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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 177/2006, του Claude Karsenti, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Fabrice 
Keller, σχετικά με παροχές που του οφείλονται μετά τη μετακόμισή του από τη Γαλλία 
στην Αυστρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, πρόεδρος της ένωσης «Δράση πολιτών», ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τον Fabrice Keller, μέλος της ένωσης και γάλλο πολίτη που διαμένει επί 
του παρόντος στην Αυστρία, ο οποίος υπήρξε θύμα ενός εργατικού ατυχήματος στη Γαλλία. 
Μετά τη μετακόμισή του από τη Γαλλία στην Αυστρία η κατάστασή του υποτροπίασε με 
αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να σταματήσει να εργάζεται για λόγους υγείας. Η Κεντρική
Υπηρεσία Ασφάλισης από Ατυχήματα της Αυστρίας (AUVA) παρακρατεί προφανώς 
επιδόματα τα οποία δικαιούται δυνάμει των κανονισμών αριθ. 1408/71/EOK και 574/72/EOK 
και αρνείται να κοινοποιήσει την απόφασή της με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
ο κ. Keller να μην έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά αυτής βάσει της κοινοτικής 
νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιουλίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Προσωρινή απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Οκτωβρίου 2006.

Περίληψη
Ο αναφέρων περιγράφει την κατάσταση του κ. Keller, γάλλου υπηκόου ο οποίος υπέστη 
εργατικό ατύχημα στη Γαλλία και διαμένει πλέον στην Αυστρία. Ο αρμόδιος αυστριακός 
οργανισμός αρνήθηκε να του χορηγήσει ορισμένες παροχές, όπως μέτρα περαιτέρω 
αποκατάστασης. 

Καταγγελία
Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι ο αυστριακός οργανισμός δεν ενήργησε σύμφωνα με το 
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κοινοτικό δίκαιο, και συγκεκριμένα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής 
των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που 
διακινούνται εντός της Κοινότητος1 και τον κανονισμό 574/72 σχετικά με τη διαδικασία 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/712, και ότι δεν του κοινοποιήθηκε εγγράφως 
η απάντηση του εν λόγω οργανισμού.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Οι κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τις παροχές σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος 
προβλέπουν ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει παροχές ακόμη και εάν δεν διαμένει 
στο κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένος. Βάσει των διατάξεων αυτών, ο αρμόδιος 
οργανισμός του κράτους μέλους διαμονής, στην περίπτωση αυτή ο αυστριακός οργανισμός, 
οφείλει να χορηγεί τις παροχές σε είδος βάσει της νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους 
(εν προκειμένω της Αυστρίας) και στη συνέχεια αποζημιώνεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
του κράτους μέλους στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο δικαιούχος (εν προκειμένω της Γαλλίας) 
για όλες τις παροχές που έχει χορηγήσει. 

Η Επιτροπή επικοινώνησε, σε σχέση με τις καταγγελίες που υπέβαλε ο αναφέρων, με το 
προερχόμενο από την Αυστρία μέλος της Διοικητικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για την κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων για περισσότερες 
πληροφορίες.

Συμπεράσματα
Η Επιτροπή χρειάζεται να ερευνήσει περαιτέρω την αναφορά και θα τηρεί ενήμερο το 
Κοινοβούλιο για το αποτέλεσμα των ερευνών της.

  
1 Όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 629/2006 (ΕΕ αριθ. L 114/1 της 27.4.2006)
2 Όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2006 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 36/3 της 8.2.2006)
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