C 238/4

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

7. Net jei čia skundžiami Bendrojo Teismo motyvai turėtų būti
vertinami kartu, jie negali pateisinti išvados, kad pervedimas
yra nauja pagalba.

(1) 2006 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimas dėl Nyderlandų visuo
meninių transliuotojų ad hoc finansavimo — valstybės pagalba
C 2/2004 (ex NN 170/2003) (OL L 49, 2008, p. 1).
(2) 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas, nustatantis išsamias EB
Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, p. 1; 2004 m.
specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).
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numatyta direktyvoje, bet ir sandoriams tarp kelionių agentūrų,
pažeidžia nuostatas PVM srityje.

(1) OL L 347, p. 1.

2011 m. gegužės 23 d. Tribunal administratif de Rennes
(Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį
sprendimą byloje Martial Huet prieš Université de Bretagne
occidentale

2011 m. kovo 7 d. Tribunale di Ragusa (Italija) pateiktas
prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje
byloje prieš Mohamed Ali Cherni

(2011/C 238/07)

(Byla C-113/11)

Proceso kalba: prancūzų

(Byla C-251/11)

(2011/C 238/05)

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Proceso kalba: italų

Tribunal administratif de Rennes

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Tribunale di Ragusa (Italija)
Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje
Mohamed Ali Cherni
2011 m. gegužės 26 d. nutartimi Teisingumo Teismas išbraukė
bylą iš registro.
2011 m. gegužės 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos
Komisija prieš Italijos Respubliką
(Byla C-236/11)
(2011/C 238/06)

Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovas: Martial Huet
Atsakovas: Université de Bretagne occidentale
Prejudicinis klausimas
Ar tuomet, kai valstybė nusprendžia pratęsti šešis metus pagal
terminuotas darbo sutartis išdirbusio tarnautojo įdarbinimą,
2005 m. liepos 26 d. įstatymo 13 straipsnyje numatyta pareiga
sudaryti neterminuotą darbo sutartį būtinai reiškia, jog, atsižvel
giant į 1999 m. birželio 28 d. Direktyvos Nr. 1999/70 (1)
tikslus, naujoje sutartyje reikia perimti pagrindines ankstesnės
sutarties sąlygas, be kita ko, susijusias su pareigų pavadinimu
ir atlyginimu?

Proceso kalba: italų
Šalys
Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Soulay ir D. Recchia
Atsakovė: Italijos Respublika

(1) 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos
profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir
darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių,
kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl
darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43; 2004 m. specia
lusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).

Ieškovės reikalavimai
— pripažinti, kad taikydama specialią apmokestinimo schemą
kelionių agentūroms net ir tada, kai kelionės paslaugos
parduodamos ne keleiviui, Italijos Respublika neįvykdė įsipa
reigojimų pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos
2006/112/EB (1) dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros
sistemos 306–310 straipsnius;
— priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.
Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Komisija mano, kad Italijos Respublikos kelionių agentūroms
taikyta speciali schema ne tiks paslaugoms keleiviams, kaip

2011 m. gegužės 26 d. Curtea de Apel București (Rumunija)
pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje
SC Gran Via Moinești Srl prieš Agenția Națională de
Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor
Publice București
(Byla C-257/11)
(2011/C 238/08)
Proceso kalba: rumunų
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Curtea de Apel București (Bukarešto apeliacinis teismas)

