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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1186/2007, внесена от Michael Cain, с британско гражданство, 
относно покритието на медицинската осигуровка за британски граждани във 
Франция

Петиция 1218/2007, внесена от Djordjevic Peter, с британско гражданство, 
относно покритието на медицинската осигуровка за британски граждани, 
пребиваващи във Франция

1. Резюме на петиция 1186/2007

Вносителят на петицията очертава проблемите, с които се сблъскват британските 
граждани, пребиваващи във Франция, поради промени във френската 
здравноосигурителна система (Couverture Maladie Universelle — CMU). Когато е 
създадена CMU, членството в нея за британски граждани, пребиваващи във Франция, е 
било задължително. Френското правителство обаче неотдавна обяви намерението си да 
приложи Директива 2004/38/ЕО към CMU, което то тълкува като отказ на достъп до 
системата на здравеопазване за новопристигналите от други държави — членки на ЕС. 
От лицата, които не работят и не са в пенсионна възраст, ще се изисква да сключват 
частна здравна осигуровка. Френското правителство също така обяви, че мярката ще се 
прилага със задна дата и от 31 март 2008 г .  правата на членовете на CMU в 
горепосочената категория ще бъдат прекратени. В допълнение, членовете на CMU 
трябва да сключат частна здравна осигуровка, считано от 31 март 2008 г. до момента, в 
който са пребивавали пет години във Франция. Притежателите на формуляр E106 ще 
загубят правата си при изтичане на същия срок. Вносителят на петицията застъпва 
тезата, че до този момент пълното частно здравно покритие не е било законна 
алтернатива във Франция, което означава, че съществуващите схеми са изключително 
ограничени на брой и много скъпи. Хората с aнамнеза за сериозно заболяване като рак 
или сърдечни проблеми, които към настоящия момент преминават курс на лечение, 
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вече няма да имат право на покриване на разходите от страна на държавата и е малко 
вероятно те да могат да си позволят частна здравна осигуровка. Също така се поставя и 
въпросът за правото на европейска здравноосигурителна карта. Лицата, които вече не 
пребивават в Обединеното кралство, не могат да я получат от британските органи, тъй 
като преди това са я получавали от френските органи. След като вече нямат право на 
членство във френската система, те няма да имат право на европейска 
здравноосигурителна карта в нито една от страните.

Резюме на петиция 1218/2007

Вносителят на петицията, британски гражданин, живее във Франция от 2005 г. При 
напускане на Обединеното кралство той е получил формуляр E106, осигуряващ му 
френско държавно медицинско осигуряване до 5 януари 2008 г. Впоследствие 
френските органи, в изпълнение на разпоредбите на Директива 2004/38, са обявили, че 
граждани на ЕС, които не са френски граждани и са безработни (по-конкретно онези, 
които не са достигнали пенсионна възраст и в момента не работят) ще бъдат изключени 
от държавната здравна система. Вносителят на петицията вече не отговаря на 
изискванията за покритие от държавната медицинска осигуровка и следователно трябва 
да сключи частна осигуровка. Неговата съпруга, която страда от рак на гърдата, вече не 
разполага с медицинско покритие.

2. Допустимост

1186/2007 : Обявена за допустима на 8 април 2008 г .  Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
1218/2007 : Обявена за допустима на 16 април 2008 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Първият вносител на петиция е британски гражданин, който живее във Франция от 
2005 г. Когато е напускал Обединеното кралство, той е получил от компетентната 
британска институция формуляр E106, който му е позволил да се регистрира във 
френската институция за здравна сигурност и да получава здравни услуги във Франция 
за сметка на здравноосигурителната схема на Обединеното кралство до 5 януари 2008 г. 
През 2007 година френските органи, прилагайки Директива 2004/38/EО, са обявили, че 
неактивни гражданите на ЕС, които пребивават във Франция и които не получават 
законоустановената пенсия за възраст или за инвалидност, ще бъдат изключени от 
законоустановената френска здравноосигурителна схема Couverture Maladie Universelle 
(CMU).

Вносителят на петицията и неговата съпруга, която има рак на гърдата, вече нямат 
право на покритие от британската здравна осигуровка и следователно в момента са без 
здравно осигуряване и са принудени да сключат частна здравна осигуровка.

Вторият вносител на петиция също е британски гражданин, който живее във Франция. 
Той е бил покрит от CMU и е плащал вноски на базата на своите доходи. Вносителят на 
петицията е бил уведомен, че френските органи са решили да изключат наскоро 
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пристигналите граждани на ЕС от участие в CMU. Той се оплаква, че сега от 
неактивните лица, които са под законоустановената пенсионна възраст, се изисква да 
сключат пълна частна здравна осигуровка и че те вече нямат право на европейска 
здравноосигурителна карта нито в Обединеното кралство, нито във Франция.

