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Tema: Peticija Nr. 1186/2007 dėl Didžiosios Britanijos piliečių draudimo medicinos
išlaidoms padengti Prancūzijoje, kurią pateikė Didžiosios Britanijos pilietis 
Michael Cain

Peticija Nr. 1218/2007 dėl Prancūzijoje gyvenančių Didžiosios Britanijos 
piliečių draudimo medicinos išlaidoms padengti, kurią pateikė Didžiosios 
Britanijos pilietis Djordjevic Peter

1. Peticijos Nr. 1186/2007 santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo problemas, su kuriomis dėl Prancūzijos visuotinio sveikatos 
draudimo sistemos (pranc. Couverture Maladie Universelle) pasikeitimų susidūrė Prancūzijoje 
gyvenantys Didžiosios Britanijos piliečiai. Kai buvo nustatyta sveikatos draudimo sistema, 
Didžiosios Britanijos piliečiams, gyvenantiems Prancūzijoje, buvo privaloma būti jos nariais. 
Tačiau Prancūzijos vyriausybė neseniai pranešė apie savo ketinimą įgyvendinti Direktyvą 
2004/38 pagal jos raidę, kuria, jos manymu, naujiems atvykėliams iš kitų ES valstybių narių 
nesuteikiama galimybė naudotis sveikatos sistema. Bus reikalaujama, kad tie, kurie nedirba ir 
nesulaukė pensinio amžiaus, turėtų privatų draudimą. Prancūzijos vyriausybė taip pat pranešė, 
kad ši priemonė turi būti taikoma atgaline data ir nuo 2008 m. kovo 31 d. minėtos kategorijos 
visuotinio sveikatos draudimo sistemos narių teisės bus panaikintos. Be to, po 2008 m. kovo 
31 d. visuotinio sveikatos draudimo sistemos nariai turės turėti privatų draudimą, kol bus 
išgyvenę Prancūzijoje penkerius metus. Todėl E106 formų turėtojai pasibaigus jų galiojimui 
neteks savo teisių. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad iki šiol visapusiškas privatus sveikatos 
draudimas nebuvo teisinė priemonė Prancūzijoje, tai reiškia, kad egzistuojančių sistemų 
skaičius yra labai ribotas ir draudimas pagal jas labai brangus. Sergantys rimtomis ligomis, 
pvz., vėžiu ar širdies ligomis, ir šiuo metu besigydantys asmenys nebeturės teisės į valstybinį 
draudimą ir mažai tikėtina, kad jie galės mokėti už privatų draudimą. Taip pat kyla klausimas 
dėl teisės į Europos sveikatos draudimo kortelę. Jungtinėje Karalystėje daugiau 
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nebegyvenantys asmenys negali jos gauti iš šios šalies institucijų, nes anksčiau ją gavo iš 
Prancūzijos institucijų. Kai jie nebeturės teisės būti Prancūzijos sistemos nariais, nė vienoje 
šalyje nebeturės teisės į Europos sveikatos draudimo kortelę.

Peticijos Nr. 1218/2007 santrauka

Peticijos pateikėjas, Didžiosios Britanijos pilietis, nuo 2005 m. gyvena Prancūzijoje. 
Išvykdamas iš Jungtinės Karalystės jis gavo E106 formą, kuria jam suteikiamas Prancūzijos 
valstybės sveikatos draudimas iki 2008 m. sausio 5 d. Vėliau Prancūzijos institucijos, 
įgyvendindamos Direktyvos 2004/38 nuostatas, pranešė, kad ES piliečiams, kurie nėra 
Prancūzijos piliečiai ir kurie yra bedarbiai (t. y. kurie nesulaukė pensinio amžiaus arba 
nedirba), nebus taikoma valstybinė sveikatos sistema. Peticijos pateikėjas daugiau neturi 
teisės į valstybinį sveikatos draudimą, todėl turi apsidrausti privačiu draudimu. Jo sutuoktinė, 
kuri serga krūties vėžiu, daugiau neapdrausta sveikatos draudimu.

2. Priimtinumas

Nr. 1186/2007: paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti 
informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).
Nr. 1218/2007: paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.

