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Ref.: Petiția nr. 1186/2007, adresată de Michael Cain, de cetățenie britanică, 
privind asigurarea medicală pentru resortisanții britanici în Franța

Petiția nr. 1218/2007, adresată de Djordjevic Peter, de cetățenie britanică, 
privind asigurarea medicală pentru resortisanții britanici rezidenți în Franța

1. Rezumatul petiției nr. 1186/2007

Petiționarul subliniază problemele întâmpinate de cetățenii britanici care locuiesc în Franța 
din cauza schimbărilor din sistemul francez de asigurări medicale (Couverture Maladie 
Universelle – CMU). Atunci când a fost înființat CMU, calitatea de membru era obligatorie 
pentru cetățenii britanici care se stabileau în Franța. Cu toate acestea, guvernul francez a 
anunțat recent intenția de a pune în aplicare Directiva 2004/38 ad litteram, pe care o 
interpretează ca pe un refuz al accesului celor recent sosiți din alte state membre UE la 
sistemul de sănătate. Persoanelor care nu lucrează sau care nu au vârsta de pensionare li se 
solicită să își facă asigurare privată. Guvernul francez a anunțat, de asemenea, că măsura va fi 
aplicată retroactiv și, începând cu 31 martie 2008, drepturile membrilor CMU din categoria de 
mai sus vor fi suspendate. În plus, membrii CMU trebuie să-și facă asigurare privată de la 
31 martie 2008 până când se împlinesc cinci ani de când au rezidența în Franța. Titularii
formularelor E106 își vor pierde drepturile la expirarea acestora. Petiționarul susține că până 
în prezent asigurarea medicală privată cuprinzătoare nu era o opțiune legală în Franța, ceea ce 
înseamnă că programele existente sunt extrem de limitate ca număr și foarte scumpe. 
Persoanele care au un istoric de afecțiuni grave, precum cancerul sau problemele cardiace, și 
care se află în prezent sub tratament nu mai au dreptul la asigurare în sistemul de stat, și este 
puțin probabil ca aceștia să își permită asigurare privată. Se pune, de asemenea, problema 
dreptului la Cardul european de asigurări sociale de sănătate. Persoanele care nu mai locuiesc 
în Regatul Unit nu pot să îl obțină de la autoritățile britanice, întrucât l-au obținut anterior de 
la autoritățile franceze. Odată ce nu mai au dreptul de a fi membri ai sistemului francez, 
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aceștia nu mai au dreptul la Cardul european de asigurări sociale de sănătate în niciuna dintre 
țări.

Rezumatul petiției nr. 1218/2007

Petiționarul, resortisant britanic, locuiește în Franța din 2005. Atunci când a părăsit Regatul 
Unit, acesta a obținut un formular E106, care prin care beneficia de asigurare medicală în 
sistemul francez al asigurărilor de stat până la 5 ianuarie 2008. Ulterior, autoritățile franceze, 
în cadrul punerii în aplicare a dispozițiilor Directivei 2004/38, au anunțat că cetățenii UE care 
nu sunt cetățeni francezi și care nu au un loc de muncă (adică care nu au ajuns la vârsta 
pensionării sau care nu lucrează) vor fi excluși din sistemul de sănătate de stat. Petiționarul nu 
mai este eligibil pentru a fi acoperit de asigurarea medicală de stat și trebuie, prin urmare, să 
își facă o asigurare privată. Soția sa, care are cancer la sân, nu mai beneficiază de asigurare 
medicală.

2. Admisibilitate

1186/2007 : Declarată admisibilă la 8 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze 
informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
1218/2007 : Declarată admisibilă la 16 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze 
informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Primul petiționar este cetățean britanic și este rezident în Franța din anul 2005. Atunci când a 
părăsit Regatul Unit, acesta a obținut de la autoritățile britanice competente un formular E106, 
cu ajutorul căruia s-a putut înregistra la instituția de asigurări medicale franceză pentru a 
obține îngrijiri medicale în Franța în baza sistemului britanic de asigurări medicale până la 
5 ianuarie 2008. În 2007, autoritățile franceze, punând în aplicare Directiva 2004/38/CE, au 
anunțat că resortisanții UE care locuiesc în Franța care nu sunt salariați și care nu primesc 
pensie profesională sau pensie de invaliditate vor fi excluși din sistemul Couverture Maladie 
Universelle (CMU), un sistem legal de asigurări medicale.

Petiționarul și soția acestuia, care suferă de cancer de sân, nu mai sunt eligibili pentru a 
beneficia de asigurare medicală britanică, drept pentru care sunt lipsiți de asigurare medicală 
și obligați să apeleze la o asigurare de sănătate privată.

Al doilea petiționar este tot un cetățean britanic rezident în Franța. Acesta a fost acoperit de 
către CMU și a plătit cotizație în funcție de nivelul venitului. El a fost informat că autoritățile 
franceze au decis să excludă accesul cetățenilor UE nou veniți de la CMU. Petiționarul se 
plânge că persoanele care nu lucrează și care nu au ajuns încă la vârsta pensionării sunt 
nevoite în aceste condiții să își facă asigurare privată completă de sănătate și nu mai au 
dreptul la Cardul european de asigurări sociale de sănătate nici în Regatul Unit, nici în Franța.

