatrudnienia 
i pracy.

W tym konkretnym kontekście opisanym przez składającego petycję, zdaje się, że 
pożyczkodawcy w Wielkiej Brytanii stosują ograniczenia wiekowe w odniesieniu do 
maksymalnego wieku osiąganego na zakończenie umowy hipotecznej, które wahają się 
pomiędzy wiekiem 65, 70, 75 a 80 lat. Wiek jest ważnym czynnikiem ryzyka dla 
pożyczkodawców. Zwłaszcza w połączeniu z innymi czynnikami takimi jak status w pracy, 
stan majątkowy, stan cywilny itd. możliwości spłacenia pożyczki faktycznie uzależnione są 
od wieku. Europejskie przepisy prawa bankowego wymagają, by instytucje kredytowe 
oceniały wiarygodność kredytową pożyczkobiorców przy wykorzystaniu systemów 
ratingowych, które powinny brać pod uwagę wszelkie stosowne cechy dłużnika.3

Ocena zdolności kredytowej pożyczkobiorcy jest istotna również w kontekście kredytu 
                                               
1 Dyrektywa 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób 
bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.L. L 180 z 19.7.2000, s. 22) oraz dyrektywa 2000/78/WE 
z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia 
i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16).
2 KOM(2008) 426 wersja ostateczna
3 Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania 

i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (przekształcenie) (Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 109).
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hipotecznego. Podczas gdy rzeczywiście pożyczka hipoteczna umożliwia pożyczkodawcy 
udzielającemu pożyczki hipotecznej poleganie na wartości mienia jako gwarancji na 
wypadek, gdyby pożyczkobiorca nie był w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających 
z umowy dotyczącej pożyczki, odpowiedzialność w działaniach odnośnie do udzielania 
pożyczek nakazuje postrzeganie tego typu zastawu w kategoriach środka ostatecznego 
stosowanego przez pożyczkodawców, w szczególności przy uwzględnieniu konsekwencji 
utraty mieszkania przez obywatela. Ponadto procedury związane z zajęciem obciążonej 
nieruchomości stanowią znaczne dodatkowe koszta ponoszone przez pożyczkodawców.

Wspomniany wyżej wniosek Komisji mający na celu wprowadzenie w życie poza rynkiem 
pracy zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną mógłby w zasadzie pomóc w zwalczaniu 
dyskryminacji, u podstaw której leży wiek. Należy jednak jeszcze zbadać, jak państwa 
członkowskie wykorzystują przyznaną im swobodę w zakresie usług finansowych. Podczas 
gdy państwa członkowskie mogłyby przewidzieć odstępstwa dotyczące usług finansowych na 
poziomie krajowym, sami pożyczkodawcy mogliby rozważyć dokonanie przeglądu swojej 
polityki w dziedzinie pożyczek hipotecznych w odniesieniu do ograniczeń wiekowych mając 
na uwadze stale rosnącą średnią długość życia oraz z myślą o zwiększaniu konkurencji 
pomiędzy pożyczkodawcami. A zatem, jako że nie ma przeszkód, by pożyczkodawcy 
udzielali kredytów starszym obywatelom, składający petycję może zdołać znaleźć 
pożyczkodawcę gotowego udzielić mu pożyczki mimo jego wieku, choć, w razie 
konieczności, z dodatkowymi zabezpieczeniami.

Wnioski

Fakt, że pożyczkodawcy nakładają ograniczenia wiekowe na swoje produkty związane 
z pożyczkami hipotecznymi można wyjaśnić ryzykiem, że pożyczkobiorcy mogliby nie 
dysponować możliwością spłaty pożyczonych kwot. Takie ograniczenia rzeczywiście mogą 
być niedogodne dla obywateli, lecz nie naruszają one przepisów prawa wspólnotowego.


