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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1186/2007 af Michael Cain, britisk statsborger, om 
sygesikringsdækning for britiske statsborgere i Frankrig

Andragende 1218/2007 af Djordjevic Peter, britisk statsborger, om 
sygesikringsdækning for britiske statsborgere i Frankrig

1. Sammendrag af andragende 1186/2007

Andrageren beskriver de problemer, som britiske statsborgere med bopæl i Frankrig oplever 
på grund af ændringer i det franske sygesikringssystem (Couverture Maladie Universelle –
CMU). Da CMU blev indført, var medlemskab obligatorisk for britiske statsborgere, som 
bosatte sig i Frankrig. Den franske regering har imidlertid for nylig meddelt, at den vil 
gennemføre direktiv 2004/38 fuldt ud, hvilket ifølge regeringens fortolkning betyder, at man 
vil nægte nytilkomne fra andre EU-lande adgang til sundhedssystemet. Hvis man ikke 
arbejder eller er i pensionsalderen, vil man være nødt til at tegne en privat forsikring. Den 
franske regering har også meddelt, at denne bestemmelse skal gælde med tilbagevirkende 
kraft, og at rettighederne for CMU-medlemmer i ovennævnte kategori vil blive suspenderet 
pr. 31. marts 2008. Desuden skal CMU-medlemmer tegne privat forsikring efter 31. marts 
2008, indtil de har været bosiddende i Frankrig i fem år. Indehavere af E106-blanketter vil 
miste deres rettigheder, når disse udløber. Andrageren hævder, at omfattende privat 
sundhedsforsikring hidtil ikke har været en juridisk mulighed i Frankrig, og de eksisterende 
ordninger er derfor yderst begrænsede i antal og meget dyre. Mennesker med en alvorlig 
sygdom, f.eks. kræft eller hjerteproblemer, som i dag modtager behandling, vil ikke længere 
have ret til statslig dækning, og det er ikke sandsynligt, at de vil have råd til privat forsikring. 
Der er også spørgsmålet om retten til det europæiske sygesikringsbevis. De mennesker, som 
ikke længere bor i Det Forenede Kongerige, kan ikke få det fra de britiske myndigheder, idet 
de tidligere har fået det fra de franske myndigheder. Når de ikke længere er berettiget til 
medlemskab af det franske system, vil de ikke længere have ret til det europæiske 
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sygesikringsbevis i nogen af de to lande.

Sammendrag af andragende 1218/2007

Andrageren er britisk statsborger og har boet i Frankrig siden 2005. Ved afrejsen fra Det 
Forenede Kongerige fik han udleveret en E106-blanket om sygesikringsdækning i Frankrig 
indtil den 5. januar 2008. De franske myndigheder meddelte efterfølgende i forbindelse med 
gennemførelsen af bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF, at ikkefranske arbejdsløse borgere 
(dvs. borgere, der ikke har nået pensionsalderen, eller som ikke arbejder) ikke vil være 
omfattet af det nationale sundhedssystem. Andrageren er ikke længere omfattet af en offentlig 
sygesikringsdækning og er derfor nødt til at tegne en privat forsikring. Hans hustru, der har 
brystkræft, har ikke længere sygesikringsdækning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

1186/2007: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).
1218/2007: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008

"Den første andrager er britisk statsborger og har boet i Frankrig siden 2005. Ved afrejsen fra 
Det Forenede Kongerige fik han udleveret en E106-blanket fra den kompetente britiske 
institution, som tillod ham at blive registreret hos den franske sygesikringsinstitution og få 
sundhedspleje i Frankrig på den britiske sygesikringsordnings regning frem til den 5. januar 
2008. I 2007 meddelte de franske myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af 
bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF, at ikkeaktive EU-borgere, som er bosiddende i 
Frankrig, og som ikke modtager lovpligtig alders- eller invalidepension, ikke vil være 
omfattet af Couverture Maladie Universelle (CMU), en lovpligtig sygesikringsordning.

Andrageren og hans hustru, som har brystkræft, er ikke længere berettigede til dækning fra 
den britiske sygesikring og har derfor ikke nogen sundhedsdækning og er forpligtede til at 
tegne en privat sygeforsikring.

Den anden andrager er ligeledes en britisk statsborger, som bor i Frankrig. Han har været 
dækket af CMU og betalt bidrag baseret på hans indkomstniveau. Han er blevet underrettet 
om, at de franske myndigheder har besluttet at udelukke nyankomne EU-borgere fra at være 
omfattet af CMU. Han klager over, at ikkeaktive personer under pensionsalderen nu er nødt til 
at tegne en fuld privat sygeforsikring og ikke længere er berettiget til et europæisk 
sygesikringskort, hverken i Det Forenede Kongerige eller Frankrig.

