
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench 
Division (Administrative Court) – Zjednoczone Królestwo) – European Federation for Cosmetic 

Ingredients/Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General

(Sprawa C-592/14) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Zbliżanie ustawodawstw — Produkty kosmetyczne — Rozporządzenie (WE) 
nr 1223/2009 — Artykuł 18 ust. 1 lit. b) — Produkty kosmetyczne zawierające składniki lub kombinacje 

składników, które, „w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia”, były testowane na 
zwierzętach — Zakaz wprowadzania tych produktów do obrotu w Unii Europejskiej — Zakres]

(2016/C 419/10)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: European Federation for Cosmetic Ingredients

Strona pozwana: Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General

Przy udziale: Cruelty Free International, wcześniej występującej pod nazwą British Union for the Abolition of Vivisection, 
European Coalition to End Animal Experiments

Sentencja

Artykuł 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 
dotyczącego produktów kosmetycznych należy interpretować w taki sposób, iż może on zakazywać wprowadzania do obrotu w Unii 
Europejskiej produktów kosmetycznych zawierających pewne składniki poddane testom na zwierzętach poza Unią w celu umożliwienia 
wprowadzenia tych produktów kosmetycznych do obrotu w państwach trzecich, jeśli wynikające z nich dane są wykorzystywane do 
wykazania, iż produkty te są wystarczająco bezpieczne, aby móc je wprowadzić do obrotu w Unii. 

(1) Dz.U. C 81 z 9.3.2015.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Hiszpania) – Ana 

de Diego Porras/Ministerio de Defensa

(Sprawa C-596/14) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 1999/70/WE — Porozumienie ramowe 
w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC — Klauzula 4 — Zasada 

niedyskryminacji — Pojęcie „warunków zatrudnienia” — Odprawa z tytułu rozwiązania umowy 
o pracę — Odprawa nieprzewidziana w uregulowaniu krajowym dla umów o pracę tymczasową — 

Odmienne traktowanie względem pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony)

(2016/C 419/11)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

14.11.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 419/9


