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Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2016 r. – IPSO/EBC

(Sprawa T-713/14) (1)

(EBC — Personel EBC — Pracownicy tymczasowi — Ograniczenie maksymalnego czasu świadczenia pracy 
przez jednego pracownika tymczasowego — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt zaskarżalny — 

Bezpośrednie i indywidualne oddziaływanie — Interes prawny — Termin do wniesienia skargi — 
Dopuszczalność — Brak informacji i konsultacji skarżącej organizacji związkowej — Odpowiedzialność 

pozaumowna)

(2017/C 046/21)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Organisation des salariés auprès des institutions européennes et internationales en République fédérale 
d’Allemagne (International and European Public Services Organisation) (IPSO) (Frankfurt nad Menem, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: początkowo B. Ehlers, I. Köpfer i M. López Torres, następnie 
B. Ehlers, P. Pfeifhofer i F. Malfrère, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Wniosek złożony na podstawie art. 263 TFUE mający na celu stwierdzenie nieważności decyzji zarządu EBC z dnia 20 maja 
2014 r. o ograniczeniu do dwóch lat okresu, przez który jeden pracownik tymczasowy może świadczyć pracę o charakterze 
administracyjnym i sekretarskim na rzecz EBC, a po drugie, wniosek na podstawie art. 268 TFUE o zadośćuczynienie 
doznanej krzywdzie.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 20 maja 2014 r. o ograniczeniu do dwóch 
lat okresu, przez który jeden pracownik tymczasowy może świadczyć pracę o charakterze administracyjnym i sekretarskim na rzecz 
EBC.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) EBC pokrywa własne koszty i zostaje obciążony trzema czwartymi kosztów poniesionymi przez Organisation des salariés auprès des 
institutions européennes et internationales en République fédérale d’Allemagne (International and European Public Services 
Organisation) (IPSO). IPSO pokrywa jedną czwartą swoich kosztów.

(1) Dz.U. C 431 z 1.12.2014.

Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2016 r. – Karp/Parlament

(Sprawa T-833/16)

(2017/C 046/22)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Kevin Karp (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci N. Lambers i R. Ben Ammar)
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