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DA

Den Europæiske Unions Tidende

7) Selv om Rettens bemærkninger, der er kritiseret ovenfor,
skal ses i sammenhæng, kan de ikke berettige den konklu
sion, at overførelsen udgør ny statsstøtte.
(1) Kommissionens beslutning af 22.6.2006 om ad hoc-finansiering af
nederlandske public service-radio/tv-selskaber C 2/2004 (ex
NN 170/2003) (EUT L 49, s. 1).
2
( ) Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22.3.1999 om fastlæggelse
af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93, EFT L 83, s. 1.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale
di Ragusa (Italien) den 7. marts 2011 — straffesag mod
Mohamed Ali Cherni

13.8.2011

ikke er begrænset til tjenesteydelser til de rejsende som fastsat i
henhold til direktivet, men er udvidet til ligeledes at omfatte
ydelser mellem rejsebureauer indbyrdes, er i strid med bestem
melserne i momslovgivningen.
(1) EFT L 347, s. 1.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal
administratif de Rennes (Frankrig) den 23. maj 2011 —
Martial Huet mod Université de Bretagne occidentale
(Sag C-251/11)

(Sag C-113/11)

(2011/C 238/07)

(2011/C 238/05)

Processprog: fransk

Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Den forelæggende ret

Tribunal administratif de Rennes

Tribunale di Ragusa
Parter i hovedsagen

Tiltalt i straffesagen

Sagsøger: Martial Huet

Mohamed Ali Cherni
Ved kendelse af 26. maj 2011 har Domstolen slettet sagen fra
sit register.

Sagsøgt: Université de Bretagne occidentale
Præjudicielt spørgsmål

Sag anlagt den 17. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod
Den Italienske Republik
(Sag C-236/11)
(2011/C 238/06)
Processprog: italiensk
Parter
Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved C. Soulay og D. Recchia,
som befuldmægtigede)

Indebærer pligten til i det tilfælde hvor staten beslutter at forny
ansættelsen af en person, der forinden har været ansat i en
periode på seks år ifølge tidsbegrænsede kontrakter, at
anvende en tidsubegrænset kontrakt i henhold til artikel 13 i
lov af 26. juli 2005 nødvendigvis — henset til formålene med
direktiv 1999/70 af 28. juni 1999 (1) — en uændret videre
førelse i den nye kontrakt af de væsentligste bestemmelser i
den senest indgåede kontrakt, navnlig bestemmelserne om stil
lingens benævnelse og vederlaget?
(1) Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.6.1999 om rammeaftalen vedrø
rende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og
CEEP (EFT L 175, s. 43).

Sagsøgt: Den Italienske Republik
Sagsøgerens påstande
— Det fastslås, at Republikken Italien har tilsidesat sine forplig
telser i henhold til artikel 306-310 i Rådets direktiv
2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles mervær
diafgiftssystem (1), idet den også har anvendt særordningen
for rejsebureauer på tilfælde, hvor rejsen sælges til en anden
person end den rejsende.
— Den Italienske Republik tilpligtes at betale sagens omkost
ninger.
Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Kommissionen er af den opfattelse, at Den Italienske Republiks
anvendelse af særordningen for rejsebureauer, hvorefter denne

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de
Apel București (Rumænien) den 26. maj 2011 SC Gran Via
Moinești Srl mod Agenția Națională de Administrare
Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București
(Sag C-257/11)
(2011/C 238/08)
Processprog: rumænsk
Den forelæggende ret
Curtea de Apel București

