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Subiect : Petiția nr. 1480/2008, adresată de dl. E.J. Ramsbottom, de naționalitate britanică, 
privind discriminarea pe motive de vârstă de către diferite bănci și societăți de 
credit ipotecar.

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă politica celor mai multe dintre băncile și societățile de credit ipotecar,
care au stabilit vârsta maximă pentru sfârșitul creditului ipotecar la 65, 70 sau 75 de ani. 
Potrivit petiționarului, o astfel de politică este discriminatorie față de persoanele în vârstă și 
nu ar fi justificată în măsura în care activul care garantează creditul ipotecar este același, 
indiferent de vârsta solicitantului. Petiționarul solicită Parlamentului European să ia măsurile 
necesare pentru a pune capăt acestor practici discriminatorii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
conform articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 mai 2009.

„Petiția

Petiționarul are vârsta de 70 de ani și întâmpină dificultăți în contractarea unui împrumut 
ipotecar, deoarece, datorită restricțiilor legate de vârstă, evantaiul de împrumuturi ipotecare 
disponibile acestuia este foarte restrâns.  Restricțiile legate de vârstă variază între 65, 70, 75 
sau 80 de ani, referitor la vârsta maximă la sfârșitul contractului de împrumut. Petiționarul 
consideră că situația descrisă mai sus constituie discriminare pe motive de vârstă. Acesta pune 
sub semnul întrebării utilitatea unei astfel de discriminări, ținând seama de faptul că activul 
care garantează creditul ipotecar este același, indiferent de vârsta solicitantului, spre deosebire 
de situația altor servicii financiare, precum asigurarea de viață. Acesta mai întreabă dacă 
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dreptul comunitar abordează această situație și, în caz afirmativ, cum se poate asigura că 
societățile de credit ipotecar respectă legislația în materie.

Comentariile Comisiei asupra petiției

Cadrul juridic comunitar existent interzice discriminarea pe motive de religie sau credință, 
dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală numai în privința încadrării în muncă, ocuparea forței 
de muncă și formarea profesională1. Ținând seama de articolul 13 CE, Comisia Europeană a 
adoptat anul trecut o propunere care are ca obiectiv punerea în aplicare a principiului egalității 
de tratament între persoane, fără deosebire de religie sau convingeri, disabilități, vârstă sau 
orientare sexuală în afara pieței muncii2. Aceasta instituie un cadru vizând interzicerea 
discriminării din aceste motive și stabilește un nivel uniform minim de protecție în cadrul 
Uniunii Europene pentru persoanele care au suferit de pe urma unei astfel de discriminări. 

Cu toate acestea, în timp ce articolul 2 din propunere enunță „principiul egalității de 
tratament”, sugerând că nu se admite niciun fel de discriminare, directă sau indirectă, printre 
altele, pe motive de vârstă, același articol acordă statelor membre libertatea de decizie în 
privința prestării de servicii financiare. Articolul 2 alineatul (7) dă dreptul statelor membre să 
permită diferențe proporționale de tratament în cazul în care, pentru produsul în cauză, 
folosirea vârstei sau handicapului este un factor-cheie în evaluarea riscului pe baza datelor 
statistice sau actuariale relevante și exacte. În conformitate cu considerentul 15 al propunerii, 
în prestarea de servicii de asigurări, bancare și alte servicii financiare se utilizează factori 
actuariali și de risc referitori la dizabilitate și la vârstă. Aceștia nu trebuie priviți ca 
discriminare în cazul în care se demonstrează că este vorba despre factori cheie în evaluarea
riscului. În prezent, propunerea este în curs de negociere în cadrul Consiliului European.  
Din acestea rezultă faptul că dreptul comunitar nu include, în prezent, nicio protecție 
împotriva discriminării pe motive de religie, dizabilitate, orientare sexuală și vârstă, în afara 
domeniului încadrării în muncă și ocuparea forței de muncă.

În contextul specific descris de petiționar, societățile de credit din Regatul Unit par să aplice 
restricții de vârstă referitor la vârsta maximă pentru sfârșitul creditului ipotecar care variază 
între 65, 70, 75 sau 80 de ani. Vârsta este un factor de risc important pentru societățile de 
credit.  Perspectiva rambursării unui credit depinde de vârstă, în special în combinație cu alți 
factori, precum statutul ocupațional, starea materială, starea civilă etc. Legislația europeană în 
materie de servicii bancare impune instituțiilor de credit să evalueze calitatea creditului 
debitorilor prin sisteme de rating care trebuie să țină seama de toate caracteristicile relevante 
ale acestora3.

Evaluarea solvabilității debitorului este de asemenea importantă în contextul creditului 
ipotecar. În timp ce un credit ipotecar permite, într-adevăr, instituției de credit ipotecar să se 
bazeze pe valoarea proprietății ca garanție pentru eventualitatea în care debitorul nu este în 
                                               
1 Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, JO L 180 din 19.7.2000, p.22 și Directiva 2000/78/CE din 27 
noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 
muncă și ocuparea forței de muncă, JO L 303 din 2.12.2000, p. 16
2 COM(2008) 426 final
3 Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și 

exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare) (JO L 177, 30.6.2006, p. 109).



CM\784453RO.doc 3/3 PE426.897v01-00

RO

măsură să-și îndeplinească obligațiile prevăzute în contractul de împrumut, o atitudine 
responsabilă cu privire la acordarea de credit impune instituțiilor de credit să o ia în 
considerare ca ultimă soluție, ținând seama, în special, de implicațiile pierderii locuinței de 
către o persoană. Mai mult, procedurile de blocare a proprietății reprezintă costuri adiționale 
considerabile pentru instituțiile de credit.

Propunerea Comisiei menționată mai sus, vizând punerea în aplicare a principiului egalității 
de tratament între persoane, fără deosebire de religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau 
orientare sexuală în afara pieței muncii, ar putea, în principiu, fi utilă în combaterea 
discriminării pe motive de vârstă. Cu toate acestea, rămâne de văzut în ce mod statele membre 
fac uz de flexibilitatea acordată în materie servicii financiare. În timp ce statele membre ar 
putea prevedea scutiri pentru serviciile financiare la nivel național, instituțiile de credit ar 
putea lua în considerare revizuirea politicilor de credit ipotecar, ținând cont de creșterea 
continuă a speranței de viață sau de concurența crescândă dintre instituțiile de credit. Prin 
urmare, ținând cont de faptul că nimic nu împiedică instituțiile de credit să acorde credit 
persoanelor vârstnice, petiționarul ar putea să găsească o instituție care să-i acorde un 
împrumut în ciuda vârstei sale, cu solicitarea, dacă este cazul, a unor garanții adiționale.

Concluzii

Faptul că instituțiile de credit stabilesc limite de vârstă la acordarea de împrumuturi ipotecare 
poate fi explicat prin faptul că există riscul ca debitorii să nu poată rambursa împrumuturile 
respective. Aceste limite de vârstă pot fi, într-adevăr, incomode pentru persoanele care doresc 
să contracteze un împrumut, însă nu încalcă dreptul comunitar.”


