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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1186/2007, którą złożył Michael Cain (Wielka Brytania), w sprawie 
ubezpieczenia zdrowotnego obywateli Wielkiej Brytanii we Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje problemy napotykane przez brytyjskich obywateli we Francji 
z powodu zmian we francuskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych (Couverture Maladie 
Universelle – CMU). Gdy utworzono CMU, członkostwo w tym systemie było obowiązkowe 
dla obywateli brytyjskich, którzy osiedlali się we Francji. Niedawno rząd francuski ogłosił 
jednak zamiar dokładnego wdrożenia w tym przypadku dyrektywy 2004/38, która według 
jego interpretacji odmawia osobom przybyłym niedawno z innych państw członkowskich UE 
dostępu do systemu opieki zdrowotnej. Osoby, które nie pracują i nie osiągnęły wieku 
emerytalnego, będą musiały wykupić prywatne ubezpieczenie. Francuski rząd ogłosił 
również, że środek ten ma być stosowany z mocą wsteczną i od dnia 31 marca 2008 r. 
uprawnienia członków CMU należących do wspomnianej kategorii zostaną zawieszone. 
Ponadto po dniu 31 marca 2008 r. członkowie CMU będą musieli wykupywać prywatne 
ubezpieczenie, dopóki długość ich pobytu we Francji nie przekroczy pięciu lat. Posiadacze 
formularzy E106 stracą uprawnienia z chwilą wygaśnięcia ważności formularzy. Składający 
petycję utrzymuje, że obecnie kompleksowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie stanowiło 
we Francji legalnej opcji, co oznacza, że istniejące systemy są bardzo ograniczone pod 
względem liczebności i niezwykle drogie. Osoby cierpiące na poważne choroby (takie jak rak 
czy choroby układu krążenia), które obecnie przechodzą leczenie, stracą uprawnienia do 
ubezpieczenia państwowego i prawdopodobnie nie będą w stanie wykupić prywatnego 
ubezpieczenia. Ponadto istnieje kwestia uprawnienia do europejskiej karty ubezpieczenia 
zdrowotnego. Osoby, które wyprowadziły się z Wielkiej Brytanii, nie mogą jej uzyskać od 
brytyjskich władz, gdyż wcześniej otrzymały ją od władz francuskich. Tracąc uprawnienia do 
członkostwa w systemie francuskim, stracą uprawnienia do europejskiej karty ubezpieczenia 
zdrowotnego w obydwu krajach.
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2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Pierwszy ze składających petycję jest obywatelem brytyjskim i mieszka we Francji od 2005 r. 
Wyjeżdżając z Wielkiej Brytanii otrzymał od właściwego organu brytyjskiego formularz 
E106, który umożliwił mu zarejestrowanie się w francuskiej instytucji ubezpieczeń 
zdrowotnych i zagwarantowanie mu opieki zdrowotnej we Francji na koszt brytyjskiego 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych do dnia 5 stycznia 2008 r. W 2007 r. władze francuskie, 
wdrażając dyrektywę 2004/38/WE, zakomunikowały, że niepracujący obywatele UE 
mieszkający we Francji, którzy nie pobierają państwowej emerytury lub renty, zostaną 
wykluczeni z Couverture Maladie Universelle (CMU), państwowego systemu ubezpieczeń 
zdrowotnych.

Składający petycję i jego żona, która choruje na raka piersi, nie są już objęci brytyjskim 
systemem ubezpieczeń zdrowotnych i w związku z tym nie posiadają ubezpieczenia 
medycznego i są zobowiązani do wykupienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Drugi ze składających petycję także jest obywatelem brytyjskim mieszkającym we Francji. 
Został on objęty przez CMU i opłacał składki w oparciu o poziom dochodu. Został 
poinformowany, że władze francuskie postanowiły wykluczyć nowo przybyłych obywateli 
UE z systemu CMU. Skarży się, że osoby niepracujące, pobierające emeryturę państwową 
muszą teraz wykupić kompleksowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne i nie są już 
uprawnione do europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego ani w Wielkiej Brytanii ani we 
Francji.

Zgodnie z ustawodawstwem francuskim (art. L380-1 i R380-1 ustawy o zabezpieczeniu 
społecznym) wszystkie osoby mieszkające na stałe we Francji i które nie są objęte innym 
państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są systemem CMU. Osoby te muszą 
dowieść, że mieszkają we Francji od ponad trzech miesięcy w sposób nieprzerwany. 

W okólniku z dnia 23 listopada 2007 r. dotyczącym CMU władze francuskie wyjaśniły, 
w jaki sposób należy interpretować, w odniesieniu do obywateli UE, pojęcie „zamieszkiwania 
na stałe”, stwierdzając że dana osoba musi spełnić dwa wymogi określone w dyrektywie 
2004/38/WE: (1) musi posiadać wystarczające środki, aby nie stała się ciężarem dla 
przyjmującego państwa członkowskiego i (2) musi być wcześniej objęta kompleksowym 
ubezpieczeniem zdrowotnym.

W odpowiedzi na żądanie wyjaśnienia wystosowane przez służby Komisji władze francuskie 
poinformowały, że obywatele UE, którzy byli już beneficjentami systemu CMU przed dniem 
27 listopada 2007 r. będą nadal objęci systemem CMU, ze względu na fakt, że de facto 
uznano, że mieszkają oni we Francji na stałe. Osoby, które ostatnio osiedliły się we Francji 
lub które zamierzają zamieszkać we Francji i które nie są już objęte państwowym systemem 
ubezpieczeń zdrowotnych państwa członkowskiego ich pochodzenia, są wykluczone 
z systemu CMU i muszą wykupić ubezpieczenie prywatne.
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Wnioski

Służby Komisji pozostają w kontakcie z władzami francuskimi w odniesieniu do interpretacji 
rozporządzenia nr 1408/71 w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
z dyrektywą 2004/38/WE.


