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Tárgy: A Djordjevic Peter, brit állampolgár által benyújtott 1218/2007 számú 
petíció a Franciaországban élő brit állampolgárok egészségbiztosítási 
fedezetéről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója brit állampolgár, és 2005 óta él Franciaországban. Az Egyesült Királyság 
elhagyásakor kiváltotta az E106-os nyomtatványt, amely 2008. január 5-ig francia állami 
egészségbiztosítási fedezetet tesz lehetővé számára. Ezt követően a francia hatóságok – a 
2004/38/EK irányelv rendelkezéseinek végrehajtása keretében – bejelentették, hogy a 
munkaviszonnyal nem rendelkező (azaz olyan személyek, akik még nem érték el a 
nyugdíjkorhatárt vagy nem dolgoznak), nem francia állampolgárságú uniós polgárokat 
kizárják az állami egészségügyi rendszerből. Ezért a petíció benyújtója többé nem jogosult az 
állami egészségbiztosítási fedezetre, így kénytelen magán egészségbiztosítást kötni. 
Házastársa – aki mellrákban szenved – szintén nem rendelkezik egészségbiztosítással.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

Az első petíciót benyújtó személy brit állampolgár, aki 2005. óta Franciaországban él. Az 
Egyesült Királyság elhagyásakor kiváltotta az EK illetékes intézményétől az E106-os 
nyomtatványt, amelynek kitöltésével regisztrálhatta magát a francia betegbiztosítónál, és 
2008. január 5-ig jogosulttá vált egészségügyi ellátásra Franciaországban az Egyesült 
Királyság betegbiztosítási rendszerének terhére. A francia hatóságok 2007-ben a 2004/38/EK 
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irányelv alkalmazására hivatkozva bejelentették, hogy kizárják a Couverture Maladie 
Universelle (CMU) rendszerből, azaz a kötelező betegbiztosítási rendszerből azokat a 
Franciaországban élő nem dolgozó uniós állampolgárok, akiknek nem folyósítanak kötelező 
öregségi vagy rokkantsági nyugdíjat.

A petíció benyújtója és mellrákos felesége többé nem jogosultak az Egyesült Királysági 
betegbiztosítási fedezetre, így tehát orvosi ellátás nélkül maradtak, és magán betegbiztosítási 
szerződést kénytelenek kötni.

A második petíciót benyújtó személy ugyancsak Franciaországban élő brit állampolgár. Őt a 
CMU fedezte, ő pedig fizette a jövedelmi szintjének megfelelő mértékű hozzájárulásokat. 
Tájékoztatták a francia hatóságok azon döntéséről, miszerint az újonnan érkezett uniós 
állampolgárok nem csatlakozhatnak a CMU-hoz. Azért emel panaszt, hogy az államilag 
megállapított nyugdíjkorhatárt még be nem töltött nem dolgozó személyek mostantól 
kötelesek átfogó magán-egészségbiztosítást fizetni, és ezután sem az Egyesült Királyságban, 
sem Franciaországban nem jogosultak európai egészségbiztosítási kártyára.

A francia jogszabályok szerint (a társadalombiztosításról szóló törvény L380-1 és R380-1 
cikke) minden olyan rendszeres jelleggel Franciaországban élő személyt, aki nem rendelkezik 
más kötelező betegbiztosítással, a CMU fog fedezni. Az érintett személyeknek bizonyítaniuk 
kell, hogy több mint 3 hónapja megszakítás nélkül Franciaországban élnek. 

A francia hatóságok a CMU-ról szóló, 2007. november 23-i körlevélben pontosítják, hogyan 
kell az EU polgárok vonatkozásában értelmezni a „rendszeres jelleggel ott élő” kitételt, mely 
szerint az érintett személynek teljesítenie kell a 2004/38/EK irányelvben lefektetett két 
feltételt: (1) elegendő pénzügyi forrással kell rendelkeznie ahhoz, hogy ne jelentsen terhet a 
befogadó tagállam számára, és (2) legyen korábbi teljes körű betegbiztosítási fedezete.

A francia hatóságok a Bizottság szolgálatai által kért pontosításra adott válaszukban 
elmagyarázták, hogy azok az uniós állampolgárok, akik 2007. november 27. előtt már 
kedvezményezettjei voltak a CMU rendszernek, továbbra is a CMU alá tartoznak majd azon 
az alapon, hogy őket már de facto elismerték rendszeres jelleggel Franciaországban élő 
lakosként. Azokat a személyeket, aki a közelmúltban telepedtek le Franciaországban, vagy 
szeretnének Franciaországban lakni, és már nem tartoznak saját tagállamuk kötelező 
betegbiztosítási rendszerének a hatálya alá, kizárják a CMU-ból, és nekik magánbiztosítást 
kell kötniük.

Következtetések

A bizottsági szolgálatok részéről kétoldalú kapcsolattartásra kerül sor a francia hatóságokkal a 
társadalombiztosítási rendszereknek a 2004/38/EK irányelvvel való összehangolása 
tekintetében a 1408/71 rendelet értelmezéséről.