Ifølge fransk lovgivning (artikel L380-1 og R380-1 i socialsikringsloven) dækkes alle 
personer, som er bosiddende i Frankrig på normal vis, og som ikke har anden lovpligtig 
sygeforsikringsdækning, af CMU. De pågældende personer skal dokumentere, at de har boet i 
Frankrig i mere end tre måneder uden afbrydelser. 

I et cirkulære af 23. november 2007 vedrørende CMU præciserer de franske myndigheder, 
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hvordan "bosiddende på normal måde" fortolkes i forhold til EU-borgere, nemlig at den 
pågældende person skal opfylde betingelserne i direktiv 2004/38/EF: 1) råder over 
tilstrækkelige midler, således at de ikke bliver en byrde for værtsmedlemsstaten, og 2) er 
omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici.

I et svar på en anmodning om præciseringer fra Kommissionens tjenestegrene forklarede de 
franske myndigheder, at EU-statsborgere, som allerede hørte under CMU-systemet inden den 
27. november 2007, stadig vil være dækket af CMU, da de i praksis er anerkendt som 
bosiddende i Frankrig på normal vis. Personer, som for nylig har etableret sig i Frankrig, eller 
som ønsker at bo i Frankrig, og som ikke længere er dækket at en obligatorisk 
sygesikringsordning i deres hjemland, er udelukket fra CMU og skal tegne privat 
sygeforsikring.

Konklusioner

Kommissionens tjenestegrene har taget bilateral kontakt til de franske myndigheder med 
hensyn til den sammenhæng, der er mellem forordning 1408/71 om koordination af de sociale 
sikringsordninger og direktiv 2004/38/EF." 

4. Kommissionens supplerende svar (REV.), modtaget den 16. marts 2012

"Siden indførelsen af ændrede regler for adgangen til CMU i 2007, har Kommissionen været i 
regelmæssig kontakt med de franske myndigheder om dette spørgsmål. Kommissionens mål 
med denne dialog har været at sikre, at reglerne for adgangen til CMU bringes i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen. Adgang til CMU bestemmes efter EU-retten i 
forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Hvis 
ikkeaktive EU-borgere er bosat i Frankrig, er de omfattet lovgivningen om social sikring i 
Frankrig. Artikel 4 i forordning (EF) nr. 883/2004 sikrer sådanne personer "de samme 
rettigheder og pligter i henhold til lovgivningen i Frankrig som landets egne statsborgere". 
Dette betyder, at ikkeaktive EU-borgere skal behandles på samme måde som ikkeaktive 
franske statsborgere med hensyn til vilkår og betingelser for adgang til CMU. Direktiv 
2004/38/EF påvirker ikke gennemførelsen af forordning 883/2004.

Den 9. juni 2011 udstedte de franske myndigheder et nyt cirkulære nr. DSS/DACI/2011/225 
om studerendes, arbejdssøgendes og økonomisk ikkeaktive personers rettigheder til CMU, der 
er bosat i Frankrig i mere end 3 måneder. Kommissionen håbede, at cirkulærets ændringer 
ville betyde en ny tilgang, hvad angår adgangen til CMU for ikkeaktive EU-borgere. 
Kommissionen har siden juni overvåget, hvordan det nye cirkulære er blevet gennemført i 
praksis for at se om dette er i overensstemmelse med ånd og bogstav i forordning (EF) 
nr. 883/2004.

Som resultat af denne overvågningsproces, har Kommissionen alvorlige bekymringer over at 
de franske myndigheder fortsat nægter adgang til CMU i strid med EU-lovgivningen. 

Konklusion

Kommissionen er alvorlig bekymret over, at reglerne om adgang til CMU ikke bliver anvendt 
på en måde, som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Den har derfor rejst disse 
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betænkeligheder over for Frankrig."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 27. februar 2013 (REV II)

"Andragender 1186/2007 og 1218/2007

Efter introduktionen den 9. juni 2011 af et nyt cirkulære nr. DSS/DACI/2011/225 om retten 
for studerende, arbejdssøgende og økonomisk ikkeaktive personer, der har været bosat i 
Frankrig i mere end 3 måneder, til at få adgang til Couverture Maladie Universelle (CMU), 
har Kommissionen modtaget en lang række klager fra EU-borgere med bopæl i Frankrig, som 
er blevet nægtet adgang til CMU. Kommissionen opfordrede klagerne til at gøre brug af 
national evaluering og klageprocedurer, og i en lang række tilfælde har klagerne haft succes 
med at få sådanne afslag trukket tilbage.

Sideløbende hermed har Kommissionen ført en dialog med de franske myndigheder med 
henblik på at finde en måde at sikre, at ikke-aktive EU-statsborgere, der har bopæl i Frankrig, 
kan opnå adgang til CMU på samme vilkår som franske statsborgere. Denne dialog er stadig i 
gang, men det forventes, at der vil blive fundet en løsning i den første halvdel af 2013."


