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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Claude Karsenti, francia állampolgár által Fabrice Keller úr nevében benyújtott 
177/2006 sz. petíció a Franciaországból Ausztriába történő költözését követően az őt 
illető ellátási jogosultságokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, a „Citizens' Action” egyesület elnöke, az Európai Parlament támogatását 
kéri egyesületük egyik tagja, Fabrice Keller számára, aki jelenleg Ausztriában élő francia 
állampolgár, és Franciaországban korábban ipari balesetet szenvedett. Miután 
Franciaországból Ausztriába költözött, egészségi állapota romlott, és emiatt arra kényszerült, 
hogy egészségügyi okokból abbahagyja a munkát. Az Osztrák Központi Balesetbiztosítási 
Hivatal (AUVA) nyilvánvalóan visszatartja azokat az ellátásokat, amelyekre a szóban forgó 
személy az 1408/71/EGK és 574/72/EGK rendelet alapján jogosult, és elutasítja, hogy 
értesítést küldjön határozatáról, amivel a petíció benyújtója szerint megfosztja Keller urat 
attól a lehetőségtől, hogy a közösségi jogszabályok szerint jogorvoslattal éljen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. július 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. október 10-én kapott időközi válasz.

Összefoglalás 
A petíció benyújtója Keller úr, jelenleg Ausztriában élő francia állampolgár helyzetét írja le, 
aki Franciaországban munkahelyi balesetet szenvedett. Az osztrák intézmény (AUVA) 
megtagadta bizonyos ellátások – például további rehabilitációs intézkedések – nyújtását. 

A panasz 
A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy az osztrák intézmény nem a közösségi joggal, 
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különösen a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra 
és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelettel1 és az 1408/71/EGK 
rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelettel2
összhangban járt el, és hogy nem kapott írásbeli értesítést az intézménytől.  

A Bizottság megjegyzései
A munkahelyi balesetekkel kapcsolatos ellátásokra vonatkozó közösségi rendelkezések
előírják, hogy az érintett személy még akkor is részesül ellátásokban, ha nem abban a 
tagállamban lakik, ahol biztosítással rendelkezik. E rendelkezések alapján a lakóhely szerinti 
tagállam intézménye – ez esetben az osztrák intézmény – az adott tagállam (azaz Ausztria) 
jogszabálya szerinti természetbeni ellátásokat fog nyújtani, majd a biztosítás helye szerinti a 
tagállam (azaz Franciaország) illetékes intézménye megtéríti számára a nyújtott ellátásokat. 

A petíció benyújtója által továbbított panaszokkal kapcsolatban a Bizottság további 
információk beszerzése céljából felvette a kapcsolatot a migráns munkavállalók szociális 
biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság osztrák tagjával.

Következtetések
A Bizottságnak további vizsgálatot kell folytatnia a petícióval kapcsolatban, és tájékoztatni 
fogja a Parlamentet a vizsgálat eredményéről. 

  
1 A 629/2006/EK rendelettel (HL L 114/1., 2006.4.27.) naprakésszé tett rendelet.
2 A a 207/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 36/3., 2006.2.8) naprakésszé tett rendelet.


