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Europa-Overeenkomst? Indien het Hof van Justitie deze
vraag ontkennend wordt beantwoord, is beantwoording
van de navolgende vraag noodzakelijk:
2) Moet de bepaling van punt 1 van het de mededingingsregels
betreffende deel van bijlage V van de Akte betreffende de
toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roe
menië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Euro
pese Unie is gegrond, aldus worden uitgelegd dat de litigi
euze staatssteun „nieuwe steun” is in de zin van punt 1,
tweede alinea, van deze bijlage? Zo ja, moeten dan de ar
tikelen 107 VWEU en 108 VWEU (oude artikelen 87 EG en
88 EG) inzake staatssteun alsook de bepalingen van verorde
ning nr. 659/1999 (1) op dergelijke „nieuwe steun” worden
toegepast?
a) Wanneer het antwoord hierop ontkennend luidt, moet de
navolgende vraag worden beantwoord: Moeten de bepa
lingen van punt 1 in bijlage V bij de Toetredingsakte
aldus worden uitgelegd dat de bevoegde nationale auto
riteiten pas kunnen overgaan tot terugvordering van
staatssteun als die in het hoofdgeding, wanneer de Com
missie de onverenigbaarheid van de betrokken staatssteun
met de interne markt bij beschikking heeft vastgesteld?
b) Indien de voorgaande vraag bevestigend wordt beant
woord: Moet de aan de Varhoven administrativen sad
(hooggerechtshof in bestuurszaken) overgelegde beschik
king van de Commissie van 15 december 2009 als ne
gatieve beschikking met betrekking tot onrechtmatige
steun in de zin van artikel 14 van verordening nr.
659/1999 worden begrepen?

C 232/19

— de Tsjechische Republiek verwijzen in de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten
In Tsjechië wordt de bijzondere regeling voor reisbureaus van
de artikelen 306 tot en met 310 van richtlijn 2006/112/EG van
de Raad niet enkel toegepast op prestaties van reisbureaus ten
behoeve van reizigers, maar ook op prestaties ten behoeve van
andere personen dan reizigers. Overeenkomstig § 89 van wet
nr. 235/2004 betreffende de belasting over de toegevoegde
waarde wordt de bijzondere regeling in Tsjechië ook toegepast
wanneer een reisdienst wordt verstrekt aan een rechtspersoon
die deze dienst aan andere reisbureaus doorverkoopt. De Com
missie meent dat dit in strijd is met de artikelen 306 tot en met
310 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad, op grond waarvan
de bijzondere regeling voor reisbureaus enkel mag worden toe
gepast op het verstrekken van reisdiensten aan reizigers. Het
standpunt van de Commissie vindt steun in de bewoordingen
van de artikelen 306 tot en met 310 van richtlijn 2006/112/EG
van de Raad en in het door deze bepalingen nagestreefde doel.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de
Symvoulio tis Epikrateias (Raad van State, Griekenland) op
31 mei 2011 — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE)
e.a./Ypourgoi
Esoterikon,
Dimosias
Dioikisis
kai
Apokentrosis, Metaforon kai Epikoinonion, Oikonomias
kai Oikonomikon
(Zaak C-271/11)
(2011/C 232/32)

(1) PB L 83, blz. 1.

Procestaal: Grieks
Verwijzende rechter

Beroep ingesteld op 31 mei 2011 — Europese Commissie/
Tsjechische Republiek

Symvoulio tis Epikrateias

(Zaak C-269/11)

Partijen in het hoofdgeding

(2011/C 232/31)

Verzoekende partijen: Techniko Epimelitirio Ellados (TEE), Syllogos
Ellinon Diplomatouchon Aeronafpigon Michanikon (SEA),
Alexandros Tsiapas, Antonios Oikonomopoulos, Apostolos Ba
tategas, Vasilios Kouloukis, Georgios Oikonomopoulos, Ilias Ili
adis, Ioannis Tertigkas, Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypi
resias Politikis Aeroporias, Eleni Theodoridou, Ioannis Karnesi
otis, Alexandra Efthymiou, Eleni Saatsaki

Procestaal: Tsjechisch
Partijen
Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L.
Lozano Palacios en M. Šimerdová, gemachtigden)
Verwerende partij: Tsjechische Republiek
Conclusies
— vaststellen dat de Tsjechische Republiek de krachtens de
artikelen 306 tot en met 310 van richtlijn 2006/112/EG
van de Raad van 28 november 2006 betreffende het ge
meenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen,
doordat § 89 van wet nr. 235/2004 betreffende de belasting
over de toegevoegde waarde reisagentschappen de mogelijk
heid biedt de bijzondere regeling voor reisbureaus toe te
passen op het verstrekken van reisdiensten aan andere per
sonen dan reizigers;

