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7. Chiar dacă motivele Tribunalului criticate mai sus trebuie
apreciate împreună, acestea nu pot justifica concluzia că
transferul constituie un ajutor nou.
(1) Decizia Comisiei din 22 iunie 2006 privind finanțarea ad hoc a
radiodifuziunilor publice din Țările de Jos C 2/2004 (ex NN
170/2003), (JO 2008, L 49, p. 1)
2
( ) Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999
de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE
(JO L 83, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 41).
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nu se limitează la serviciile prestate călătorilor, astfel cum
prevede directiva, ci se extinde și la operațiunile realizate între
agenții de turism, încalcă reglementările în materia TVA-ului.

(1) JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.
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Prin Ordonanța din 26 mai 2011, Curtea de Justiție a dispus
radierea cauzei.
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În cazul în care statul decide să reînnoiască angajarea unui agent
recrutat anterior în cursul unei perioade de șase ani cu contract
pe durată determinată, obligația de a recurge la un contract pe
durată nedeterminată prevăzută la articolul 13 din Legea din 26
iulie 2005 implică în mod necesar, în raport cu obiectivele
Directivei 1999/70 din 28 iunie 1999 (1), preluarea în mod
identic în noul contract a clauzelor principale ale ultimului
contract încheiat, în special cele referitoare la denumirea
postului și la remunerație?

(1) Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind
acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat
între CES, UNICE și CEEP (JO L 175, p. 43, Ediție specială, 05/vol. 5,
p. 129).

Pârâtă: Republica Italiană
Concluziile reclamantei
— Constatarea faptului că, prin aplicarea regimului special
conceput pentru agențiile de turism și atunci când
serviciul turistic este vândut unei alte persoane decât
călătorul, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile
care îi revin în temeiul articolelor 306-310 din Directiva
2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1);
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Publice București
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— obligarea Republicii Italiene la plata cheltuielilor de judecată.
Motivele și principalele argumente
Comisia consideră că aplicarea de către Republica Italiană a
regimului special pentru agențiile de turism, în măsura în care
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