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Angående: Framställning 1480/2008, ingiven av E.J. Ramsbottom (brittisk medborgare), om 
åldersdiskriminering från olika hypoteksföreningars och bankers sida

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot den politik som de flesta hypoteksföreningar och banker 
tillämpar och som går ut på att sätta en övre åldersgräns för bolån på 65, 70 eller 75 år. Enligt 
framställaren är en sådan politik diskriminerande mot äldre. Eftersom de tillgångar som ligger 
till grund för bolånet är desamma oavsett hur gammal sökanden är går det inte att motivera 
denna politik. Framställaren ber Europaparlamentet att vidta de åtgärder som behövs för att 
stoppa denna diskriminerande praxis.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 15 maj 2009.

”Framställningen

Framställaren är 70 år och har svårt att få bolån eftersom det antal bolån som han kan få 
stadigt minskar på grund av övre åldersgränser. Åldersgränserna varierar mellan 65, 70, 75 
och 80 år när det gäller högsta åldersgräns vid lånets slut. Framställaren anser att den situation 
som beskrivs är ett exempel på åldersdiskriminering. Han ifrågasätter behovet av sådan 
diskriminering, eftersom de tillgångar som ligger till grund för bolånet är desamma oavsett 
hur gammal sökanden är till skillnad från andra finansiella tjänster, såsom livförsäkringar. 
Han undrar om det finns någon europeisk lagstiftning mot ett sådant beteende och hur man i 
så fall kan fastställa att bolångivare följer den lagen.
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Kommissionens kommentarer till framställningen

Gällande gemenskapslagstiftning förbjuder diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning i arbetslivet.1 På grundval av 
artikel 13 i EG-fördraget antog kommissionen förra året ett förslag med syftet att genomföra 
principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning utanför arbetslivet.2 I förslaget fastställs en ram för att förbjuda 
diskriminering på dessa grunder och en enhetlig miniminivå på skyddet inom Europeiska 
unionen för människor som utsätts för sådan diskriminering. 

I artikel 2 i förslaget nämns visserligen principen om likabehandling, vilket betyder att ingen 
direkt eller indirekt diskriminering på grund av bland annat ålder får förekomma, men 
samtidigt sägs det i samma artikel att medlemsstaterna får tillåta proportionell särbehandling i 
finansiella tjänster. Enligt artikel 2.7 i förslaget får medlemsstaterna tillåta proportionell 
särbehandling om ålder eller funktionshinder för den berörda produkten är en avgörande 
faktor vid riskbedömning på grundval av relevanta och korrekta försäkringstekniska och 
statistiska uppgifter. Enligt skäl 15 i förslaget (15) används försäkringstekniska faktorer och 
riskfaktorer som rör funktionshinder och ålder i samband med tillhandahållande av 
försäkringstjänster, banktjänster och andra finansiella tjänster. Detta bör inte betraktas som 
diskriminering om faktorerna kan visas vara avgörande för riskbedömningen. Förslaget 
förhandlas för närvarande i Europeiska rådet.

Det innebär att gemenskapslagstiftningen för närvarande inte omfattar skydd mot 
diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, sexuell läggning och 
ålder utanför arbetslivet.

I det särskilda sammanhang som framställaren beskriver verkar långivare i Storbritannien 
tillämpa åldergränser i form av en högsta åldersgräns vid lånets slut, som varierar mellan 65, 
70, 75 och 80 år. Ålder är en viktig riskfaktor för långivare. I kombination med andra faktorer 
såsom sysselsättningsstatus, tillgångar, civilstånd osv. beror förutsättningarna för att ett lån 
ska betalas tillbaka framför allt på ålder. Europeisk banklagstiftning kräver att 
kreditinstitutioner bedömer låntagares kreditkvalitet med riskklassificeringssystem där alla 
relevanta faktorer beträffande gäldenären beaktas.3

Bedömningen av låntagarens kreditvärdighet är också viktig för bolånet. Eftersom ett bolån 
visserligen gör att långivaren kan se fastighetens värde som en garanti i händelse av att 
låntagaren inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt lånet är det ändå ett ansvarigt 
långivarbeteende som säger att detta ska ses som en sista utväg för långivarna, särskilt med 
tanke på konsekvenserna av att förlora ett hus. Dessutom innebär utmätningsförfaranden 
avsevärda merkostnader för långivare.

Kommissionens ovannämnda förslag, vars syfte är att genomföra principen om likabehandling 
                                               
1 Direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer 

oavsett deras ras eller etniska ursprung, EGT L 180, 19.7.2000, s.22 och direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling, EGT L 303, 2.12.2000, s.16.

2 KOM(2008)0426.
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva 

verksamhet i kreditinstitut (omarbetning), EUR L 177, 30.6.2006, s.109.
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av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning 
utanför arbetslivet, skulle i praktiken kunna bidra till att bekämpa åldersdiskriminering. Det 
återstår emellertid att se hur medlemsstaterna använder denna flexibilitet i fråga om 
finansiella tjänster. Medlemsstaterna kan bestämma undantag för finansiella tjänster på 
nationell nivå, medan långivarna själva kan överväga att se över sin lånepolicy när det gäller 
övre åldersgränser med tanke på den ständigt ökade medellivslängden eller den tilltagande 
konkurrensen mellan långivare. Eftersom inget hindrar långivare från att lämna kredit till 
äldre personer borde framställaren kunna hitta en långivare som är beredd att bevilja lån till 
honom, dock med ytterligare garantier, om nödvändigt.

Slutsatser

Anledningen till att långivare har åldersgränser på sina bolån är att det finns en risk att 
låntagare inte kan betala tillbaka sina lån. Sådana åldersgränser kan naturligtvis orsaka besvär 
för människor, men de utgör inte något brott mot gemenskapslagstiftningen.”