Verwerende partijen: Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai
Apokentrosis, Metaforon kai Epikoinonion, Oikonomias kai Oi
konomikon (ministeries van Binnenlandse Zaken, Overheids
administratie en Decentralisatie; Transport en Communicatie;
Economische Zaken en Financiën)
Prejudiciële vragen
1) Moet artikel 2 van verordening nr. 2042/2003, gelezen in
samenhang met artikel M.B. 902, sub b, punt 1, in bijlage I
bij deze verordening en gelet op artikel AMC M.B. 102 (c),
punt 1 (sub 1.1-1.4, 1.6 en 1.7), in bijlage I bij besluit nr.
2003/19/RM/28.11.2003 van het EASA inzake aanvaard
bare wijzen van naleving van verordening nr.
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2042/2003, aldus worden uitgelegd dat de nationale wet
gever bij de vaststelling van aanvullende maatregelen voor
de toepassing van die verordening de vrijheid heeft om de
taak van de inspectie van het luchtvaartuig, voor de beoor
deling of dit voldoet aan de geldende luchtwaardigheidsver
eisten, op te splitsen over meerdere categorieën gespeciali
seerde inspecteurs, waarvan elke slechts in een bepaald
opzicht de luchtwaardigheid van het toestel controleert?
Is meer bepaald met deze verordening verenigbaar een
nationale regeling zoals de onderhavige, die voorziet in
luchtwaardigheidsinspecteurs (Airworthiness and Avionics
Inspectors), vliegdienstinspecteurs (Flight Operations In
spectors), cabineveiligheidsinspecteurs (Cabin Safety Inspec
tors) en inspecteurs van diploma’s en vergunningen (Licen
sing Inspectors)?

2) Zo ja, moet artikel M.B. 902, sub b, punt 1, in bijlage I bij
verordening (EG) nr. 2042/2003 aldus worden uitgelegd
dat iedere persoon die belast wordt met de herbeoordeling
van slechts een bepaald onderdeel van de luchtwaardigheid
van een luchtvaartuig, een ervaring van vijf jaar moet heb
ben met betrekking tot alle aspecten die verband houden
met de waarborgen voor de permanente luchtwaardigheid
van een luchtvaartuig, of is het voldoende wanneer hij een
ervaring van vijf jaar bezit met de specifieke taken die hem
worden opgedragen en op het gebied van zijn eigen speci
alisme?

3) Indien het antwoord op de vorige vraag zou luiden, dat
volstaan kan worden met een vijfjarige ervaring met de
specifieke taken voor het met de herbeoordeling belaste
personeel, voldoet dan een nationale regeling als de onder
havige, die bepaalt dat de luchtwaardigheidsinspecteurs
(Airworthiness and Avionics Inspectors) die verantwoorde
lijk zijn voor het toezicht op en de controle van de lucht
vaartuigen, de goedgekeurde onderhoudsorganisaties en de
luchtvervoerders overeenkomstig de ICAO-handleiding (doc
9760), tenminste een vijfjarige werkervaring moeten heb
ben in een onderhoudsploeg en onderhoudswerkzaamhe
den moeten hebben verricht, aan het vereiste in voornoemd
artikel M.B. 902, sub b, punt 1, in bijlage I van verordening
nr. 2042/2003, dat het met de herbeoordeling belaste per
soneel beschikt over „ten minste vijf jaar ervaring in per
manente luchtwaardigheid”?

4) Zo ja, is een nationale bepaling als de onderhavige, die de
houders van een onderhoudsvergunning in overeenstem
ming met Deel 66, in bijlage III bij verordening (EG) nr.
2042/2003 gelijkstelt aan de houders van met de lucht
vaart verband houdende titels van hogere onderwijsinstel
lingen, door voor te schrijven dat beide categorieën per
sonen, om als luchtwaardigheidsinspecteurs gecertificeerd te
worden, ervaring moeten hebben in een werkomgeving
waar luchtvaartuigen worden onderhouden, verenigbaar
met verordening nr. 2042/2003?

5) Moet onder „vijfjarige ervaring in de permanente luchtwaar
digheid” volgens artikel M.B. 902, sub b, punt 1, van bij
lage I bij verordening nr. 2042/2003, mede gelet op het
bepaalde in artikel AMC M.B. 102 (c), punt 1 (sub 4 en 5),
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van bijlage I bij besluit nr. 2003/19/RM van het EASA,
mede de praktijkervaring worden begrepen die eventueel
is verworven in het kader van een studie voor het behalen
van een relevante academische titel, of alleen de ervaring
die is opgedaan onder reguliere arbeidsomstandigheden,
buiten de studie om, nadat deze is voltooid en de desbetref
fende titel behaald?