Според френското законодателство (членове L380-1 и R380-1 от Закона за социална 
сигурност) всички лица, които постоянно пребивават във Франция и които нямат други 
законоустановени здравни осигуровки, следва да ползват покритието на CMU. 
Въпросните лица трябва да докажат, че са живели във Франция повече от 3 месеца без 
прекъсване.

В циркулярно писмо от 23 ноември 2007 г., свързано със CMU, френските органи 
изясняват тълкуванието на понятието „които пребивават постоянно” по отношение на 
гражданите на ЕС, а именно, че въпросните лица трябва да отговарят на двете условия, 
предвидени в Директива 2004/38/EО: (1) да притежават достатъчно средства с цел да не 
се превърнат в тежест за приемащата държава членка и (2) да притежават предходно 
пълно здравно застрахователно покритие.

В отговор на молба на службите на Комисията за разяснения, френските органи са 
обяснили, че граждани на ЕС, които вече са били ползватели на системата CMU преди 
27 ноември 2007 г., по силата на това, че са били фактически признати за постоянно 
пребиваващи във Франция, ще продължат да ползват покритието на CMU. Лицата, 
които наскоро са се установили или които желаят да пребивават във Франция и които 
вече не ползват покритието на законоустановената здравноосигурителна схема на 
държавата членка, чиито граждани са те, са изключени от CMU и трябва да сключат 
частна здравна осигуровка.

Заключения

Службите на Комисията продължават двустранните си контакти с френските органи 
във връзка с координирането на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за 
прилагането на схеми за социално осигуряване с Директива 2004/38/EО.

4. Допълнителен отговор на Комисията (преразгледан), получен на 16 март 
2012 г.

От въвеждането на преразгледаните правила за достъп до CMU през 2007 година 
Комисията продължава редовните си контакти с френските органи във връзка с този 
въпрос. Целта на Комисията, докато водеше този диалог, беше да се гарантира, че 
правилата за достъп до CMU са приведени в съответствие със законодателството на ЕС. 
Достъпът до CMU се урежда съгласно законодателството на ЕС от разпоредбите на 
Регламент (ЕИО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. 
Когато неактивни граждани на ЕС са обичайно пребиваващи във Франция, за тях се 
прилага френското законодателство за социална сигурност. Член 4 от Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 гарантира на тези лица „същите обезщетения и същите задължения 
съгласно законодателството на Франция, както нейните граждани“. Това означава, че 
неактивните граждани на ЕС следва да бъдат третирани по същия начин, както 
неактивните френски граждани, във връзка с реда и условията за достъп до CMU. 
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Освен това Директива 2004/38/ЕО не засяга прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 883/2004.

На 9 юни 2011 г. френските органи издадоха ново циркулярно писмо 
№ DSS/DACI/2011/225 относно правата на студентите, търсещите работа и 
икономически неактивните лица, които пребивават във Франция повече от 3 месеца, да 
получат достъп до CMU. Комисията изрази надежда, че промените, въведени с 
циркулярното писмо, означават нов подход при достъпа до CMU на неактивни 
граждани на ЕС. От месец юни Комисията следи как се прилага на практика новото 
циркулярно писмо, за да прецени дали това се извършва в съответствие с буквата и 
духа на Регламент (ЕО) № 883/2004.

В резултат на този процес на наблюдение Комисията има сериозни притеснения, че 
френските органи продължават да отказват достъп до CMU в нарушение на 
законодателството на ЕС.

Заключение

Комисията е сериозно загрижена, че правилата за достъп до CMU не се прилагат по 
начин, съответстващ на правото на ЕС. Във връзка с това тя е изразила тези свои 
притеснения пред френската държава.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 27 февруари 2013 г. (Рев. II)

За петиции 1186/2007 и 1218/2007

След изпращането на 9 юни 2011 г. на ново циркулярно писмо № DSS/DACI/2011/225 
относно правата на студентите, търсещите работа и икономически неактивните лица, 
които пребивават във Франция повече от 3 месеца, да получат достъп до Couverture 
Maladie Universelle (CMU), Комисията получи голям брой оплаквания от граждани на 
ЕС, които пребивават във Франция и на които е бил отказан достъп до CMU. 
Комисията насърчи жалбоподателите да се възползват от националните процедури за 
преглед и обжалване, като в значителен брой от случаите жалбоподателите са успели и 
отказите са били анулирани.

Успоредно Комисията участва в диалог с френските органи, за да намери начин да се 
гарантира, че неактивни лица, които са граждани на държави – членки на ЕС, и които 
пребивават във Франция, ще получат достъп до CMU при същите условия, както 
френските граждани. Диалогът продължава, но се очаква да бъде намерено решение на 
въпроса през първата половина на 2013 г.


