
Brytanii i Irlandii Północnej (pełnomocnicy: R. Caudwell i M.
Bethell, wspierani przez Lorda P. Goldsmitha, QC i N. Painesa.
QC oraz T. Warda), przeciwko Parlamentowi Europejskiemu
(pełnomocnicy: K. Bradley i M. Moore), Radzie Unii Europej-
skiej (pełnomocnicy: M. Sims, E. Karlsson i F. Ruggeri
Laderchi), popieranym przez Komisję Wspólnot Europej-
skich (pełnomocnicy: J.-P. Keppenne i N. Yerrel), Trybunał
(wielka izba), w składzie: V. Skouris, prezes, P. Jann,
C. W. A. Timmermans, A. Rosas i K. Schiemann, prezesi izb, S.
von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta (sprawo-
zdawca), K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, A. Borg Barthet i M.
Ilešič, sędziowie, rzecznik generalny: J. Kokott, sekretarz: K.
Sztranc, administrator, wydał w dniu 6 grudnia 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
zostaje obciążone kosztami postępowania.

3) Komisja Wspólnot Europejskich ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 94 z 17.04.2004

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 24 listopada 2005 r.

w sprawie C-136/04 Deutsches Milch-Kontor GmbH prze-
ciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas (1) (wniosek Bundesfi-

nanzhof o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

(Refundacje wywozowe — Rozporządzenia (EWG) nr 804/68,
1706/89 i 3445/89 — Sery przeznaczone do przetworzenia

w kraju trzecim)

(2006/C 36/17)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C- 136/04 mającej za przedmiot wniosek o
wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym, złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) postano-
wieniem z dnia 3 lutego 2004 r., które wpłynęło do Trybunału
w dniu 15 marca 2004 r., w postępowaniu: Deutsches Milch-
Kontor GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
Trybunał (piąta izba), w składzie: J. Makarczyk, prezes izby, R.
Schintgen i R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), sędziowie;
rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: B. Fülöp,
administrator, wydał w dniu 24 listopada 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:

Sery wywiezione w 1990 r., które ze swej natury są przeznaczone do
przetworzenia w kraju trzecim, mogą być objęte refundacją wywozową
na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68
z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
mleka i przetworów mlecznych, zmienionego rozporządzeniem Rady
(EWG) nr 3904/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. pod warunkiem
zaklasyfikowania ich, biorąc pod uwagę ich rodzaj i skład, do jednego
z kodów produktów znajdujących się w Załączniku do rozporządzenia
Komisji (EWG) nr 1706/89 z dnia 15 czerwca 1989 r. ustalającego
refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych, które
są zdefiniowane przez nomenklaturę produktów rolnych do celów
refundacji wywozowych, znajdującą się w Załączniku do rozporzą-
dzenia Komisji (EWG) nr 3445/89 z dnia 15 listopada 1989 r.
ustanawiającego pełną wersję nomenklatury produktów rolnych do
celów refundacji wywozowych obowiązującej od dnia 1 stycznia
1990 r.

(1) Dz.U. C 118 z 30.04.2004 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(wielka izba)

z dnia 22 listopada 2005 r.

w sprawie C-144/04 Werner Mangold przeciwko Rüdiger
Helm (1) (wniosek Arbeitsgericht München o wydanie

orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

(Dyrektywa 1999/70/WE — Klauzule 2, 5 i 8 Porozumienia
ramowego w sprawie pracy na czas określony — Dyrektywa
2000/78/WE — Artykuł 6 — Równe traktowanie w zakresie

zatrudnienia i pracy — Dyskryminacja ze względu na wiek)

(2006/C 36/18)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C- 144/04, mającej za przedmiot wniosek o
wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym, złożony przez Arbeitsgericht München (Niemcy),
postanowieniem z dnia 26 lutego 2004 r., które wpłynęło do
Trybunału w dniu 17 marca 2004 r., w postępowaniu: Werner
Mangold przeciwko Rüdiger Helm, Trybunał (wielka izba), w
składzie: P. Jann, prezes izby pełniący obowiązki prezesa, C. W.
A. Timmermans, A. Rosas i K. Schiemann, prezesi izb, R.
Schintgen (sprawozdawca) i S. von Bahr, J. N. Cunha Rodri-
gues, R. Silva de Lapuerta, K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A.
Borg Barthet i M. Ilešič, sędziowie; rzecznik generalny: A.
Tizzano, sekretarz: K. Sztranc, administrator, wydał w dniu 22
listopada 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:
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