6) Is, volgens de in de vorige vraag genoemde bepaling van
verordening nr. 2042/2003, onder de vijfjarige ervaring in
de permanente luchtwaardigheid ook de ervaring begrepen
die is verworven tijdens de eventuele eerdere uitoefening,
nog vóór de inwerkingtreding van genoemde verordening,
van taken op het gebied van de herbeoordeling van de
luchtwaardigheid van luchtvaartuigen?

7) Moet artikel M.B. 902, sub b, punt 2, van bijlage I bij
verordening nr. 2042/2003 aldus worden uitgelegd, dat
de houder van een vergunning voor het onderhoud van
luchtvaartuigen overeenkomstig Deel 66 (bijlage III) bij de
genoemde verordening, om als inspecteur te kunnen wor
den geselecteerd, vóór deze selectie een aanvullende oplei
ding moet hebben gevolgd op het gebied van de lucht
waardigheid van luchtvaartuigen, of is het voldoende dat
deze opleiding plaatsvindt na de eerste selectie, maar vóór
de daadwerkelijke uitoefening van de taken van inspecteur?

8) Moet artikel M.B. 902, sub b, punt 3, van bijlage I bij
verordening nr. 2042/2003, waarin wordt bepaald dat
het met de herbeoordeling belaste personeel moet beschik
ken over een „formele training in luchtvaartonderhoud”,
aldus worden uitgelegd dat als zodanige training kan wor
den aangemerkt een door de nationale wetgever ingevoerd
opleidingssysteem met de volgende kenmerken: i) de oplei
ding vindt plaats nadat de betrokken persoon uitsluitend
op grond van formele vereisten als inspecteur is geselec
teerd, ii) de opleiding verschilt niet naar gelang van de aan
de geselecteerde personen gestelde formele eisen, en iii) dit
opleidingssysteem voorziet noch in een procedure en crite
ria voor de beoordeling van de betrokkene, noch in een
afsluitende toetsing aan het einde van de opleiding ter
verificatie van zijn bekwaamheden?

