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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1218/2007, Djordjevic Peter, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, Ranskassa asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten 
sairausvakuutusturvasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, on asunut 
Ranskassa vuodesta 2005. Lähtiessään Yhdistyneestä kuningaskunnasta hän sai 
E106-lomakkeen, joka turvaa hänelle Ranskassa julkisen sairausvakuutuksen 
5. tammikuuta 2008 saakka. Myöhemmin Ranskan viranomaiset ilmoittivat direktiivin 
2004/38/EY säännösten täytäntöönpanon yhteydessä, että muualta kuin Ranskasta tulevat 
EU:n kansalaiset, jotka ovat työttömänä (eli eivät ole saavuttaneet eläkeikää tai eivät ole 
työssä) jätetään julkisen terveydenhoitojärjestelmän ulkopuolelle. Vetoomuksen esittäjällä ei 
ole enää oikeutta julkiseen sairausvakuutukseen, ja hän joutuu näin ollen ottamaan yksityisen 
vakuutuksen. Hänen puolisollaan, joka sairastaa rintasyöpää, ei ole enää sairausvakuutusta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Ensimmäisen vetoomuksen esittäjä, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, on 
asunut Ranskassa vuodesta 2005 lähtien. Lähtiessään Yhdistyneestä kuningaskunnasta hän sai 
sikäläiseltä toimivaltaiselta laitokselta E106-lomakkeen, jonka avulla hän pystyi 
rekisteröimään itsensa ranskalaiseen sairausvakuutusjärjestelmään ja joka turvasi hänelle 
Ranskassa Yhdistyneen kuningaskunnan kustantaman julkisen terveydenhuollon 
5. tammikuuta 2008 saakka. Vuonna 2007 Ranskan viranomaiset ilmoittivat 
direktiivin 2004/38/EY säännösten täytäntöönpanon yhteydessä, että muualta kuin Ranskasta 
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tulevat EU:n kansalaiset, jotka ovat työttömänä, eli eivät ole saavuttaneet eläkeikää tai eivät 
ole työkyvyttömyyseläkkeellä, jätetään julkisen sairausvakuutusjärjestelmän, Couverture 
Maladie Universelle (CMU) –järjestelmän ulkopuolelle.
Vetoomuksen esittäjä ja hänen vaimonsa, joka sairastaa rintasyöpää, eivät enää kuulu 
Yhdistyneen kuningaskunnan sairausvakuutuksen piiriin, eikä heillä näin ollen ole enää 
sairausvakuutusturvaa. He ovat joutuneet ottamaan yksityisen sairausvakuutuksen.

Toisen vetoomuksen esittäjä on myöskin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, joka asuu 
Ranskassa. Hän on maksanut sairausvakuutusmaksuja tulojensa perusteella ja kuulunut 
julkisen sairausvakuutusjärjestelmän (CMU) piiriin. Hänelle on ilmoitettu, että Ranskan 
viranomaiset ovat päättäneet, etteivät he enää hyväksy äskettäin Ranskaan saapuneita 
Euroopan unionin kansalaisia julkisen sairausvakuutuksen piiriin. Hän valittaa, että 
henkilöiden, jotka ovat työttömänä, eivätkä vielä ole saavuttaneet eläkeikää, on otettava 
kaiken kattava yksityinen sairausvakuutus, eikä Yhdistynyt kuningaskunta tai Ranska myönnä 
heille eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

Ranskan sosiaaliturvalain mukaan (Code de la sécurité sociale -lain L380-1 ja 
R380-1 artiklat) julkinen sairausvakuutusjärjestelmä CMU kattaa kaikki henkilöt, jotka 
oleskelevat Ranskassa vakituisesti ja joilla ei ole muuta lakisääteistä sairausvakuutusta. 
Kyseisten henkilöiden on pystyttävä todistamaan, että he ovat oleskelleet Ranskassa yli kolme 
kuukautta keskeytyksettä. 

Ranskan viranomaiset selventävät julkiseen sairausvakuutusjärjestelmään (CMU) liittyvässä, 
23. marraskuuta 2007 annetussa ohjeessaan sitä, kuinka "vakituista oleskelua" koskevaa 
käsitettä on sovellettava Euroopan unionin kansalaisiin, ja erityisesti sitä, kuinka kyseisten 
henkilöiden on noudatettava kahta direktiivissä 2004/38/EY asetettua ehtoa: (1) henkilöillä on 
riittävät varat niin, että he eivät oleskelunsa aikana muodostu rasitteeksi vastaanottavan 
jäsenvaltion sosiaalihuoltojärjestelmälle ja (2) kattava sairausvakuutusturva.

Ranskan viranomaiset vastasivat komission yksiköiden lähettämään selvityspyyntöön, ja 
ilmoittivat, että ne Euroopan unionin kansalaiset, jotka kuuluivat julkisen 
sairausvakuutusjärjestelmän (CMU) piiriin ennen 27. marraskuuta 2007, kuuluvat yhä 
edelleen tämän sairausvakuutusjärjestelmän piiriin, koska heidän on jo katsottu de facto
oleskelevan Ranskassa vakituisesti. Sellaisia henkilöitä, jotka ovat vasta äskettäin asettuneet 
Ranskaan tai jotka haluavat oleskella Ranskassa, mutta eivät enää kuulu kotijäsenvaltionsa 
julkisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin, ei voida hyväksyä julkisen 
sairausvakuutusjärjestelmän (CMU) piiriin ja heidän on näin ollen otettava yksityinen 
sairausvakuutus.

Päätelmät

Komission yksiköt jatkavat kahdenvälisiä keskustelujaan Ranskan viranomaisten kanssa 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen N:o 1408/71 ja 
direktiivin 2004/38/EY välisestä yhteydestä.


