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Utskottet för framställningar

26.9.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1218/2007, ingiven av Peter Djordjevic (brittisk medborgare), om 
sjukvårdsförsäkring för brittiska medborgare bosatta i Frankrike

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är brittisk medborgare, har varit bosatt i Frankrike sedan 2005. När han 
lämnade Storbritannien fick han en E 106-blankett som gav honom rätt till statlig fransk 
sjukvård fram till den 5 januari 2008. Därefter meddelade de franska myndigheterna, med 
tillämpning av bestämmelserna i direktiv 2004/38, att icke-franska EU-medborgare som är 
arbetslösa (det vill säga de som inte har uppnått pensionsåldern eller som står utanför 
arbetsmarknaden) inte ska omfattas av det statliga sjukvårdssystemet. Framställaren har inte 
längre rätt till statlig sjukvård och måste därför teckna en privat försäkring. Hans hustru, som 
har bröstcancer, omfattas inte längre av sjukförsäkringen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 april 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008.

Den första framställaren är brittisk medborgare och har bott i Frankrike sedan 2005. När han 
lämnade Storbritannien fick han en E 106-blankett från behörig brittisk institution, som lät 
honom anmäla sig till det franska sjukförsäkringssystemet och gav honom rätt till sjukvård i 
Frankrike bekostad av det brittiska sjukförsäkringssystemet fram till den 5 januari 2008. År 
2007 meddelade de franska myndigheterna, med tillämpning av bestämmelserna i 
direktiv 2004/38/EG, att icke-förvärvsarbetande EU-medborgare som bor i Frankrike och som 
inte uppbär lagstadgad ålders- eller invaliditetspension, inte ska omfattas av den lagstadgade
sjukförsäkringen Couverture Maladie Universelle (CMU).
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Framställaren och hans hustru, som har bröstcancer, har inte längre rätt till brittisk 
sjukförsäkring och står därför utan försäkringsskydd, och tvingas följaktligen teckna en privat 
sjukförsäkring.

Den andra framställaren är också en brittisk medborgare som bor i Frankrike. Han har 
omfattats av CMU och betalat avgifter enligt inkomst. Han har upplysts om att de franska 
myndigheterna beslutat att nyligen anlända EU-medborgare inte ska omfattas av CMU. Han 
klagar på att icke-förvärsarbetande personer som inte uppnått den statliga pensionsåldern nu 
måste ta ut en heltäckande privat sjukförsäkring och inte längre har rätt till ett europeiskt 
sjukförsäkringskort, varken i Storbritannien eller i Frankrike.

Enligt fransk lagstiftning (artiklarna L380-1 och R380-1 i socialförsäkringslagen) ska alla 
personer som är stadigvarande bosatta i Frankrike och inte har någon annan lagstadgad 
sjukförsäkring omfattas av CMU. Personerna i fråga måste bevisa att de har varit bosatta i 
Frankrike utan avbrott i mer än tre månader.

I en rundskrivelse om CMU från den 23 november 2007 förtydligar de franska myndigheterna 
hur begreppet “stadigvarande bosatt” ska tolkas när det gäller EU-medborgare, nämligen att 
den berörda personen måste uppfylla båda de villkor som fastställts i direktiv 2004/38/EG: 
1) att ha tillräckliga tillgångar för att inte bli en belastning för den mottagande medlemsstaten 
och 2) att ha en heltäckande sjukförsäkring sedan tidigare.

Som svar på en begäran om klargörande från kommissionens tjänsteavdelningar förklarade de 
franska myndigheterna att EU-medborgare som omfattades av CMU-systemet redan före den 
27 november 2007 kommer att fortsätta att omfattas av CMU genom att de i praktiken har 
blivit erkända som bosatta i Frankrike på ett stadigvarande sätt. Personer som nyligen har 
bosatt sig i Frankrike eller som planerar att bosätta sig i Frankrike och som inte längre 
omfattas av lagstadgad sjukförsäkring i sitt hemland omfattas inte av CMU och måste teckna 
en privat försäkring.

Slutsatser

Kommissionens tjänsteavdelningar upprätthåller kontakterna med de franska myndigheterna i 
fråga om sambandet mellan förordning (EEG) nr 1408/71 om samordning av systemen för 
social trygghet och direktiv 2004/38/EG.


