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Temats: Lūgumraksts Nr. 1186/2007, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Michael Cain, par Apvienotās Karalistes pilsoņu medicīnisko apdrošināšanu 
Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izklāsta problēmas, ar ko saskārušies Francijā dzīvojoši Apvienotās 
Karalistes pilsoņi, saistībā ar izmaiņām Francijas veselības apdrošināšanas sistēmā 
(Couverture Maladie Universelle — CMU). Kad CMU tika izveidota, to Apvienotās 
Karalistes pilsoņu dalība, kas apmetās uz dzīvi Francijā, tajā bija obligāta. Taču Francijas 
valdība nesen paziņojusi par savu nodomu precīzi īstenot Direktīvu 2004/38/EK, ko tā 
interpretē kā aizliegumu no citām ES dalībvalstīm nesen iebraukušajiem pievienoties 
veselības aprūpes sistēmai. Nestrādājošiem un pensijas vecumu nesasniegušiem cilvēkiem būs 
jāiegādājas privātā apdrošināšana. Tāpat Francijas valdība ir paziņojusi, ka attiecīgais 
pasākums ir jāpiemēro ar atpakaļejošu datumu, un no 2008. gada 31. marta tiks atceltas CMU
dalībnieku tiesības iepriekš minētajā kategorijā. Turklāt CMU dalībniekiem pēc 2008. gada 
31. marta ir jāiegādājas privātā apdrošināšana līdz brīdim, kad viņi būs nodzīvojuši Francijā 
piecus gadus. Tādējādi E106 polišu īpašnieki zaudēs savas tiesības pēc termiņa beigām. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka līdz šim visaptveroša privātā veselības apdrošināšana 
Francijā bija nelikumīga, kas nozīmē to, ka pašreizējo shēmu skaits ir ārkārtīgi ierobežots, un 
tās ir ļoti dārgas. Tie, kam ir smagas slimības, piemēram, vēzis vai sirds slimības, un kas 
šobrīd ārstējas, vairs nebūs tiesīgi saņemt valsts apdrošināšanu, un ir maz ticams, ka viņi varēs 
atļauties privāto apdrošināšanu. Tāpat aktuāls ir jautājums par tiesībām saņemt Eiropas 
veselības apdrošināšanas karti. Tie, kuri Apvienotajā Karalistē vairs nedzīvo, to vairs nevar 
saņemt no Apvienotās Karalistes iestādēm, ja iepriekš apdrošināšana saņemta no Francijas 
iestādēm. Tiklīdz viņiem vairs nebūs tiesību uz dalību Francijas sistēmā, viņiem vairs nebūs 
tiesību uz Eiropas veselības apdrošināšanas karti nevienā valstī.

2. Pieņemamība
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Atzīts par pieņemamu 2008. gada 8. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī

Pirmais lūgumraksta iesniedzējs ir Apvienotās Karalistes pilsonis, kas kopš 2005. gada dzīvo 
Francijā. Kad iesniedzējs atstāja Apvienoto Karalisti, viņš kompetentajā Apvienotās 
Karalistes iestādē saņēma E106 polisi, kas viņam deva tiesības reģistrēties Francijas veselības 
apdrošināšanas iestādē un līdz 2008. gada 5. janvārim uz Apvienotās Karalistes veselības 
apdrošināšanas sistēmas rēķina saņemt veselības aprūpi Francijā. Īstenojot Direktīvu 
Nr. 2004/38/EK, Francijas iestādes 2007. gadā paziņoja, ka nestrādājošie ES pilsoņi, kas 
dzīvo Francijā un nesaņem likumā paredzēto vecuma vai invaliditātes pensiju, tiks izslēgti no 
likumā paredzētās veselības apdrošināšanas sistēmas Couverture Maladie Universelle (CMU). 

Lūgumraksta iesniedzējs un viņa sieva, kurai ir krūts vēzis, vairs nav tiesīgi saņemt 
Apvienotās Karalistes veselības apdrošināšanu, tādējādi viņiem nav medicīniskās 
apdrošināšanas seguma un viņiem ir jāiegādājas privātā veselības apdrošināšana.

Arī otrs lūgumraksta iesniedzējs ir Apvienotās Karalistes pilsonis, kurš dzīvo Francijā. Arī 
viņš izmantoja CMU un veica iemaksas atbilstoši savam ienākumu līmenim. Viņu informēja, 
ka Francijas iestādes ir nolēmušas izslēgt jaunieceļojušos ES pilsoņus no dalības CMU
sistēmā. Viņš sūdzas, ka nestrādājošas personas, kas nav sasniegušas valsts noteikto pensijas 
vecumu, tagad ir spiestas iegādāties pilnu privātu veselības apdrošināšanu, un ne Apvienotajā 
Karalistē, ne Francijā šīm personām vairs nav tiesību uz Eiropas veselības apdrošināšanas 
karti.

Saskaņā ar Francijas tiesību aktiem (Sociālā nodrošinājuma likuma panti Nr. L380-1 un 
R380-2) uz personām, kuras pastāvīgi dzīvo Francijā un uz kurām neattiecas cita likumā 
paredzēta veselības apdrošināšana, ir jāattiecina CMU. Attiecīgajām personām ir jāpierāda, ka 
tās ir nepārtraukti dzīvojušas Francijā vairāk nekā 3 mēnešus. 

2007. gada 23. novembra apkārtrakstā attiecībā uz CMU Francijas iestādes precizē to, kā 
attiecībā uz ES pilsoņiem interpretējams jēdziens „pastāvīgi dzīvojošs”, proti, ka attiecīgajai 
personai jāatbilst diviem nosacījumiem, kas paredzēti Direktīvā Nr. 2004/38/EK: 1) viņiem ir 
pietiekami līdzekļi, lai nekļūtu par uzņēmējas dalībvalsts slogu; 2) viņiem ir iepriekšējs 
visaptverošs veselības apdrošināšanas segums.

Atbildot uz Komisijas dienestu pieprasījumu par precizējumu, Francijas iestādes skaidroja, ka 
tie ES pilsoņi, kuri jau pirms 2007. gada 27. novembra izmantojuši CMU sistēmu, arī turpmāk 
to varēs, pamatojoties uz faktu, ka viņi de facto tikuši atzīti par Francijā pastāvīgi 
dzīvojošiem. Personas, kuras nesen pārcēlušās uz dzīvi Francijā vai kuras vēlas dzīvot 
Francijā un uz kurām vairs neattiecas viņu izcelsmes dalībvalsts likumā paredzētā veselības 
apdrošināšanas sistēma, netiek iekļautas CMU sistēmā, un šīm personām jāiegādājas privāta 
apdrošināšana.

Secinājumi

Komisijas dienesti turpina sazināties ar Francijas institūcijām par Regulas (EEK) Nr. 1408/71 
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par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu saistību ar Direktīvu Nr. 2004/38/EK.