„Pirmasis peticijos pateikėjas yra Didžiosios Britanijos pilietis ir nuo 2005 m. gyvena 
Prancūzijoje. Išvykdamas iš JK iš kompetentingų JK institucijų jis gavo E106 formą, su kuria 
jam buvo leidžiama užsiregistruoti Prancūzijos sveikatos draudimo institucijoje ir iki 2008 m. 
sausio 5 d. gauti sveikatos priežiūros paslaugas Prancūzijoje jų išlaidas padengiant pagal JK 
sveikatos draudimo sistemą. 2007 m. Prancūzijos institucijos, įgyvendindamos Direktyvą 
2004/38/EB, pranešė, kad neaktyviems ES piliečiams, gyvenantiems Prancūzijoje, kurie 
negauna pagal įstatymus numatytos senatvės pensijos arba invalidumo pensijos, nebus 
taikoma pagal įstatymus numatyta visuotinio sveikatos draudimo sistema.

Peticijos pateikėjas ir jo žmona, kuri serga krūties vėžiu, nebeturi teisės gauti JK sveikatos 
draudimo, todėl neturi sveikatos draudimo ir yra priversti apsidrausti privačiu sveikatos 
draudimu.

Antrasis peticijos pateikėjas taip pat yra Prancūzijoje gyvenantis Didžiosios Britanijos pilietis. 
Jis buvo apdraustas pagal sveikatos draudimo sistemą ir mokėjo įmokas, kurios paremtos jo 
pajamų dydžiu. Jis buvo informuotas, kad Prancūzijos institucijos nusprendė naujai 
atvykusiems ES piliečiams netaikyti visuotinės sveikatos draudimo sistemos. Jis skundžiasi, 
kad neaktyvūs asmenys, kurie dar nesulaukė valstybės nustatyto pensinio amžiaus, dabar turi 
apsidrausti visaverčiu privačiu sveikatos draudimu ir nei JK, nei Prancūzijoje nebeturi teisės 
gauti Europos sveikatos draudimo kortelės.

Pagal Prancūzijos teisės aktus (Socialinės apsaugos įstatymo L380-1 ir R380-1 straipsniai) 
visi Prancūzijoje nuolatos gyvenantys asmenys, kurie neturi kito pagal įstatymus numatyto 
sveikatos draudimo, turi būti apdrausti pagal visuotinio sveikatos draudimo sistemą. 
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Atitinkami asmenys turi įrodyti, kad jie be pertraukos gyveno Prancūzijoje daugiau negu 3 
mėn. 

2007 m. lapkričio 23 d. su visuotiniu sveikatos draudimu susijusiame aplinkraštyje 
Prancūzijos institucijos pateikia paaiškinimų, kaip, atsižvelgiant į ES piliečius, interpretuoti 
sąvoką „nuolatos gyvenantis“, t. y., kad atitinkami asmenys turi atitikti dvi Direktyvoje 
2004/38/EB nustatytas sąlygas: pirma, turėti pakankamai išteklių, kad netaptų našta 
priimančiajai valstybei narei, ir, antra, turėti ankstesnį visavertį sveikatos draudimą.

Atsakydamos į Komisijos tarnybų prašymą dėl paaiškinimų Prancūzijos institucijos nurodė, 
kad ES piliečiai, kurie iki 2007 m. lapkričio 27 d. jau naudojosi visuotinio sveikatos draudimo 
sistema, atsižvelgiant į tai, kad jie buvo de facto pripažinti nuolatos gyvenančiais 
Prancūzijoje, ir toliau bus apdrausti visuotiniu sveikatos draudimu. Asmenims, kurie neseniai 
apsigyveno Prancūzijoje arba kurie pageidauja gyventi Prancūzijoje ir kuriems daugiau 
nebetaikoma jų buveinės valstybės narės įstatymuose numatyta sveikatos draudimo sistema, 
visuotiniu sveikatos draudimu nedraudžiami ir turi apsidrausti privačiu sveikatos draudimu.

