
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 26 czerwca 2013 r. — Buschak przeciwko Komisji 

(Sprawa F-56/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — 
Zasiłek dla bezrobotnych — Uiszczanie składek do systemu 

emerytalnego — Zażalenie złożone po terminie) 

(2013/C 252/81) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Willy Buschak (Drezno, Niemcy) (przedstawiciel: 
adwokat T. Menssen) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i 
D. Martin, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji, na mocy 
której po wygaśnięciu zawartej ze skarżącym umowy o pracę 
w charakterze członka personelu tymczasowego w okresie jego 
bezrobocia nie wpłacano za niego składek ani do krajowego 
systemu emerytalnego ani do systemu emerytalnego Unii Euro
pejskiej oraz żądanie objęcia skarżącego zakresem systemu 
emerytalnego Unii Europejskiej lub przeniesienia jego praw 
emerytalnych do krajowego systemu emerytalnego. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje odrzucona. 

2) Willy Buschak pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony 
kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 243 z 11.8.2012, s. 34. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (w 
składzie jednego sędziego) z dnia 18 czerwca 2013 r. — 

Biwer i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-115/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — 
Dodatek edukacyjny — Warunki przyznania — Odliczenie 
dodatku o podobnym charakterze pobieranego z innego źródła 

— Skarga oczywiście bezzasadna) 

(2013/C 252/82) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Jacques Biwer i in. (Bascharage, Luksemburg) 
(przedstawiciele: adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
D. Martin, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o uznaniu 
niektórych rodzajów pomocy finansowej udzielanych przez 
państwo członkowskie studentom studiów wyższych za dodatki 
podobnego rodzaju co dodatki rodzinne i odliczeniu kwoty 
tych rodzajów pomocy finansowej od kwoty dodatku edukacyj
nego przyznanego urzędnikom będącym rodzicami tych studen
tów. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga wniesiona przez J. Biwera i pięciu pozostałych skarżących, 
których nazwiska widnieją w załączniku, zostaje oddalona jako 
oczywiście pozbawiona podstawy prawnej. 

2) J. Biwer i pięciu pozostałych skarżących, których nazwiska widnieją 
w załączniku, pokrywają własne koszty i zostają obciążeni kosz
tami poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 30 z 29.1.2011, s. 66. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (w 
składzie jednego sędziego) z dnia 3 maja 2013 r. — 

Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa F-40/11) ( 1 ) 

(Służba publicza — Zabezpieczenie społeczne — Były 
urzędnik przeniesiony w stan spoczynku niezdolności do 
pracy — Wypadek — Brak objęcia ubezpieczeniem — Skarga, 
która stała się bezprzedmiotowa — Umorzenie postępowania) 

(2013/C 252/83) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi
ciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. 
Dal Ferro) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej świadcze
nia, do których uprawniony jest skarżący ze względu na 
częściową trwałą niezdolność do pracy 

Sentencja postanowienia 

1) Postępowanie ze skargi w sprawie F-40/11 Marcuccio przeciwko 
Komisji należy umorzyć. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa swoje własne koszty oraz koszty ponie
sione przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 186 z 25.6.2011, s. 34.
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