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7) Nawet jeżeli kwestionowane powyżej ustalenia Sądu należy
interpretować łącznie, nie mogą one prowadzić do wniosku,
że transfer stanowi nową pomoc.

(1) Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania
ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby
publicznej, pomoc państwa C 2/2004 (ex NN 170/2003) (Dz.U.
2008, L 49, s. 1).
(2) Rozporządzenie Rady z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szcze
gółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE (Dz.U. L 83, s. 1).
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usług turystycznych świadczonych na rzecz turystów, tak jak
stanowi dyrektywa, ale obejmuje również transakcje dokony
wane między biurami podróży narusza przepisy z dziedziny
podatku VAT.

(1) Dz.U. L 347, s. 1.
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Postanowieniem z dnia 26 maja 2011 r. Trybunał wykreślił
sprawę z rejestru.
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Pytania prejudycjalne
Czy, w sytuacji gdy państwo postanawia przedłużyć stosunek
pracy pracownika zatrudnionego uprzednio przez okres sześciu
lat na podstawie umów na czas oznaczony, z obowiązku
zawarcia umowy na czas nieoznaczony, ustanowionego w art.
13 ustawy z dnia 26 lipca 2005 r., wynika w sposób
nieuchronny, z punktu widzenia celów dyrektywy 1999/70 z
dnia 28 czerwca 1999 r. (1), konieczność powtórzenia bez
zmian w nowej umowie istotnych postanowień ostatniej
zawartej umowy, w szczególności postanowień dotyczących
określenia stanowiska, na jakim pracownik ten jest zatrudniony,
oraz wynagrodzenia?

(1) Dyrektywa Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącą
Porozumienia Ramowego w sprawie umów na czas określony,
zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC (Dz.U. L 175, s. 43).

Żądania strony skarżącej
— stwierdzenie, że stosując procedurę szczególną dla biur
podróży również w sytuacjach gdy usługa turystyczna jest
sprzedawana innej osobie niż turysta Republika Włoska
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na niej na
mocy art. 306-310 dyrektywy Rady 2006/112/WE (1) z
dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartości dodanej;

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
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— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.
Zarzuty i główne argumenty
Komisja uważa, że stosowanie przez Republikę Włoską proce
dury szczególnej dla biur podróży, które nie ogranicza się do
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