
Postanowienie Trybunału z dnia 15 września 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour du travail de Bruxelles — Belgia) — 
Jhonny Briot przeciwko Randstad Interim, Sodexho SA, 

Radzie Unii Europejskiej 

(Sprawa C-386/09) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit drugi regulaminu postępowania — 
Dyrektywa 2001/23/WE — Przejęcie przedsiębiorstw — 
Ochrona praw pracowniczych — Nieprzedłużenie umowy o 

pracę na czas określony z pracownikiem tymczasowym) 

(2010/C 346/36) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Cour du travail de Bruxelles 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Jhonny Briot 

Strona pozwana: Randstad Interim, Sodexho SA, Rada Unii Euro
pejskiej 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Cour du travail de Bruxelles — Wykładnia art. 1 (ust. 1), 2 
[ust. 1 lit. a) i ust. 2, lit. c)], 3 (ust. 1) i 4 (ust. 1) dyrektywy 
Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbli 
żania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsię
biorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów 
(Dz.U. L 82, s. 16) — Nieprzedłużenie umowy o pracę na 
czas określony z pracownikiem tymczasowym z powodu prze
jęcia przedsiębiorstwa — Możliwość zrównania agencji pracy 
tymczasowej lub, w jej braku, instytucji wspólnotowej korzys
tającej z usług pracowników tymczasowych z „pracodawcą- 
zbywającym” — Możliwe wyłączenie pracowników tymczaso
wych z dobrodziejstwa gwarancji, jakie daje dyrektywa — 
Obowiązek lub możliwość zachowania stosunku pracy przez 
przejmującego 

Sentencja 

W okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu przed sądem 
krajowym, gdy zawarta z pracownikiem tymczasowym umowa o pracę 
na czas określony została rozwiązana z upływem czasu, na który 
została zawarta, przed przejęciem działalności, do której wykonywania 
dany pracownik był przydzielony, nieprzedłużenie tej umowy z powodu 
przejęcia nie narusza zakazu przewidzianego w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub 
części przedsiębiorstw lub zakładów. W rezultacie nie można uznać, 

że wspomniany pracownik tymczasowy w dniu przejęcia nadal pozos
tawał w dyspozycji przedsiębiorstwa korzystającego z usług agencji 
pracy tymczasowej. 

( 1 ) Dz.U. C 312 z 19.12.2009. 

Postanowienie Trybunału z dnia 2 września 2010 r. — 
Mehmet Salih Bayramoglu przeciwko Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej 

(Sprawa C-28/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu postępowania — 
Nieprawidłowe żądania — Oczywista niedopuszczalność) 

(2010/C 346/37) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Mehmet Salih Bayramoglu (przedstawiciel: 
A. Riza, QC) 

Druga strona postępowania: Parlament Europejski (przedstawiciele: 
C. Karamarcos i N. Görlitz, pełnomocnicy), Rada Unii Europej
skiej (przedstawiciele: M. Balta i E. Finnegan, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga 
izba) z dnia 24 września 2009 r. w sprawie T-110/09 Bayra
moglu przeciwko Parlamentowi i Radzie, w którym Sąd 
odrzucił z powodu oczywistej niedopuszczalności skargę mającą 
na celu stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2004/511/WE z 
dnia 10 czerwca 2004 r. w sprawie reprezentacji narodu cypryj
skiego w Parlamencie Europejskim w przypadku osiągnięcia 
porozumienia odnośnie do problemu cypryjskiego — Skarga 
wniesiona po terminie 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje odrzucone. 

2) Mehmet Salih Bayramoglu zostaje obciążony kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 27.3.2010.
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