9) Moet artikel M.B. 902, sub b, punt 4, van bijlage I bij
verordening nr. 2042/2003, waarin wordt bepaald dat
het met de herbeoordeling belaste personeel moet beschik
ken over „een functie met aangepaste verantwoordelijkhe
den” aldus worden uitgelegd, dat de functie met aangepaste
verantwoordelijkheden een kwalificatie is waarover een per
soon moet beschikken om als inspecteur gecertificeerd te
kunnen worden, in de zin dat hij in zijn vorige werkkring
een hogere functie diende te hebben? Of dient deze bepa
ling aldus te worden uitgelegd, mede gelet op artikel AMC
M.B. 902 (b), punt 3, van bijlage I bij besluit nr.
2003/19/RM van het EASA, dat deze persoon, na zijn
eerste selectie als inspecteur, bij de instantie die bevoegd
is voor de inspectie van de luchtwaardigheid van luchtvaar
tuigen moet worden aangesteld in een functie waarin hij
bevoegd is om die instantie te vertegenwoordigen?
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10) Wanneer het genoemde artikel M.B. 902, sub b, punt 4,
van bijlage I bij de verordening de tweede vermelde bete
kenis heeft, kan een nationale regeling volgens welke de
inspecteur wordt gecertificeerd na zijn theorie- en praktij
kopleiding, zodat hij herbeoordeling van de luchtwaardig
heid van luchtvaartuigen kan uitvoeren en voor rekening
van de bevoegde instantie zelfstandig de herbeoordelings
formulieren kan ondertekenen, dan geacht worden met de
verordening in overeenstemming te zijn?
11) Wanneer genoemd artikel M.B. 902, sub b, punt 4, van
bijlage I bij verordening nr. 2042/2003 de tweede vermelde
betekenis heeft, is hiermee dan in overeenstemming een
nationale bepaling als de onderhavige, die bepaalt dat het
voor de eerste selectie als inspecteur, wenselijk is dat de
betrokkene voorafgaand is bevorderd „tot hogere rangen in
de hiërarchie, met verantwoordelijkheid voor een onder
houdsploeg voor luchtvaartuigen”?
12) Moet verordening (EG) nr. 2042/2003, die niet regelt of en
onder welke omstandigheden de personen die vóór de in
werkingtreding ervan inspecteurstaken uitoefenden en de
luchtwaardigheid van luchtvaartuigen controleerden, be
voegd zijn deze taken ook te blijven uitoefenen na de
inwerkingtreding van deze verordening, aldus worden uit
gelegd dat zij de nationale wetgever de verplichting oplegt
ervoor te zorgen dat personen die inspecteurstaken uit
oefenden bij de inwerkingtreding van de verordening (of
eventueel ook reeds eerder), automatisch opnieuw als in
specteur werden gecertificeerd, zonder voorafgaande selec
tie- en evaluatieprocedure? Of moet verordening nr.
2042/2003, die is gericht op verbetering van de veiligheid
van het luchtvervoer en niet op waarborging van de ar
beidsrechtelijke positie van het personeel van de instantie
van een lidstaat die bevoegd is voor de herbeoordeling van
de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen, aldus worden uit
gelegd dat, mede gelet op hetgeen artikel AMC M.B. 902,
sub b, punt 4, van bijlage I bij besluit 2003/19/RM van de
EASA dienaangaande bepaalt, de lidstaten slechts de moge
lijkheid wordt geboden om, wanneer zij dit opportuun
achten, personen die vóór de inwerkingtreding van die ver
ordening inspecties uitvoerden, in dienst te houden als
inspecteurs voor de herbeoordeling van de luchtwaardig
heid van luchtvaartuigen, zelfs wanneer deze personen
niet over de bij de verordening vereiste kwalificaties be
schikken?
13) Wanneer beslist zou worden dat verordening (EG) nr.
2042/2003 aldus moet worden uitgelegd dat de lidstaten
verplicht zijn om personen automatisch, zonder voor
afgaande selectieprocedure, opnieuw te certificeren die
reeds inspecteurstaken uitoefenden vóór de inwerkingtre
ding van de verordening, is dan met die verordening ver
enigbaar een nationaalrechtelijke bepaling als de onder
havige, volgens welke deze personen, om opnieuw als in
specteurs gecertificeerd te worden, daadwerkelijk inspec
teurstaken moesten uitoefenen, niet op het tijdstip van de
inwerkingtreding van de genoemde verordening, maar op
dat van de — latere — inwerkingtreding van de betrokken
nationaalrechtelijke bepaling?
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Beroep ingesteld op 9 juni 2011 — Europese Commissie/
Helleense Republiek
(Zaak C-293/11)
(2011/C 232/33)
Procestaal: Grieks
Partijen
Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D.
Triantafyllou en C. Soulay)
Verwerende partij: Helleense Republiek
Conclusies
— vaststellen dat de Helleense Republiek, door de bijzondere
btw-regeling voor reisbureaus toe te passen in gevallen
waarin de reisdiensten aan een andere persoon dan de rei
ziger worden verkocht, de verplichtingen niet is nagekomen
die op haar rusten krachtens de artikelen 306 tot en met
310 van richtlijn 2006/112/EG (1);
— de Helleense Republiek verwijzen in de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten
De regeling voor reisbureaus is enkel van toepassing op dien
sten die rechtstreeks aan de reizigers worden geleverd, overeen
komstig de letter van de richtlijn in de meeste talen. Ook de
Engelse versie, die op één enkele plaats het woord „klant” („cus
tomer”) gebruikt, zou geen zin hebben indien zij niet enkel de
reizigers zou betreffen. Dezelfde conclusie vloeit voort uit de
gezamenlijke lezing van alle samenhangende bepalingen (syste
matisch argument). Ook de historische uitlegging leidt tot de
zelfde conclusie, aangezien de btw-richtlijn gewoonweg de
Zesde richtlijn heeft gecodificeerd, zonder de inhoud ervan te
wijzigen. Wat de teleologische uitlegging betreft, is van belang
dat de dubbele belasting van de reisbureaus van bepaalde lid
staten niet is toegestaan (met uitsluiting van de aftrekken in
geval van extensieve toepassing van de regeling voor de reis
bureaus). Deze tekortkoming van de richtlijn kan niet door de
individuele lidstaten worden verholpen zonder officiële wijzi
ging van de tekst ervan.
(1) PB L 347 van 11.12.2006.

Beroep

ingesteld op 10 juni 2011 — Italiaanse
Republiek/Raad van de Europese Unie
(Zaak C-295/11)
(2011/C 232/34)
Procestaal: Italiaans

Partijen
Verzoekende partij: Italiaanse Republiek (vertegenwoordigers: G.
Palmieri, gemachtigde, en S. Fiorentino, Avvocato dello Stato)
Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

