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Θέμα: Αναφορά 1186/2007 του Michael Cain, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη βρετανών πολιτών που διαμένουν στη Γαλλία

Αναφορά 1218/2007 του Djordjevic Peter, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ιατροφαρμακευτική κάλυψη βρετανών πολιτών που διαμένουν στη 
Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς 1186/2007

Ο αναφέρων αναφέρει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν βρετανοί πολίτες που διαμένουν 
στη Γαλλία εξαιτίας αλλαγών στο γαλλικό σύστημα υγείας (Couverture Maladie Universelle-
CMU). Όταν ιδρύθηκε το CMU, απαιτείτο εκ του νόμου οι βρετανοί πολίτες που 
εγκαθίσταντο στη Γαλλία να εντάσσονται σε αυτό. Ωστόσο, η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε 
προσφάτως ότι σκοπεύει να εφαρμόσει αυστηρά την οδηγία 2004/38, προβαίνοντας στην 
ερμηνεία ότι θα πρέπει να αρνείται σε νεοαφιχθέντες πολίτες της ΕΕ να αποκτούν πρόσβαση 
στο σύστημα υγείας. Μη ενεργοί πολίτες που δεν έχουν φθάσει το όριο συνταξιοδότησης θα 
πρέπει να προσφεύγουν σε ιδιωτική ασφάλιση. Επιπλέον, η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι η 
ρύθμιση πρέπει να εφαρμοστεί αναδρομικά, καθώς και ότι από τις 31 Μαρτίου 2008, θα 
γίνεται αναστολή των δικαιωμάτων σε όποιον ανήκει στην προαναφερθείσα κατηγορία και 
είναι ενταγμένος στο CMU. Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι οι ήδη ενταγμένοι στο CMU θα πρέπει 
να προσφύγουν σε ιδιωτική ασφάλιση μετά τις 31 Μαρτίου 2008 έως ότου συμπληρώσουν 
πέντε χρόνια διαμονής στη Γαλλία. Οι κάτοχοι του εντύπου Ε106 θα στερηθούν τα 
δικαιώματά τους με τη λήξη της ισχύος του εγγράφου. Όπως δηλώνει ο αναφέρων, η πλήρης 
ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη ήταν έως τώρα παράνομη στη Γαλλία και επομένως οι 
επιλογές που απομένουν είναι πολύ περιορισμένες και εξαιρετικά ακριβές. Ο αναφέρων 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι άτομα με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, όπως καρκίνο ή 
καρδιακά προβλήματα, που βρίσκονται σε στάδιο θεραπείας δεν θα δικαιούνται πλέον 
κρατική κάλυψη και είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να αναλάβουν το κόστος της ιδιωτικής 



PE414.253v03-00 2/4 CM\929916EL.doc

EL

ασφάλισης. Ανακύπτει, ακολούθως, το ζήτημα πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Ασφάλισης Ασθενείας. Όσοι δεν διαμένουν πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν δύνανται να 
λάβουν από τις βρετανικές αρχές την κάρτα, την οποία λάμβαναν έως τώρα από τις γαλλικές 
αρχές. Από τη στιγμή που δεν μπορούν πλέον να ενταχθούν στο γαλλικό σύστημα, δεν 
δικαιούνται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας σε καμία από τις δύο χώρες.

Περίληψη της αναφοράς 1218/2007

Ο αναφέρων, βρετανικής ιθαγένειας, διαμένει στη Γαλλία από το 2005. Με την αναχώρησή 
του από το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε ένα έντυπο Ε106 που του παρείχε ιατρική κάλυψη από 
το γαλλικό κράτος έως τις 5 Ιανουαρίου 2008. Στη συνέχεια, οι γαλλικές αρχές, 
εφαρμόζοντας τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38, ανακοίνωσαν ότι οι μη Γάλλοι πολίτες της 
ΕΕ που είναι άνεργοι (δηλαδή όσοι δεν έχουν φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης ή δεν 
εργάζονται) θα εξαιρεθούν από το κρατικό σύστημα υγείας. Ο αναφέρων δεν πληροί πλέον 
τις προϋποθέσεις για την παροχή κρατικής κάλυψης ιατρικής ασφάλισης και πρέπει, ως εκ 
τούτου, να προσφύγει σε ιδιωτική ασφάλεια. Η σύζυγός του, η οποία πάσχει από καρκίνο του 
μαστού, δεν δικαιούται πλέον ιατρική κάλυψη.

