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7) ook indien de hiervoor bestreden oordelen van het Gerecht
in hun onderlinge samenhang moeten worden gelezen, kun
nen zij niet tot de conclusie leiden dat de overheveling
nieuwe steun vormt.
(1) Beschikking van de Commissie van 22 juni 2006 betreffende de
door Nederland ten uitvoer gelegde ad-hocfinanciering van de Neder
landse publieke omroep Staatssteun Nr C 2/2004 (ex NN 170/2003)
(PB 2008, L 49, blz. 1).
(2) Verordening van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van
nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EGVerdrag (PB L 83, blz. 1).
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Middelen en voornaamste argumenten
De Commissie meent dat het feit dat de Italiaanse Republiek de
bijzondere regeling voor reisbureaus niet alleen toepast op aan
de reizigers verleende diensten, zoals de richtlijn vereist, maar
tevens op alle handelingen die tussen reisbureaus worden ver
richt, schending vormt van btw-regeling.
(1) PB L 347, blz. 1.
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Tribunale di Ragusa.
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Mohamed Ali Cherni.
Bij beschikking van 26 mei 2011 heeft het Hof van Justitie de
zaak doorgehaald in het register van het Hof.
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Conclusies
— vaststellen dat de Italiaanse Republiek, door de bijzondere
regeling voor reisbureaus ook toe te passen wanneer de
reisdienst aan een ander dan de reiziger wordt verkocht,
de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten
krachtens de artikelen 306 tot en met 310 van richtlijn
2006/112/EG (1) van de Raad van 28 november 2006 be
treffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over
de toegevoegde waarde;
— de Italiaanse Republiek verwijzen in de kosten.

Prejudiciële vraag
Wanneer de staat besluit om de aanstelling te verlengen van een
werknemer die tot dusver zes jaar in dienst is op basis van een
overeenkomst voor bepaalde tijd, houdt de in artikel 13 van de
wet van 26 juli 2005 vastgestelde verplichting om gebruik te
maken van een overeenkomst voor onbepaalde tijd in het licht
van de doelstellingen van richtlijn 1999/70 van 28 juni
1999 (1) dan noodzakelijkerwijs in dat de voornaamste clausules
van de vorige overeenkomst, in het bijzonder de clausules be
treffende de benaming van de functie en de bezoldiging, onge
wijzigd worden overgenomen in de nieuwe overeenkomst?
(1) Richtlijn 1999/70/EG van de Raad betreffende de door het EVV, de
UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsover
eenkomsten voor bepaalde tijd (PB L 175, blz. 43).
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