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7) Vaikka unionin yleisen tuomioistuimen edellä riitautettuja
perusteluja luettaisiin yhdessä, ne eivät kuitenkaan voi
johtaa päätelmään siitä, että varojen siirto merkitsee uutta
valtiontukea.

mista ole direktiivissä säädetystä poiketen rajoitettu pelkästään
matkustajille suoritettaviin palveluihin, vaan sitä sovelletaan
myös matkatoimistojen välisten palveluiden suorittamiseen, rik
koo arvonlisäverosta annettua lainsäädäntöä.

(1) Alankomaiden julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden tapauskohtai
sesta rahoituksesta C 2/2004 (ex NN 170/2003) 22.6.2006 tehty
komission päätös 2008/136/EY (EUVL L 49, s. 1).
(2) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvos
ton asetus (EY) N:o 659/1999 (EYVL L 83, s. 1).

(1) EUVL L 347, s. 1.

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de
Rennes (Ranska) on esittänyt 23.5.2011 — Martial Huet
v. Université de Bretagne occidentale

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Ragusa (Italia)
on esittänyt 7.3.2011 — Rikosoikeudenkäynti Mohamed
Ali Cherniä vastaan
(Asia C-113/11)

(Asia C-251/11)
(2011/C 238/07)
Oikeudenkäyntikieli: ranska

(2011/C 238/05)
Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
Tribunal administratif de Rennes

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Pääasian asianosaiset

Tribunale di Ragusa

Kantaja: Martial Huet

Pääasian asianosainen

Vastaaja: Université de Bretagne occidentale

Mohamed Ali Cherni
Asia poistetaan 26.5.2011 tehdyllä määräyksellä unionin
tuomioistuimen rekisteristä.
Kanne 17.5.2011 — Euroopan komissio v. Italian tasavalta
(Asia C-236/11)
(2011/C 238/06)
Oikeudenkäyntikieli: italia
Asianosaiset
Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: S. Soulay ja D. Recchia)

Ennakkoratkaisukysymys
Siinä tapauksessa, että valtio päättää jatkaa aiemmin määräaikai
silla sopimuksilla kuuden vuoden ajan palveluksessaan olleen
toimihenkilön palvelussuhdetta, merkitseekö 26.7.2005 annetun
lain 13 §:ssä tarkoitettu velvollisuus toistaiseksi voimassa olevan
työsopimuksen käyttämiseen välttämättä 28.6.1999 annetun di
rektiivin 1999/70 (1) tavoitteiden mukaan sitä, että tätä edeltä
vän sopimuksen pääasialliset ehdot, kuten toimenkuva ja
palkkaus, on otettava uuteen sopimukseen samanlaisina kuin
edeltävässä sopimuksessa?
(1) Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden
ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroo
pan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta pui
tesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY
(EYVL L 175, s. 43).

Vastaaja: Italian tasavalta
Vaatimukset
— toteaa, että Italian tasavalta ei ole noudattanut yhteisestä
arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston
direktiivin 2006/112/EY (1) 306–310 artiklan mukaisia vel
voitteitaan, koska se soveltaa matkatoimistoja koskevaa eri
tyisjärjestelmää myös silloin, kun matkailupalvelu myydään
muulle henkilölle kuin matkustajalle
— Italian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyn
tikulut.
Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Komission mukaan tapa, jolla Italian tasavalta soveltaa matka
toimistoja koskevaa erityisjärjestelmää niin, ettei sen sovelta

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel București
(Romania) on esittänyt 26.5.2011 — SC Gran Via
Moinești Srl v. Agenția Națională de Administrare Fiscală
(ANAF), Administrația Finanțelor Publice București
(Asia C-257/11)
(2011/C 238/08)
Oikeudenkäyntikieli: romania
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
Curtea de Apel București

