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Ref.: Petiţia nr. 1186/2007, adresată de Michael Cain, de naţionalitate britanică, 
privind acoperirea asigurării medicale pentru cetăţenii britanici în Franţa

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul subliniază problemele întâmpinate de cetăţenii britanici care locuiesc în Franţa 
din cauza schimbărilor din sistemul francez de asigurare medicală (Couverture Maladie 
Universelle – CMU). Atunci când a fost înfiinţat CMU, calitatea de membru era obligatorie 
pentru cetăţenii britanici care se stabileau în Franţa. Cu toate acestea, guvernul francez a 
anunţat recent intenţia de a pune în aplicare Directiva 2004/38 ad litteram, care se 
interpretează ca un refuz al accesului celor recent sosiţi din alte state membre UE la sistemul 
de sănătate. Cei care nu lucrează sau care nu sunt de vârsta pensiei sunt rugaţi să îşi facă
asigurare privată. Guvernul francez a anunţat, de asemenea, că măsura va fi aplicată 
retroactiv, şi, începând cu 31 martie 2008, drepturile membrilor CMU din categoria de mai 
sus vor fi suspendate. În plus, membrii CMU trebuie să-şi facă asigurare privată de la 31 
martie 2008 până când vor fi avut rezidenţa în Franţa timp de cinci ani. Titularii formularelor 
E106 îşi vor pierde drepturile la expirarea acestora. Petiţionarul susţine că până în prezent 
asigurarea medicală privată cuprinzătoare nu era o opţiune legală în Franţa, ceea ce înseamnă 
că programele existente sunt extrem de limitate ca număr şi foarte scumpe. Cei care au un 
istoric de afecţiuni grave, precum cancerul sau problemele cardiace, şi care sunt în prezent 
sub tratament nu mai au dreptul să declare acoperirea, şi este puţin probabil ca aceştia să îşi 
permită asigurare privată. Este, de asemenea, vorba de dreptul la Cardul european de 
asigurare medicală. Cei care nu mai locuiesc în Regatul Unit nu pot să îl obţină de la 
autorităţile britanice, întrucât l-au obţinut anterior de la autorităţile franceze. Odată ce nu mai 
au dreptul de a fi membri ai sistemului francez, aceştia nu mai au dreptul la Cardul european 
de asigurare medicală în ţara lor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
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192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Primul petiţionar este un resortisant britanic şi este rezident în Franţa din anul 2005. Atunci 
când a părăsit Marea Britanie, acesta a obţinut de la autorităţile britanice competente un 
formular E106, cu ajutorul căruia s-a putut înregistra la instituţia de asigurare în caz de boală 
franceză pentru a obţine îngrijiri medicale în Franţa în baza sistemului britanic de asigurare în 
caz de boală până la 5 ianuarie 2008. În 2007, autorităţile franceze, punând în aplicare
Directiva 2004/38/CE, au anunţat că resortisanţii UE care locuiesc în Franţa care nu sunt 
salariaţi şi care nu primesc pensie profesională sau pensie de invaliditate vor fi excluşi din 
sistemul Couverture Maladie Universelle (CMU), un sistem statutar de asigurare în caz de 
boală.

Petiţionarul şi soţia acestuia, care suferă de cancer de sân, nu mai sunt eligibili pentru 
acoperirea de către asigurarea britanică în caz de boală, drept pentru care sunt lipsiţi de 
acoperire medicală şi obligaţi să apeleze la asigurare de sănătate privată.

Al doilea petiţionar este tot un resortisant britanic rezident în Franţa. Acesta a fost acoperit de 
către CMU şi a plătit cotizaţie în funcţie de nivelul său de venit. Petiţionarul a fost informat că 
autorităţile franceze au decis să excludă posibilitatea cetăţenilor UE nou veniţi de a se înscrie 
în sistemul CMU. Acesta se plânge de faptul că persoanele care nu lucrează şi care nu au 
ajuns încă la vârsta pensionării sunt nevoite în aceste condiţii să-şi facă asigurare privată 
completă de sănătate şi nu mai au dreptul la Cardul european de asigurare medicală nici în 
Marea Britanie, nici în Franţa.

Conform legislaţiei franceze (articolele L380-1 şi R380-1 din legea privind securitatea 
socială), toate persoanele cu reşedinţa în Franţa şi care nu au altă acoperire de asigurare în caz 
de boală vor fi acoperite de către sistemul CMU. Persoanele în cauză trebuie să dovedească 
faptul că locuiesc în Franţa în mod neîntrerupt de peste 3 luni de zile. 

Într-o circulară din 23 noiembrie 2007 privind CMU, autorităţile franceze clarifică modul în 
care trebuie interpretată, cu referire la resortisanţii UE, noţiunea de „a locui în mod 
neîntrerupt”, şi anume prin faptul că persoana în cauză trebuie să se conformeze celor două 
condiţii stabilite în Directiva 2004/38/CE:  (1) să aibă suficiente resurse pentru a nu deveni o 
povară pentru statul membru gazdă şi (2) să aibă acoperire anterioară suficientă pentru 
asigurare în caz de boală.

Răspunzând la solicitarea de clarificare din partea serviciilor Comisiei, autorităţile franceze au 
explicat că resortisanţii UE care beneficiau deja de sistemul CMU înainte de 27 noiembrie 
2007, în virtutea faptului că au fost deja recunoscuţi ca având reşedinţa în Franţa, vor fi în 
continuare acoperiţi de CMU. Persoanele care s-au stabilit de curând în Franţa sau care doresc 
să locuiască în Franţa şi care nu mai sunt acoperite de un sistem de asigurare în caz de boală 
din ţara lor sunt excluse din cadrul sistemului CMU şi trebuie să-şi facă asigurare privată.

Concluzii

Serviciile Comisiei discută cu autorităţile franceze cu privire la alinierea Regulamentului 
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1408/71 privind coordonarea sistemelor de securitate socială la Directiva 2004/38/CE.