Išvados

Komisijos tarnybos su Prancūzijos institucijomis palaiko dvišalius santykius dėl Reglamento 
(EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų nuostatų koordinavimo su Direktyva 
2004/38/EB.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Nuo 2007 m. įvedus persvarstytas taisykles dėl naudojimosi visuotinio sveikatos draudimo 
sistema Komisija šiuo klausimu nuolatos bendravo su Prancūzijos institucijomis. Palaikydama 
šį dialogą Komisija siekė užtikrinti, kad prieigos prie visuotinio sveikatos draudimo taisyklės 
atitiktų ES teisę. Prieiga prie visuotinio sveikatos draudimo sistemos reglamentuojama ES 
teise taikant Reglamento (EB) Nr. 883/2004 nuostatas dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo. Jei neaktyvūs ES piliečiai nuolatos gyvena Prancūzijoje, jiems taikomi 
Prancūzijos socialinės apsaugos teisės aktai. Pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 4 straipsnį 
šiems asmenims pagal Prancūzijos teisės aktus priklauso tos pačios išmokos ir prievolės, kaip 
ir Prancūzijos piliečiams. Tai reiškia, kad su neaktyviais ES piliečiais, atsižvelgiant į prieigos 
prie visuotinio sveikatos draudimo sistemos sąlygas ir nuostatas, turėtų būti elgiamasi taip pat, 
kaip ir su neaktyviais Prancūzijos piliečiais. Be to, Direktyva 2004/38/EB neturi poveikio 
Reglamento 883/04 taikymui.

2011 m. birželio 9 d. Prancūzijos institucijos paskelbė naują aplinkraštį 
Nr. DSS/DACI/2011/225 dėl studentų, ieškančių darbo ir ekonomiškai neveiklių asmenų, 
gyvenančių Prancūzijoje ilgiau negu 3 mėn., teisės naudotis visuotinio sveikatos draudimo 
sistema. Komisija tikėjosi, kad aplinkraščio pakeitimai atskleis naują požiūrį į neaktyvių ES 
piliečių galimybę naudotis visuotinio sveikatos draudimo sistema. Nuo birželio mėn. 
Komisija stebi, kaip naujas aplinkraštis taikomas praktiškai, kad nustatytų, ar jis atitinka 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 raidę ir dvasią.

Atlikus šį stebėsenos procesą Komisija yra rimtai susirūpinusi, kad Prancūzijos institucijos ir 
toliau nesuteikia leidimo naudotis visuotinio sveikatos draudimo sistema ir pažeidžia ES teisę.  
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Išvada

Komisija yra rimtai susirūpinusi, kad taisyklės dėl prieigos prie visuotinio sveikatos draudimo 
sistemos nėra taikomos taip, kad atitiktų ES teisę. Todėl ji apie šį susirūpinimą pranešė 
Prancūzijai.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Peticijos Nr. 1186/2007 ir 1218/2007

2011 m. birželio 9 d. paskelbus naują aplinkraštį Nr. DSS/DACI/2011/225 dėl studentų, 
ieškančių darbo ir ekonomiškai neveiklių asmenų, gyvenančių Prancūzijoje ilgiau negu 3 
mėn., teisės naudotis visuotinio sveikatos draudimo sistema, Komisija gavo daug skundų iš 
Prancūzijoje gyvenančių ES piliečių, kuriems neleista naudotis visuotinio sveikatos draudimo
sistema. Komisija paragino skundų pateikėjus pasinaudoti nacionalinėmis peržiūros ir 
apskundimo procedūromis ir daugeliu atvejų skundų pateikėjams pavyko pasiekti, kad tokie 
draudimai būtų atšaukti.

Tuo pačiu metu Komisija palaikė dialogą su Prancūzijos valdžios institucijomis siekdama 
rasti būdų užtikrinti, kad neaktyvūs ES piliečiai, gyvenantys Prancūzijoje, galėtų naudotis 
visuotinio sveikatos draudimo sistema tomis pačiomis sąlygomis kaip Prancūzijos piliečiai. 
Šis dialogas vis dar vyksta, tačiau tikimasi, kad sprendimas bus rastas per pirmąjį 2013 m. 
pusmetį.“


