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Utskottet för framställningar

26.9.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1186/2007, ingiven av Michael Cain (brittisk medborgare), om 
sjukvårdsförsäkringsskydd för brittiska medborgare i Frankrike

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren beskriver de problem som brittiska medborgare som är bosatta i Frankrike har 
mött till följd av ändringarna i det franska sjukförsäkringssystemet (Couverture Maladie 
Universelle – CMU). När CMU-systemet inrättades var medlemskap obligatoriskt för 
brittiska medborgare som bosatte sig i Frankrike. Den franska regeringen har emellertid 
nyligen meddelat att den har för avsikt att genomföra direktiv 2004/38/EG till punkt och 
pricka, vilket enligt regeringens tolkning innebär att nyligen anlända medborgare från andra 
EU-medlemsstater vägras tillträde till det franska hälso- och sjukvårdssystemet. De som inte 
arbetar och inte är i pensionsåldern kommer att vara tvungna att teckna privata 
sjukförsäkringar. Den franska regeringen har även meddelat att åtgärden kommer att tillämpas 
retroaktivt och att rättigheterna för CMU-medlemmar i den ovannämnda kategorin kommer 
att upphävas från och med den 31 mars 2008. Dessutom måste CMU-medlemmar teckna en 
privat sjukförsäkring efter den 31 mars 2008 till dess att de har varit bosatta i Frankrike i 
fem år. Innehavare av E 106-intyg kommer att förlora sina rättigheter när intyget upphör att 
gälla. Framställaren hävdar att heltäckande privat försäkringsskydd hittills inte har varit 
rättsligt möjligt i Frankrike, vilket innebär att de befintliga systemen är ytterst begränsade till 
antalet och mycket dyra. De som har en historia av allvarliga sjukdomar, såsom cancer eller 
hjärtproblem och som för närvarande genomgår behandling, kommer inte längre att ha rätt till 
statligt skydd, och det är föga troligt att de kommer att ha råd med en privat sjukförsäkring. 
Framställaren tar även upp frågan om rätt till det europeiska sjukförsäkringskortet. De som 
inte längre är bosatta i Storbritannien kan inte erhålla kortet från de brittiska myndigheterna, 
eftersom de tidigare har fått det från de franska myndigheterna. När de inte längre har rätt att 
omfattas av det franska systemet kommer de inte att ha rätt till det europeiska 
sjukförsäkringskortet i något av länderna.
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2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 8 april 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

Den förste framställaren är en brittisk medborgare som har bott i Frankrike sedan 2005. När 
han lämnade Storbritannien fick han från behörig myndighet i Storbritannien ett E106-intyg 
med vars hjälp han kunde anmäla sig till det franska sjukförsäkringssystemet och få sjukvård i 
Frankrike som Storbritanniens sjukförsäkringssystem betalade fram till den 5 januari 2008. 
År 2007 meddelande de franska myndigheterna, när man införde direktiv 2004/38/EG, att 
icke-förvärvsarbetande EU-medborgare som bor i Frankrike och inte uppbär lagstadgad 
ålders- eller invalidpension inte kommer att omfattas av Couverture Maladie Universelle 
(CMU), ett lagstadgat sjukförsäkringssystem.

Framställaren och hans fru, vilken lider av bröstcancer, omfattas inte längre av 
Storbritanniens sjukförsäkringsskydd och står därför utan sjukförsäkringsskydd och tvingas 
teckna en privat sjukförsäkring.

Den andre framställaren är också brittisk medborgare boende i Frankrike. Han har omfattats 
av CMU och betalat in sina avgifter baserat på inkomstnivå. Han har fått information om att 
de franska myndigheterna beslutat att nyligen anlända EU-medborgare inte ska omfattas av 
CMU. Han klagar över att icke-förvärvsarbetande personer som är yngre än den statliga 
pensionsåldern nu tvingas teckna full privat sjukförsäkring och inte längre har rätt att få ett 
europeiskt sjukförsäkringskort, vare sig i Storbritannien eller i Frankrike.

Enligt fransk lagstiftning (artiklarna L380-1 och R380-1 i socialförsäkringslagen), ska alla 
personer som är stadigvarande bosatta i Frankrike och inte har någon annan lagstadgad 
sjukförsäkring omfattas av CMU. De personer det gäller måste bevisa att de har bott i 
Frankrike i mer än tre år utan avbrott. 

I ett cirkulär om CMU av den 23 november 2007 förtydligar de franska myndigheterna hur 
man ska tolka begreppet “stadigvarande bosatt” när det gäller EU-medborgare, nämligen att 
personen i fråga måste uppfylla de två villkor som föreskrivs i direktiv 2004/38/EG: 1) ha 
tillräckliga tillgångar för att inte bli en börda för den mottagande medlemsstaten och 2) redan 
ha en heltäckande sjukförsäkring.

Som svar på en begäran om förtydligande från kommmissionens avdelningar förklarade de 
franska myndigheterna att EU-medborgare som omfattades av CMU-systemet redan före den 
27 november 2007 kommer att fortsätta att omfattas av CMU. Detta på grund av att deras 
vistelse i Frankrike i praktiken redan erkänts såsom stadigvarande. Personer som nyligen 
flyttat till Frankrike eller som önskar bosätta sig i Frankrike och som inte längre omfattas av 
lagstadgad sjukförsäkring i sitt hemland omfattas inte av CMU och måste teckna privat 
försäkring.
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Slutsatser

Kommissionens avdelningar fortsätter att ha kontakt med de franska myndigheterna gällande 
förordning nr 1408/71 om samordning av socialförsäkringssystemet med direktiv 2004/38/EG.


