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7. Även om tribunalens bedömningar, vilka kritiserats ovan,
ska ses i sitt sammanhang leder de inte till slutsatsen att
överföringen utgör nytt statligt stöd.
(1) Kommissionens beslut 2008/136/EG av den 22 juni 2006 om det
stöd för särskilda ändamål som Nederländerna har beviljat neder
ländska offentliga programföretag. Statligt stöd nr C 2/2004)
(f.d. NN 170/2003) (EUT L 49, 2008, s. 1)
(2) Rådets förordning (EG) nr 559/1999 av den 22 mars 1999 om till
lämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, s. 1)

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di
Ragusa den 7 mars 2011 — brottmål mot Mohamed Ali
Cherni

13.8.2011

Grunder och huvudargument
Kommissionen anser att Republiken Italiens tillämpning av den
särskilda ordningen för resebyråer strider mot bestämmelserna i
mervärdesskattelagstiftningen, i den del som den inte begränsas
till tjänster som tillhandahålls resenärer, såsom föreskrivs i di
rektivet, utan även omfattar transaktioner mellan resebyråer.

(1) EUT L 347, s. 1.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal
administratif de Rennes (Frankrike) den 23 maj 2011 —
Martial Huet mot Université de Bretagne occidentale

(Mål C-113/11)

(Mål C-251/11)

(2011/C 238/05)

(2011/C 238/07)

Rättegångsspråk: italienska
Hänskjutande domstol
Tribunale di Ragusa (Italien)

Rättegångsspråk: franska
Hänskjutande domstol
Tribunal administratif de Rennes

Part i målet vid den nationella domstolen
Parter i målet vid den nationella domstolen

Mohamed Ali Cherni
Den 26 maj 2011 beslutade domstolens ordförande att avskriva
målet.

Talan väckt den 17 maj 2011 — Europeiska kommissionen
mot Republiken Italien
(Mål C-236/11)
(2011/C 238/06)
Rättegångsspråk: italienska

Sökande: Martial Huet
Svarande: Université de Bretagne occidentale
Tolkningsfråga
För det fall staten beslutar att förnya anställningsavtalet med en
person som har varit anställd under sex år på tidsbegränsade
avtal, innebär då skyldigheten att ingå ett avtal om tillsvidare
anställning enligt artikel 13 i lag av den 26 juli 2005, med
hänsyn till de syften som eftersträvas med direktiv 1999/70
av den 28 juni 1999, nödvändigtvis att de väsentliga bestäm
melserna i det senaste ingångna avtalet, bland annat bestämmel
serna om beskrivningen av tjänsten och lönen, ska ges en iden
tisk lydelse i det nya avtalet?

Parter
Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Soulay och
D. Recchia)
Svarande: Republiken Italien
Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att domstolen ska
— fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla
sina skyldigheter enligt artiklarna 306–310 i rådets direktiv
2006/112/EG (1) av den 28 november 2006 om ett gemen
samt system för mervärdesskatt genom att tillämpa den sär
skilda ordning som gäller för resebyråer även när resetjäns
ten säljs till en annan person än resenären, och
— förplikta Republiken Italien att ersätta rättegångskost
naderna.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de
Apel București (Rumänien) den 26 maj 2011 — SC Gran
Via Moinești Srl mot Agenția Națională de Administrare
Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București
(Mål C-257/11)
(2011/C 238/08)
Rättegångsspråk: rumänska
Hänskjutande domstol
Curtea de Apel București