2. Παραδεκτό

1186/2007 : Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού.
1218/2007 : Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008

Ο πρώτος αναφέρων είναι βρετανός υπήκοος και κατοικεί στη Γαλλία από το 2005. Όταν 
έφυγε από το ΗΒ, του χορηγήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του ΗΒ το έντυπο E106, το 
οποίο του επέτρεψε να ενταχθεί στο γαλλικό σύστημα ασφάλισης υγείας και να λάβει 
υγειονομική μέριμνα στη Γαλλία με δαπάνες του βρετανικού συστήματος ασφάλισης υγείας 
μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2008. Το 2007, οι γαλλικές αρχές, εφαρμόζοντας την οδηγία 
2004/38/ΕΚ, ανακοίνωσαν ότι οι μη ενεργοί πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στη Γαλλία και 
που δεν λαμβάνουν αναγνωρισμένη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας, θα εξαιρούνται από το 
Couverture Maladie Universelle (CMU), ένα αναγνωρισμένο ασφαλιστικό σύστημα υγείας.

Ο αναφέρων και η σύζυγός του, η οποία πάσχει από καρκίνο του μαστού, δεν πληρούν πλέον 
τις προϋποθέσεις για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης υγείας στο ΗΒ και, ως εκ τούτου, 
παραμένουν χωρίς ιατρική κάλυψη και υποχρεούνται να προσφύγουν σε ιδιωτική ασφάλιση 
υγείας.

Ο δεύτερος αναφέρων είναι επίσης βρετανός υπήκοος που διαμένει στη Γαλλία. Καλύπτονταν 
από το CMU και κατέβαλλε εισφορές βάσει του επιπέδου του εισοδήματός του. 
Ενημερώθηκε ότι οι αρχές της Γαλλίας αποφάσισαν να εξαιρέσουν νεοαφιχθέντες πολίτες της 
ΕΕ από το CMU. Καταγγέλλει ότι μη ενεργά άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το κατώτατο 
όριο της αναγνωρισμένης ηλικίας συνταξιοδότησης απαιτείται τώρα να καταβάλλουν 
εισφορά για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη υγείας και δεν δικαιούνται πλέον Ευρωπαϊκή 
Ασφαλιστική Κάρτα Υγείας ούτε στο ΗΒ ούτε στη Γαλλία.
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Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία (Άρθρα L380-1 και R380-1 του νόμου περί Κοινωνικής 
Ασφάλισης), κάθε άτομο που διαμένει τακτικά στη Γαλλία και το οποίο δεν διαθέτει άλλη 
αναγνωρισμένη ασφαλιστική κάλυψη υγείας καλύπτεται μέσω του CMU. Τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα πρέπει να αποδείξουν ότι διαμένουν στη Γαλλία επί τουλάχιστον 3 μήνες χωρίς 
διακοπή. 

Σε εγκύκλιο της 23ης Νοεμβρίου 2007 σε σχέση με το CMU, οι αρχές της Γαλλίας παρέχουν 
διευκρινήσεις σχετικά με την ερμηνεία της έννοιας της «τακτικής διαμονής» όσον αφορά 
τους πολίτες της ΕΕ,, δηλαδή ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο οφείλει να συμμορφώνεται με 
τους δύο όρους που απαιτεί η οδηγία 2004/38/ΕΚ:  (1) να διαθέτει επαρκείς πόρους, ώστε να 
μην γίνει βάρος για το Κράτος-μέλος υποδοχής και (2) να έχει προηγούμενη πλήρη 
ασφαλιστική κάλυψη υγείας.

Απαντώντας στην αίτηση διευκρινήσεων εκ μέρους των υπηρεσιών της Επιτροπής, οι 
γαλλικές αρχές διευκρίνισαν ότι οι πολίτες της ΕΕ που ήταν ήδη δικαιούχοι του συστήματος 
CMU πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2007, θα εξακολουθούν να καλύπτονται από το CMU, λόγω 
της de facto αναγνώρισης του ότι διαμένουν τακτικά στη Γαλλία. Τα άτομα που 
εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στη Γαλλία ή που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Γαλλία και 
δεν καλύπτονται πλέον από ένα αναγνωρισμένο ασφαλιστικό σύστημα υγείας στο κράτος-
μέλος προέλευσης, εξαιρούνται από το CMU και πρέπει να προσφύγουν σε ιδιωτική 
ασφάλιση.

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνεχίζουν τις διμερείς επαφές με τις γαλλικές αρχές, αναφορικά 
με τη διατύπωση του κανονισμού 1408/71 σχετικά με την εναρμόνιση των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης με την οδηγία 2004/38/ΕΚ. 

