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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo ongelmista, joita Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ovat 
kohdanneet Ranskassa sen jälkeen, kun Ranska teki muutoksia yleiseen 
sairausvakuutusjärjestelmäänsä (Couverture Maladie Universelle, CMU). Kun yleinen 
sairausvakuutusjärjestelmä otettiin käyttöön, Ranskaan muuttavien Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten oli pakko liittyä järjestelmään. Ranskan hallitus on kuitenkin 
äskettäin ilmoittanut, että se aikoo soveltaa direktiiviä 2004/38/EY kirjaimellisesti. Ranskan 
hallitus tulkitsee direktiiviä siten, että äskettäin toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta 
saapuneet kansalaiset eivät ole oikeutettuja nauttimaan sairausvakuutusjärjestelmästä. 
Henkilöiden, jotka eivät tee työtä tai jotka eivät vielä ole eläkkeellä, on otettava yksityinen 
vakuutus. Ranskan hallitus on myös ilmoittanut, että se aikoo soveltaa toimenpidettä 
taannehtivasti. Edellä mainitut henkilöt eivät näin ollen enää 31. maaliskuuta 2008 lähtien 
kuulu yleisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin. Lisäksi yleisen sairausvakuutusjärjestelmän 
piiriin kuuluvien on otettava yksityinen vakuutus, joka on voimassa 31. päivästä 
maaliskuuta 2008 aina siihen saakka, kunnes henkilöt ovat oleskelleet Ranskassa viisi vuotta. 
E106-lomakkeen haltijat menettävät oikeutensa lomakkeen voimassaolon päättyessä. 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että kattavan yksityisen sairausvakuutuksen ottaminen ei ennen 
ollut laillisesti mahdollista Ranskassa. Näin ollen vakuutusvaihtoehdot ovat hyvin rajallisia ja 
hyvin kalliita. Henkilöt, jotka ovat olleet vakavasti sairaita, kuten syöpää sairastaneet tai 
sydänongelmista kärsineet henkilöt, tai sairautensa takia parhaillaan hoidettavana olevat 
henkilöt eivät enää kuulu valtiollisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin ja on 
epätodennäköistä, että heillä olisi varaa yksityiseen vakuutukseen. 
Sairausvakuutusjärjestelmän muutos vaikuttaa myös eurooppalaisen sairaanhoitokortin 
saamiseen. Henkilöt, jotka eivät enää asu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eivät myöskään 
voi saada sairaanhoitokorttia Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisilta. Aikaisemmin he 
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saivat kortin Ranskan viranomaisilta. Nyt kun he eivät enää kuulu ranskalaisen järjestelmän 
piiriin, he eivät saa sairaanhoitokorttia kummastakaan valtiosta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 8. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Ensimmäinen vetoomuksen esittäjä on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, joka on 
asunut Ranskassa vuodesta 2005. Kun hän lähti Yhdistyneestä kuningaskunnasta, hän sai 
Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiselta laitokselta E106-lomakkeen, jonka avulla hän 
pystyi rekisteröitymään Ranskan sairausvakuutuslaitokseen ja saamaan Ranskassa 
sairaanhoitoa, jonka kustannukset maksettiin Yhdistyneen kuningaskunnan 
sairausvakuutusjärjestelmästä 5. tammikuuta 2008 asti. Vuonna 2007 Ranskan viranomaiset 
ilmoittivat, että Ranskassa asuvat EU:n kansalaiset, jotka eivät tee työtä ja jotka eivät saa 
lakisääteistä vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä, jäävät yleisen sairausvakuutusjärjestelmän 
(Couverture Maladie Universelle, CMU) ulkopuolelle.

Vetoomuksen esittäjä ja hänen vaimonsa, jolla on rintasyöpä, eivät ole enää oikeutettuja 
Yhdistynen kuningaskunnan sairausvakuutusturvaan, joten he ovat ilman 
sairausvakuutusturvaa ja heidän on otettava yksityinen sairausvakuutus.

Myös toinen vetoomuksen esittäjä on Ranskassa asuva Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen. Hän on kuulunut Ranskan yleisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin ja 
maksanut tuloihinsa perustuvia sairausvakuutusmaksuja. Hänelle on ilmoitettu, että Ranskan 
viranomaiset ovat päättäneet evätä äskettäin toisesta jäsenvaltiosta saapuneilta EU:n 
kansalaisilta liittymisen Ranskan yleiseen sairausvakuutusjärjestelmään. Hän valittaa, että 
yleisen eläkeiän ylittäneiden työtä tekemättömien henkilöiden on nyt otettava täydellinen 
yksityinen sairausvakuutus ja että he eivät ole enää oikeutettuja saamaan eurooppalaista 
sairaanhoitokorttia Yhdistyneestä kuningaskunnasta eivätkä Ranskasta.

Ranskan lainsäädännön (sosiaaliturvalain L380-1 ja R380-1 artiklat) mukaan yleisen 
sairausvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Ranskassa vakituisesti asuvat henkilöt, 
joilla ei ole muuta lakisääteistä sairausvakuutusturvaa. Kyseisten henkilöiden on osoitettava, 
että he ovat asuneet Ranskassa keskeytyksettä yli kolme kuukautta. 

Ranskan yleistä sairausvakuutusjärjestelmää koskevassa 23. marraskuuta 2007 julkaistussa 
yleiskirjeessä Ranskan viranomaiset selvensivät, miten ilmaisua ”vakituisesti asuva” tulkitaan 
EU:n kansalaisten osalta. Kyseisten henkilöiden on täytettävä direktiivissä 2004/38/EY 
vahvistetut kaksi ehtoa: heillä on oltava 1) riittävät varat, jotta he eivät muodostu rasitteeksi 
vastaanottavalle jäsenvaltiolle, ja (2) kattava aikaisempi sairausvakuutusturva.

Vastauksessaan komission yksiköiden lähettämään selvityspyyntöön Ranskan viranomaiset 
selittivät, että EU:n kansalaiset, jotka ovat olleet yleisen sairausvakuutusjärjestelmän 
edunsaajia jo ennen 27. päivää marraskuuta 2007, kuuluvat edelleen yleisen 
sairausvakuutusjärjestelmän piiriin sen nojalla, että heidän on jo tosiasiallisesti tunnustettu 
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asuvan Ranskassa vakituisesti. Henkilöt, jotka ovat asettautuneet Ranskaan äskettäin tai jotka 
haluavat asua Ranskassa ja jotka eivät enää kuulu kotijäsenvaltionsa lakisääteisen 
sairausvakuutusjärjestelmän piiriin, eivät kuulu enää Ranskan yleisen 
sairausvakuutusjärjestelmän piiriin, ja heidän on otettava yksityinen sairausvakuutus.

Päätelmät

Komission yksiköt jatkavat kahdenvälisiä yhteyksiä Ranskan viranomaisten kanssa asiassa, 
joka koskee kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun 
asetuksen 1408/71 suhdetta direktiiviin 2004/38/EY.


