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Ref.: Petiția nr. 1218/2007</NPET>, adresată de Djordjevic Peter, de naționalitate 
britanică, privind acoperirea asigurării medicale pentru resortisanții
britanici rezidenți în Franța 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, resortisant britanic, a locuit în Franța din 2005. Plecând în Regatul Unit, acesta a 
obținut un formular care îi asigura acoperire medicală franceză până la 5 ianuarie 2008. 
Ulterior, autoritățile franceze, în cadrul punerii în aplicare a dispozițiilor Directivei 2004/38, 
au anunțat că cetățenii UE care nu sunt resortisanți francezi și care nu au un loc de muncă 
(adică care nu au ajuns la vârsta pensionării sau care nu lucrează) vor fi excluși din sistemul 
de sănătate de stat. Petiționarul nu mai este eligibil pentru acoperirea asigurării medicale de 
stat și trebuie, prin urmare, să își facă o asigurare privată. Soția sa, care are cancer la sân, nu 
mai are acoperire medicală.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008.

Primul petiționar este un resortisant britanic și este rezident în Franța din anul 2005. Atunci 
când a părăsit Marea Britanie, acesta a obținut de la autoritățile britanice competente un
formular E106, cu ajutorul căruia s-a putut înregistra la instituția de asigurare în caz de boală 
franceză pentru a obține îngrijiri medicale în Franța în baza sistemului britanic de asigurare în 
caz de boală până la 5 ianuarie 2008. În 2007, autoritățile franceze, punând în aplicare
Directiva 2004/38/CE, au anunțat că resortisanții UE care locuiesc în Franța care nu sunt 
salariați și care nu primesc pensie profesională sau pensie de invaliditate vor fi excluși din 
sistemul Couverture Maladie Universelle (CMU), un sistem statutar de asigurare în caz de 
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boală.

Petiționarul și soția acestuia, care suferă de cancer de sân, nu mai sunt eligibili pentru 
acoperire de către asigurarea britanică în caz de boală, drept pentru care sunt lipsiți de 
acoperire medicală și obligați să apeleze la asigurare de sănătate privată.

Al doilea petiționar este tot un resortisant britanic rezident în Franța. Acesta a fost acoperit de 
către CMU și a plătit cotizație în funcție de nivelul său de venit. El a fost informat că 
autoritățile franceze au decis să excludă posibilitatea cetățenilor UE nou veniți de a se înscrie 
în sistemul CMU. Petiționarul se plânge că persoanele care nu lucrează și care nu au ajuns 
încă la vârsta pensionării sunt nevoite în aceste condiții să își facă asigurare privată completă 
de sănătate și nu mai au dreptul la Cardul european de asigurare medicală nici în Marea 
Britanie, nici în Franța.

Conform legislației franceze (articolele L380-1 și R380-1 din legea privind securitatea 
socială), toate persoanele cu reședința în Franța și care nu au altă acoperire a asigurării în caz 
de boală vor fi acoperite de către sistemul CMU. Persoanele în cauză trebuie să dovedească 
faptul că locuiesc în Franța în mod neîntrerupt de peste 3 luni de zile. 

Într-o circulară din 23 noiembrie 2007 privind CMU, autoritățile franceze clarifică modul în 
care trebuie interpretată, cu referire la resortisanții UE, noțiunea de „a locui în mod 
neîntrerupt”, și anume prin faptul că persoana în cauză trebuie să se conformeze celor două 
condiții stabilite în Directiva 2004/38/CE:  (1) să aibă resurse suficiente pentru a nu deveni o 
povară pentru statul membru gazdă și (2) să aibă acoperire anterioară suficientă pentru 
asigurare în caz de boală.

Răspunzând la solicitarea de clarificare din partea serviciilor Comisiei, autoritățile franceze au 
explicat că resortisanții UE care beneficiau deja de sistemul CMU înainte de 27 noiembrie 
2007, în virtutea faptului că au fost deja recunoscuți ca având reședința în Franța, vor fi în 
continuare acoperiți de CMU. Persoanele care s-au stabilit de curând în Franța sau care doresc 
să locuiască în Franța și care nu mai sunt acoperite de un sistem de asigurare în caz de boală 
din țara lor sunt excluse din cadrul sistemului CMU și trebuie să își facă asigurare privată.

Concluzii

Serviciile Comisiei discută cu autoritățile franceze cu privire la alinierea Regulamentului
1408/71 privind coordonarea sistemelor de securitate socială la Directiva 2004/38/CE.