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 16 
Μαρτίου 2012

Έπειτα από την επιβολή των αναθεωρημένων κανόνων πρόσβασης στο CMU το 2007, η 
Επιτροπή πραγματοποιεί τακτικές επαφές με τις γαλλικές αρχές σχετικά με το εν λόγω 
ζήτημα.  Μέσω του εν λόγω διαλόγου, η Επιτροπή αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι κανόνες 
πρόσβασης στο CMU συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ.  Η πρόσβαση στο σύστημα 
CMU διέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
σχετικά με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.  Στις περιπτώσεις που οι 
μη ενεργοί υπήκοοι της ΕΕ έχουν τη συνήθη διαμονή τους στη Γαλλία, υπόκεινται στη 
νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης της Γαλλίας.  Το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 διασφαλίζει στα παραπάνω άτομα «τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη νομοθεσία της Γαλλίας με τους υπηκόους της».  Το παραπάνω 
συνεπάγεται ότι οι μη ενεργοί υπήκοοι της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισάξια με τους 
μη ενεργούς Γάλλους υπηκόους, όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης 
στο CMU. Επιπρόσθετα, η οδηγία 2004/38/ΕΚ δεν επηρεάζει την εφαρμογή του Κανονισμού 
883/04.

Στις 9 Ιουνίου 2011, οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν νέα εγκύκλιο με αριθμό 
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DSS/DACI/2011/225, σχετικά με το δικαίωμα των φοιτητών, των αναζητούντων εργασία και 
των οικονομικά ανενεργών ατόμων, που διαμένουν στη Γαλλία για διάστημα μεγαλύτερο των 
3 μηνών, να αποκτήσουν πρόσβαση στο CMU. Η Επιτροπή εξέφρασε τις προσδοκίες της ότι 
οι τροποποιήσεις που επήλθαν στην εγκύκλιο θα οδηγούσαν σε μία νέα προσέγγιση 
αναφορικά με την πρόσβαση των μη ενεργών υπηκόων της ΕΕ στο CMU.  Η Επιτροπή έχει 
ήδη προβεί από τον Ιούνιο σε παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο η νέα εγκύκλιος 
εφαρμόζεται στην πράξη προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο συμμορφώνεται με το 
γράμμα και το πνεύμα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.

Ως απόρροια της παραπάνω διαδικασίας παρακολούθησης, η Επιτροπή εκφράζει τις σοβαρές 
ανησυχίες της σχετικά με το γεγονός ότι οι γαλλικές αρχές εξακολουθούν να αρνούνται την 
πρόσβαση στο CMU, παραβιάζοντας το δίκαιο της ΕΕ.  

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες της σχετικά με το γεγονός ότι οι κανόνες 
πρόσβασης στο σύστημα CMU δεν εφαρμόζονται κατά τρόπο συμβατό με τη νομοθεσία της 
ΕΕ.  Ως εκ τούτου, έθεσε τις εν λόγω ανησυχίες της ενώπιον της Γαλλίας.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 
2013 (ΑΝΑΘ. ΙΙ)

Για αναφορές αριθ. 1186/2007 και 1218/2007

Εν συνεχεία της έκδοσης στις 9 Ιουνίου 2011, νέας εγκυκλίου με αριθμό 
DSS/DACI/2011/225, σχετικά με τα δικαιώματα των φοιτητών, των αναζητούντων εργασία 
και των οικονομικά ανενεργών ατόμων, που διαμένουν στη Γαλλία για διάστημα μεγαλύτερο 
των 3 μηνών, να αποκτήσουν πρόσβαση στο CMU, η Επιτροπή έλαβε μεγάλο αριθμό 
διαμαρτυριών από πολίτες της ΕΕ που διαμένουν μόνιμα στην Γαλλία στους οποίους 
απορρίφθηκε η πρόσβαση στο CMU. Η Επιτροπή ενεθάρρυνε τους καταγγέλλοντες να 
κάνουν χρήση των εθνικών διαδικασιών ελέγχου και προσφυγής, και σε σημαντικό αριθμό 
περιπτώσεων οι καταγγέλλοντες  επέτυχαν την ανάκληση αυτών των απορρίψεων.

Παράλληλα, η Επιτροπή άρχισε διάλογο με τις γαλλικές αρχές για την εξεύρεση τρόπου 
προκειμένου να εξασφαλισθεί στους μη ενεργούς πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι διαμένουν στη 
Γαλλία, η πρόσβαση στο CMU υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους γάλλους πολίτες. Ο 
διάλογος αυτός είναι εν εξελίξει αλλά αναμένεται ότι θα εξευρεθεί λύση κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2013.


