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Suġġett: Petizzjoni 1218/2007 minn Djordjevic Peter (Brittaniku), dwar kopertura tal-
assigurazzjoni medika għal ċittadini Brittaniċi li jgħixu fi Franza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Brittaniku, ilu jgħix fi Franza mill-2005. Meta telaq mir-Renju Unit 
kiseb il-formola E106 li li fornietu b’kopertura medika mill-istat Franċiż sal-5 ta’ Jannar 
2008. Sussegwentement, l-awtoritajiet Franċiżi, meta implimentaw id-dispożizzjonijiet tad-
Directtiva 2004/38, ħabbru li ċittadini tal-UE li mhumiex Franċiżi li m’għandhomx impjieg 
(jiġifieri dawk li għadhom ma laħqux l-età tal-pensjoni jew li mhumiex qed jaħdmu) se jkunu 
esklużi mis-sistema tas-saħħa tal-istat. Il-petizzjonant m’għadux eliġibbli għall-kopertura 
mill-assigurazzjoni medika tal-istat u għalhekk se jkollu jidħol f’assigurazzjoni privata. 
Martu, li għandha kanċer tas-sider, m’għadx għandha kopertura medika.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ April 2008. Tagħrif mitlub mill-Kummissjoni skont ir-
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

L-ewwel petizzjonant huwa ta’ nazzjonalità Brittanika u ilu jgħix fi Franza mill-2005. Meta 
telaq mir-Renju Unit, huwa kiseb il-formola E106 mill-istituzzjoni kompetenti Brittanika,  li 
ppermettiet li hu jirreġistra mal-istituzzjoni Franċiża tal-assigurazzjoni tal-mard u li jikseb 
kura għas-saħħa fi Franza mħallsa mill-iskema tal-assigurazzjoni tal-mard tar-Renju Unit  sal-
5 ta’ Jannar 2008. Fl-2007, l-awtoritajiet Franċiżi, meta implimentaw id-Direttiva 
2004/38/KE, ħabbru li ċ-ċittadini tal-UE li mhumiex attivi li joqogħdu fi Franza u li ma 
jirċievux pensjoni statutorja tax-xjuħija jew tal-invalidità, se jkunu esklużi mill-Couverture 
Maladie Universelle (CMU), skema statutorja ta’ assigurazzjoni tal-mard.



PE414.254v01-00 2/2 CM\747375MT.doc

MT

Il-petizzjonant u martu, li għanda kanċer tas-sider, m’għadhomx eliġibbli għal kopertura mill-
assigurazzjoni tal-mard tar-Renju Unit u, għaldaqstant,  jinsabu mingħajr kopertura medika u 
se jkollhom jidħlu f’assigurazzjoni tal-mard privata.

It-tieni petizzjonant huwa wkoll ċittadin Brittaniku li jgħix fi Franza. Huwa kien kopert mis-
CMU u kien iħallas il-kontribuzzjonijiet skont il-livell tad-dħul tiegħu. Huwa kien infurmat li 
l-awtoritajiet Franċiżi ddeċidew li jeskludu ċittadini li waslu riċentament milli jingħaqdu mas-
CMU. Huwa jilmenta li persuni li mhumiex attivi li huma taħt l-età tal-pensjoni tal-istat issa 
huma rrekwiżiti jidħlu f’assigurazzjoni tas-saħħa komprensiva privata u m’għadhomx aktar 
intitolati għall-Kard Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa la fir-Renju Unit u lanqas fi 
Franza.

Skont il-leġiżlazzjoni Franċiża (l-Artikoli L380-1 u R380-1 tal-abbozz dwar is-Sigurtà 
Soċjali), il-persuni kollha li jgħixu fi Franza b’mod regolari u li m’għandhom ebda kopertura 
minn assigurazzjoni tal-mard statutorja oħra se jkunu koperti mis-CMU. Il-persuni 
kkonċernati iridu jagħtu prova li ilhom joqogħdu fi Franza mingħajr interruzzjoni għal iktar 
minn 3 xhur.

Fiċ-Ċirkolari tat-23 ta’ Novembru 2007 rrelatata mas-CMU, l-awtoritajiet Franċiżi jipprovdu 
kjarifika ta’ kif għandha tkun interpretata, fil-każ taċ-ċittadini tal-UE, in-nozzjoni ta’ 
“residenza b’mod regolari”, jiġifieri li l-persuna kkonċernata għandha tikkonforma maż-żewġ 
kundizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 2004/38/KE:  (1) li jkollha riżorsi suffiċjenti biex ma 
tkunx piż għall-Istat Membru ospitanti u (2) li qabel kellha kopertura minn assigurazzjoni tal-
mard komprensiva.

Fi tweġiba għal talba tas-servizzi tal-Kummissjoni għal kjarifikazzjonijiet, l-awtoritajiet 
Franċiżi spjegaw li ċ-ċittadini tal-UE li diġà kienu qed jibbenefikaw mis-sistema tas-CMU 
qabel is-27 ta’ Novembru 2007, minħabba l-fatt li de facto huma ġew irrikonoxxuti bħala 
residenti fi Franza b’mod regolari, se jkomplu jkunu koperti mis-CMU. Persuni li 
stabbilixxew irwieħhom fi Franza riċentament jew li jixtiequ jmorru jgħixu fi Franza u li 
m’għadhomx koperti minn skema ta’ assigurazzjoni tal-mard statutorja tal-Istat Membru fejn 
joqogħdu, huma esklużi mis-CMU u jridu jidħlu f’assigurazzjoni privata.

Konklużjonijiet

Les services de la Commission poursuivent des contacts bilatéraux avec les autorités 
françaises concernant l'articulation du règlement 1408/71 sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale avec la directive 2004/38/CE.


