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Θέμα: Αναφορά 1218/2007 του Djordjevic Peter, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ιατροφαρμακευτική κάλυψη Βρετανών πολιτών που διαμένουν στη 
Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, Βρετανός υπήκοος, διαμένει στη Γαλλία από το 2005. Φεύγοντας από το 
Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε ένα έντυπο Ε106 που του παρείχε ιατρική κάλυψη από το γαλλικό 
κράτος έως τις 5 Ιανουαρίου 2008. Στη συνέχεια, οι γαλλικές αρχές, εφαρμόζοντας τις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/38, ανακοίνωσαν ότι οι μη Γάλλοι πολίτες της ΕΕ που είναι 
άνεργοι (δηλαδή όσοι δεν έχουν φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης ή δεν εργάζονται) θα 
αποκλειστούν από το κρατικό σύστημα υγείας. Ο αναφέρων δεν είναι πλέον επιλέξιμος για 
κρατική κάλυψη ιατρικής ασφάλισης και πρέπει, ως εκ τούτου, να κάνει ιδιωτική ασφάλεια. 
Η σύζυγός του, η οποία πάσχει από καρκίνο του μαστού, δεν έχει πλέον ιατρική κάλυψη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 16 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο πρώτος αναφέρων είναι Βρετανός υπήκοος και κατοικεί στη Γαλλία από το 2005. Όταν 
έφυγε από το ΗΒ, έλαβε από την αρμόδια υπηρεσία του ΗΒ το έντυπο E106, το οποίο του 
επέτρεψε να ενταχθεί στο γαλλικό σύστημα ασφάλισης υγείας και να λάβει υγειονομική 
περίθαλψη στη Γαλλία με δαπάνες του βρετανικού συστήματος ασφάλισης υγείας μέχρι τις 5 
Ιανουαρίου 2008. Το 2007, οι γαλλικές αρχές, εφαρμόζοντας την οδηγία 2004/38/ΕΚ, 
ανακοίνωσαν ότι οι μη ενεργοί πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στη Γαλλία και που δεν 
λαμβάνουν εκ του νόμου σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας, θα εξαιρούνται από το Couverture 
Maladie Universelle (CMU), ένα εκ του νόμου ασφαλιστικό σύστημα υγείας.
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Ο αναφέρων και η σύζυγός του, η οποία πάσχει από καρκίνο του μαστού, δεν είναι πλέον 
επιλέξιμοι για ασφαλιστική κάλυψη υγείας στο ΗΒ και, ως εκ τούτου, είναι χωρίς ιατρική 
κάλυψη και υποχρεούνται να αγοράσουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Ο δεύτερος αναφέρων είναι επίσης Βρετανός υπήκοος που διαμένει στη Γαλλία. Καλυπτόταν 
από το CMU και κατέβαλλε εισφορές βάσει του επιπέδου του εισοδήματός του. 
Ενημερώθηκε ότι οι αρχές της Γαλλίας αποφάσισαν να εξαιρέσουν νεοαφιχθέντες πολίτες της 
ΕΕ από το CMU. Παραπονείται ότι μη ενεργά άτομα μικρότερα από τη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης απαιτείται τώρα να πληρώσουν για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη υγείας και 
δεν δικαιούνται πλέον Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Κάρτα Υγείας ούτε στο ΗΒ ούτε στη 
Γαλλία. 

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία (Άρθρα L380-1 και R380-1 του νόμου περί Κοινωνικής 
Ασφάλισης), κάθε άτομο που διαμένει τακτικά στη Γαλλία και το οποίο δεν διαθέτει άλλη 
νόμιμη ασφαλιστική κάλυψη υγείας πρέπει να καλύπτεται μέσω του CMU. Τα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να αποδείξουν ότι διαμένουν στη Γαλλία συνεχώς επί 
τουλάχιστον 3 μήνες. 

Σε Εγκύκλιο της 23ης Νοεμβρίου 2007 σε σχέση με το CMU, οι αρχές της Γαλλίας παρέχουν 
διευκρινήσεις σχετικά με την ερμηνεία, όσον αφορά τους πολίτες της ΕΕ, η έννοια της 
«τακτικής διαμονής», δηλαδή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να συμμορφώνεται με τους 
δύο όρους που απαιτεί η οδηγία 2004/38/ΕΚ: (1) να κατέχει επαρκείς πόρους, ώστε να μην 
γίνει βάρος για το κράτος μέλος υποδοχής, και (2) να έχει προηγούμενη πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη υγείας.

Ανταποκρινόμενες στην αίτηση διευκρινήσεων εκ μέρους των υπηρεσιών της Επιτροπής, οι 
γαλλικές αρχές έδωσαν την εξήγηση ότι οι πολίτες της ΕΕ που ήταν ήδη δικαιούχοι του 
συστήματος CMU πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2007, θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται από 
το CMU, λόγω της de facto αναγνώρισης του ότι διαμένουν τακτικά στη Γαλλία. Τα άτομα 
που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στη Γαλλία ή που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Γαλλία, 
τα οποία δεν καλύπτονται πλέον από ένα αναγνωρισμένο ασφαλιστικό σύστημα υγείας στο 
κράτος μέλος προέλευσης, αποκλείονται από το CMU και πρέπει να αποκτήσουν ιδιωτική 
ασφάλιση.

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξακολουθούν τις διμερείς επαφές με τις γαλλικές αρχές, 
αναφορικά με τη διατύπωση του κανονισμού 1408/71 σχετικά με την εναρμόνιση των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με την οδηγία 2004/38/ΕΚ.


