
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



Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: Ana de Diego Porras

Druga strona postępowania: Ministerio de Defensa

Sentencja

1) Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego w dniu 18 marca 1999 r., stanowiącego 
załącznik do dyrektywy Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas 
określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum 
Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), należy interpretować w ten 
sposób, że pojęcie „warunków zatrudnienia” obejmuje odprawę, którą pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi z powodu 
rozwiązania łączącej ich umowy o pracę na czas określony.

2) Klauzulę 4 porozumienia ramowego, które stanowi załącznik do dyrektywy 1999/70, należy interpretować w ten sposób, że stoi ona 
na przeszkodzie obowiązywaniu uregulowania krajowego, takiego jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym, które odmawia 
wypłaty jakiejkolwiek odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o zastępstwo 
(contrato de interinidad), mimo że dopuszcza ono wypłatę takiej odprawy między innymi porównywalnym pracownikom 
zatrudnionym na czas nieokreślony. Sama okoliczność, że dany pracownik świadczył pracę na podstawie umowy o zastępstwo 
(contrato de interinidad), nie może stanowić powodu o charakterze obiektywnym, pozwalającego uzasadnić odmowę przyznania 
wspomnianemu pracownikowi możliwości otrzymania takiej odprawy.

(1) Dz.U. C 96 z 23.3.2015.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 września 2016 r. – Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), 
Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos 

Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P)/Komisja Europejska, Europejski Bank 
Centralny

(Sprawy połączone od C-8/15 P do C-10/15 P) (1)

(Odwołanie — Program wsparcia na rzecz stabilności Republiki Cypru — Protokół ustaleń z dnia 
26 kwietnia 2013 r. w sprawie szczególnych warunków polityki gospodarczej zawarty między Republiką 

Cypryjską a europejskim mechanizmem stabilności (EMS) — Zadania Komisji Europejskiej 
i Europejskiego Banku Centralnego — Odpowiedzialność pozaumowna Unii Europejskiej — Artykuł 340 
akapit drugi TFUE — Przesłanki — Obowiązek zapewnienia zgodności tego protokołu ustaleń z prawem 

Unii)

(2016/C 419/12)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia 
Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P) (przedstawiciele: A. Paschalides, 
dikigoros, A. M. Paschalidou, barrister, i A. Riza, QC, upoważniony przez C. Paschalidesa, solicitor)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J.-P. Keppenne i M. Konstantinidis, pełnomocnicy), 
Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: Laurinavičius i O. Heinz, pełnomocnicy, wspierani przez H.-G. Kamanna, 
Rechtsanwalt)

Sentencja

1) Postanowienia Sądu Unii Europejskiej: z dnia 10 listopada 2014 r., Ledra Advertising/Komisja i EBC (T-289/13, EU: 
T:2014:981), z dnia 10 listopada 2014 r., Eleftheriou i Papachristofi/Komisja i EBC (T-291/13, niepublikowane, EU: 
T:2014:978), i z dnia 10 listopada 2014 r., Theophilou/Komisja i EBC (T-293/13, niepublikowane, EU:T:2014:979), zostają 
uchylone.
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