Conform legislației franceze (articolele L380-1 și R380-1 din legea privind securitatea 
socială), toate persoanele rezidente legal în Franța și care nu beneficiază de o altă asigurare 
medicală legală sunt acoperite de către CMU. Persoanele în cauză trebuie să dovedească 
faptul că locuiesc în Franța de peste 3 luni de zile, fără întrerupere. 
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Într-o circulară din 23 noiembrie 2007 privind CMU, autoritățile franceze clarifică modul în 
care trebuie interpretată, cu referire la resortisanții UE, noțiunea de „rezident legal”, și anume 
prin faptul că persoana în cauză trebuie să respecte cele două condiții stabilite în 
Directiva 2004/38/CE:  (1) să aibă resurse suficiente pentru a nu deveni o povară pentru statul 
membru gazdă și (2) să aibă asigurare medicală completă anterioară.

Răspunzând la solicitarea de clarificare din partea serviciilor Comisiei, autoritățile franceze au 
explicat că resortisanții UE care beneficiau deja de sistemul CMU înainte de 
27 noiembrie 2007, în virtutea faptului că au fost deja recunoscuți ca fiind rezidenți legali în 
Franța, vor fi în continuare acoperiți de CMU. Persoanele care s-au stabilit de curând în 
Franța sau care doresc să locuiască în Franța și care nu mai sunt acoperite de un sistem legal 
de asigurări de sănătate din statul membru de origine sunt excluse din cadrul sistemului CMU 
și trebuie să își facă asigurare privată.

Concluzii

Serviciile Comisiei discută cu autoritățile franceze cu privire la coordonarea Regulamentului 
(CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială cu 
Directiva 2004/38/CE. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV), primit la 16 martie 2012

De la introducerea, în anul 2007, a normelor revizuite de acces la CMU, Comisia a fost 
periodic în contact cu autoritățile franceze cu privire la această chestiune.  Obiectivul 
Comisiei pe parcursul acestui dialog a fost să se asigure că normele de acces la CMU sunt 
aliniate la legislația UE.  Accesul la CMU este reglementat în temeiul legislației UE prin 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.  În 
cazul în care resortisanți ai UE care nu sunt salariați locuiesc în mod obișnuit în Franța, 
aceștia fac obiectul legislației privind securitatea socială din Franța.  Articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 garantează că aceste persoane „beneficiază de aceleași 
prestații și sunt supuse acelorași obligații, în temeiul legislației unui stat membru, ca și 
resortisanții acelui stat membru”.  Acest lucru înseamnă că resortisanții UE care nu sunt 
salariați ar trebui tratați în mod similar cu cetățenii francezi care nu sunt salariați, în ceea ce 
privește termenii și condițiile de acces la CMU. În plus, Directiva 2004/38/CE nu afectează 
aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

La 9 iunie 2011, autoritățile franceze au emis Circulara nr. DSS/DACI/2011/225 privind 
drepturile studenților, persoanelor în căutarea unui loc de muncă și persoanelor inactive din 
punct de vedere economic, care locuiesc în Franța de peste 3 luni de a avea acces la CMU. 
Comisia a sperat că modificările aduse circularei vor implica o nouă abordare în ceea ce 
privește accesul la CMU al resortisanților UE care nu sunt salariați.  Din luna iunie, Comisia 
monitorizează modul în care noua circulară este pusă în practică pentru a observa dacă aceasta 
respectă litera și spiritul Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

În urma acestui proces de monitorizare, Comisia este profund îngrijorată de faptul autoritățile 
franceze continuă să refuze accesul la CMU, încălcând legislația UE.  
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Concluzie

Comisia este profund îngrijorată de faptul că normele privind accesul la CMU nu sunt aplicate 
într-un mod compatibil cu legislația UE.  Prin urmare, Comisia a adus în atenția Franței aceste 
îngrijorări.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 27 februarie 2013 (REV II)

Pentru petițiile nr. 1186/2007 și 1218/2007

În urma emiterii unei noi circulare la 9 iunie 2011, Circulara nr. DSS/DACI/2011/225 privind 
drepturile studenților, persoanelor în căutarea unui loc de muncă și persoanelor inactive din 
punct de vedere economic, care locuiesc în Franța de peste 3 luni de a avea acces la 
Couverture Maladie Universelle (CMU), Comisia a primit un mare număr de plângeri din 
partea cetățenilor UE rezidenți în Franța cărora li s-a refuzat accesul la CMU.   Comisia i-a 
încurajat pe petiționari să utilizeze procedurile naționale de revizuire și de recurs și într-un 
mare număr de cazuri refuzul a fost anulat.

În paralel, Comisia a purtat discuții cu autoritățile franceze pentru a găsi o modalitate prin 
care să asigure accesul cetățenilor UE care nu sunt salariați și care locuiesc în Franța la CMU 
în aceleași condiții ca cetățenii francezi. Aceste discuții sunt încă în curs de desfășurare, dar se 
preconizează că se va găsi o soluție în prima jumătate a anului 2013.


