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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 177/2006 złożona przez Claude’a Karsentiego (Francja), w imieniu Fabrice’a 
Kellera, w sprawie przysługujących mu uprawnień po zmianie miejsca zamieszkania z 
Francji na Austrię

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, przewodniczący obywatelskiej grupy działania, zwraca się do 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w imieniu członka wspomnianego 
stowarzyszenia, Fabrice’a Kellera, obywatela Francji zamieszkałego w Austrii, który uległ 
wypadkowi w miejscu pracy we Francji. Po zmianie miejsca zamieszkania z Francji na 
Austrię stan zdrowia składającego petycję pogorszył się, co zmusiło go do zaprzestania 
działalności zawodowej ze względów zdrowotnych. Centralny Austriacki Urząd 
Ubezpieczeniowy (AUVA) najwyraźniej wstrzymuje wypłatę świadczeń, które przysługują 
mu zgodnie z rozporządzeniami 1408/71/EWG i 574/72/EWG, i odmawia wydania swojej 
decyzji, co zdaniem składającego petycję uniemożliwia poszkodowanemu dochodzenie 
zadośćuczynienia zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 5 lipca 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Wstępna odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 10 października 2006 r.

Streszczenie
Składający petycję opisuje sytuację Fabrice’a Kellera, obywatela Francji, który uległ 
wypadkowi w miejscu pracy we Francji a obecnie mieszka w Austrii. Austriacka instytucja 
(AUVA) odmówiła przyznania mu pewnych świadczeń, takich jak dalsze działania 
rehabilitacyjne.

Skarga 
Składający petycję wyraża sprzeciw wobec faktu, iż austriacka instytucja postępuje 
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niezgodnie z prawem wspólnotowym, w szczególności z rozporządzeniem (EWG) nr 1408/71 
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, 
osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie1 i rozporządzeniem nr 574/72 określającym procedurę 
wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/712, oraz twierdzi, że nie otrzymał on 
pisemnego zawiadomienia od przedmiotowej instytucji. 

Uwagi Komisji 
Przepisy wspólnotowe dotyczące świadczeń związanych z wypadkami przy pracy stanowią, 
że osoba zainteresowana otrzymuje te świadczenia, nawet jeśli nie zamieszkuje w państwie 
członkowskim, w którym jest ubezpieczona. Zgodnie z przepisami, instytucja państwa 
członkowskiego, w którym zamieszkuje dana osoba, w tym przypadku instytucja austriacka, 
powinna przyznać świadczenia rzeczowe zgodnie z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego (tj. Austrii) i otrzymać zwrot za udzielone świadczenia od odpowiednich 
instytucji w państwie członkowskim, w którym dana osoba jest ubezpieczona (tj. Francji).

W kwestii skarg złożonych przez składającego petycję, Komisja skontaktowała się z 
przedstawicielem Austrii w Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. 
Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących w celu uzyskania dodatkowych 
informacji.

Wnioski
Komisja musi dogłębnie zbadać petycję i będzie informowała Parlament o przebiegu sprawy. 

  
1 Uaktualnione rozporządzeniem (WE) nr 629/2006 (Dz.U. L 114/1 z 27.4.2006)
2 Uaktualnione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 207/2006 (Dz.U. L 36/3 z 8.2.2006)
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