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Suġġett: Petizzjoni 1186/2007 minn Michael Cain (Britanniku), dwar kopertura 
ta’ assigurazzjoni medika għal ċittadini Britanniċi fi Franza 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jagħti tifsira fil-qosor tal-problemi li jiffaċjaw ċittadini Britanniċi residenti fi 
Franza minħabba bidliet fis-sistema Franċiża tal-assigurazzjoni tas-saħħa (Couverture 
Maladie Universelle – CMU). Meta kienet stabbilita s-CMU, is-sħubija fiha kienet 
obbligatorja għaċ-ċittadini Britanniċi li jmorru joqogħdu fi Franza.  Madankollu, il-Gvern 
Franċiż dan l-aħħar ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jimplimenta d-Direttiva 2004/38 sa l-iċken 
dettall, li huwa jinterpretaha bħala li tiċħad l-aċċess għas-sistema tas-saħħa għal persuni li 
waslu riċentement minn Stati Membri oħra. Dawk li ma jkunux jaħdmu u li ma jkunux laħqu 
l-età tal-pensjoni se jkunu rrekwiżiti jidħlu f’assigurazzjoni privata. Il-Gvern Franċiż ħabbar 
ukoll li l-miżura se tapplika b’mod retroattiv u, mill-31 ta’ Marzu 2008, id-drittijiet tal-
membri tas-CMU, fil-kategorija ta’ hawn fuq, se jkunu sospiżi. Barra minn hekk, wara l-31 
ta’ Marzu 2008 l-membri tas-CMU jridu jidħlu f’assigurazzjoni privata sa ma jkunu ilhom 
residenti fi Franza għal ħames snin. Detenturi tal-formoli E106 se jitilfu d-drittijiet tagħhom 
meta dawn jiskadu. Il-petizzjonant isostni li sa issa kopertura tas-saħħa komprensiva privata 
ma kinitx għażla ġuridika fi Franza, li jfisser li l-iskemi eżistenti huma estremament limitati 
fl-għadd u huma għaljin ħafna. Dawk li għandhom storja ta’ mard serju, bħall-kanċer jew 
problemi tal-qalb, li attwalmewnt qegħdin jirċievu l-kura, mhux se jibqgħu intitolati għal 
kopertura mill-Istat, u probabbilment mhux se jkunu jistgħu jifilħu jħallsu għal assigurazzjoni 
privata. Hemm wkoll il-kwistjoni tad-dritt għall-Kard Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa. 
Dawk li m’għadhomx joqogħdu fir-Renju Unit ma jistgħux jiksbuha mingħand l-awtoritajiet 
Britanniċi, minħabba li qabel kienu kisbuha mingħand l-awtoritajiet Franċiżi. Ladarba ma 
jibqgħux intitolati għal sħubija fis-sistema Franċiża, huma ma jibqgħux intitolati għall-Kard 
Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa, la fir-Renju Unit u lanqas fi Franza.
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2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ April 2008. Tagħrif mitlub mill-Kummissjoni skont ir-Regola 
192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

L-ewwel petizzjonant huwa ta’ nazzjonalità Brittanika u ilu jgħix fi Franza mill-2005. Meta 
telaq mir-Renju Unit, huwa kiseb il-formola E106 mill-istituzzjoni kompetenti Brittanika, li 
ppermettiet li hu jirreġistra mal-istituzzjoni Franċiża tal-assigurazzjoni tal-mard u li jikseb 
kura għas-saħħa fi Franza mħallsa mill-iskema tal-assigurazzjoni tal-mard tar-Renju Unit sal-
5 ta’ Jannar 2008. Fl-2007, l-awtoritajiet Franċiżi, meta implimentaw id-Direttiva 
2004/38/KE, ħabbru li ċ-ċittadini tal-UE li mhumiex attivi li joqogħdu fi Franza u li ma 
jirċievux pensjoni statutorja tax-xjuħija jew tal-invalidità, se jkunu esklużi mill-Couverture 
Maladie Universelle (CMU), skema statutorja ta’ assigurazzjoni tal-mard.

Il-petizzjonant u martu, li għanda kanċer tas-sider, m’għadhomx eliġibbli għal kopertura mill-
assigurazzjoni tal-mard tar-Renju Unit u, għaldaqstant,  jinsabu mingħajr kopertura medika u 
se jkollhom jidħlu f’assigurazzjoni tal-mard privata.

It-tieni petizzjonant huwa wkoll ċittadin Brittaniku li jgħix fi Franza. Huwa kien kopert mis-
CMU u kien iħallas il-kontribuzzjonijiet skont il-livell tad-dħul tiegħu. Huwa kien infurmat li 
l-awtoritajiet Franċiżi ddeċidew li jeskludu ċittadini li waslu riċentament milli jingħaqdu mas-
CMU. Huwa jilmenta li persuni li mhumiex attivi li huma taħt l-età tal-pensjoni tal-istat issa 
huma rrekwiżiti jidħlu f’assigurazzjoni tas-saħħa komprensiva privata u m’għadhomx aktar 
intitolati għall-Kard Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa la fir-Renju Unit u lanqas fi 
Franza.

Skont il-leġiżlazzjoni Franċiża (l-Artikoli L380-1 u R380-1 tal-abbozz dwar is-Sigurtà 
Soċjali), il-persuni kollha li jgħixu fi Franza b’mod regolari u li m’għandhom ebda kopertura
minn assigurazzjoni tal-mard statutorja oħra se jkunu koperti mis-CMU. Il-persuni 
kkonċernati iridu jagħtu prova li ilhom joqogħdu fi Franza mingħajr interruzzjoni għal iktar 
minn 3 xhur. 

Fiċ-Ċirkolari tat-23 ta’ Novembru 2007 rrelatata mas-CMU, l-awtoritajiet Franċiżi jipprovdu 
kjarifika ta’ kif għandha tkun interpretata, fil-każ taċ-ċittadini tal-UE, in-nozzjoni ta’ 
“residenza b’mod regolari”, jiġifieri li l-persuna kkonċernata għandha tikkonforma maż-żewġ 
kundizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 2004/38/KE:  (1) li jkollha riżorsi suffiċjenti biex ma 
tkunx piż għall-Istat Membru ospitanti u (2) li qabel kellha kopertura minn assigurazzjoni tal-
mard komprensiva.

Fi tweġiba għal talba tas-servizzi tal-Kummissjoni għal kjarifikazzjonijiet, l-awtoritajiet 
Franċiżi spjegaw li ċ-ċittadini tal-UE li diġà kienu qed jibbenefikaw mis-sistema tas-CMU 
qabel is-27 ta’ Novembru 2007, minħabba l-fatt li de facto huma ġew irrikonoxxuti bħala 
residenti fi Franza b’mod regolari, se jkomplu jkunu koperti mis-CMU. Persuni li 
stabbilixxew irwieħhom fi Franza riċentament jew li jixtiequ jmorru jgħixu fi Franza u li 
m’għadhomx koperti minn skema ta’ assigurazzjoni tal-mard statutorja tal-Istat Membru fejn 
joqogħdu, huma esklużi mis-CMU u jridu jidħlu f’assigurazzjoni privata.
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Konklużjonijiet

Les services de la Commission poursuivent des contacts bilatéraux avec les autorités 
françaises concernant l'articulation du règlement 1408/71 sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale avec la directive 2004/38/CE.


