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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1218/2007 af Djordjevic Peter, britisk statsborger, om 
sygesikringsdækning for britiske statsborgere, der bor i Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren, som er britisk statsborger, har boet i Frankrig siden 2005. Ved afrejsen fra Det 
Forenede Kongerige fik han udleveret en E106-blanket om sygesikringsdækning i Frankrig 
indtil den 5. januar 2008. De franske myndigheder meddelte efterfølgende i forbindelse med 
gennemførelsen af bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF, at ikkefranske arbejdsløse borgere 
(dvs. borgere, der ikke har nået pensionsalderen, eller som ikke arbejder) ikke vil være 
omfattet af det nationale sundhedssystem. Andrageren er ikke længere omfattet af en offentlig 
sygesikringsdækning og er derfor nødt til at tegne en privat forsikring. Han hustru, der har 
brystkræft, har ikke længere sygesikringsdækning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Den første andrager er britisk statsborger og har boet i Frankrig siden 2005. Ved afrejsen fra 
Det Forenede Kongerige fik han udleveret en E106-blanket fra den kompetente britiske 
institution, som tillod ham at blive registreret hos den franske sygesikringsinstitution og få 
sundhedspleje i Frankrig på den britiske sygesikringsordnings regning frem til den 5. januar 
2008. I 2007 meddelte de franske myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af 
bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF, at ikkeaktive EU-borgere, som er bosiddende i 
Frankrig, og som ikke modtager lovpligtig alders- eller invalidepension, ikke vil være 
omfattet af Couverture Maladie Universelle (CMU), en lovpligtig sygesikringsordning.
Andrageren og hans hustru, som har brystkræft, er ikke længere berettigede til dækning fra 
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den britiske sygesikring og har derfor ikke nogen sundhedsdækning og er forpligtede til at 
tegne en privat sygeforsikring.

Den anden andrager er ligeledes en britisk statsborger, som bor i Frankrig. Han har været 
dækket af CMU og betalt bidrag baseret på hans indkomstniveau. Han er blevet underrettet 
om, at de franske myndigheder har besluttet at udelukke nyankomne EU-borgere fra at være 
omfattet af CMU. Han klager over, at ikkeaktive personer under pensionsalderen nu er nødt til 
at tegne en fuld privat sygeforsikring og ikke længere er berettiget til et europæisk 
sygesikringskort, hverken i Det Forenede Kongerige eller Frankrig.

Ifølge fransk lovgivning (artikel L380-1 og R380-1 i socialsikringsloven) dækkes alle 
personer, som er bosiddende i Frankrig på normal made, og som ikke har anden lovpligtig 
sygeforsikringsdækning, af CMU. De pågældende personer skal dokumentere, at de har boet i 
Frankrig i mere end tre måneder uden afbrydelser. 

I et cirkulære af 23. november 2007 vedrørende CMU præciserer de franske myndigheder, 
hvordan "bosiddende på normal måde" fortolkes i forhold til EU-borgere, nemlig at den 
pågældende person skal opfylde betingelserne i direktiv 2004/38/EF: (1) råder over 
tilstrækkelige midler, således at de ikke bliver en byrde for værtsmedlemsstaten og (2) er 
omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici.

I et svar på en anmodning om præciseringer fra Kommissionens tjenestegrene forklarede de 
franske myndigheder, at EU-statsborgere, som allerede hørte under CMU-systemet inden den 
27. november 2007, stadig vil være dækket af CMU, da de i praksis er anerkendt som 
bosiddende i Frankrig på normal måde. Personer, som for nylig har etableret sig i Frankrig, 
eller som ønsker at bo i Frankrig, og som ikke længere er dækket at en obligatorisk 
sygesikringsordning i deres hjemland, er udelukket fra CMU og skal tegne privat 
sygeforsikring.

Konklusioner

Kommissionens tjenestegrene har taget bilateral kontakt til de franske myndigheder med 
hensyn til den sammenhæng, der er mellem forordning 1408/71 om koordinationen af de 
sociale sikringsordninger og direktiv 2004/38/EF."


