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iii) De anfægtede bestemmelser er blevet sat i kraft på en måde,
som er i strid med retssikkerhedsprincippet.
iv) Fordelingen af visse opgaver til EBA og overførelse af visse
beføjelser til Kommissionen er ultra vires.
v) De identificerede offentlighedskrav i kapitalkravsforord
ningen er i strid med principperne om databeskyttelse og
privatlivets fred i henhold til EU-retten.
vi) For så vidt som artikel 94, stk. 1, litra g), skal finde anven
delse på medarbejdere i institutioner uden for EØS, er den i
strid med artikel 3, stk. 5, TEU og det territorialprincip, man
finder i international sædvaneret.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26.6.2013
om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om
tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og
2006/49/EF, EUT L 176, s. 338.
2
( ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af
26.6.2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investe
ringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012,
EUT L 176, s. 1.
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somhed i 12, 15 eller 18 år, ved funktionærens fratræden skal
udrede godtgørelse svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måne
ders løn, men således at denne godtgørelse ikke skal udbetales,
hvis funktionæren ved fratrædelsen har mulighed for at
modtage folkepension?

(1) Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november om generelle ramme
bestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og
erhverv. EFT L 303, s. 16

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos
vyriausybės (Litauen) den 7. oktober 2013 — UAB »Fast
Bunkering Klaipėda« mod Valstybinė mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Sag C-526/13)
(2013/C 359/07)
Processprog: litauisk
Den forelæggende ret

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af
Østre Landsret (Danmark) den 25. september 2013,
Ingeniørforeningen i Danmark, som mandatar for Poul
Landin, mod TEKNIQ, som mandatar for ENCO A/S —
VVS
(Sag C-515/13)

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriau
sybės

Parter i hovedsagen
Sagsøger: UAB »Fast Bunkering Klaipėda«

(2013/C 359/06)
Processprog: dansk

Sagsøgt: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respub
likos finansų ministerijos

Den forelæggende ret
Østre Landsret

Parter
Sagsøger: Ingeniørforeningen i Danmark, som mandatar for Poul
Landin
Sagsøgte: TEKNIQ, som mandatar for ENCO A/S — VVS

Præjudicielt spørgsmål
Skal artikel 148, litra a), i direktiv (1) fortolkes således, at
bestemmelserne heri vedrørende momsfritagelse ikke kun
finder anvendelse på leveringer til en driftsherre af et fartøj,
som anvendes til sejlads i rum sø, og som anvender varerne
til forsyninger til fortøjet, men også på andre leveringer end til
fartøjets driftsherre, dvs. til ukendte mellemmænd, når den
endelige anvendelse af varerne er kendt på forhånd og behørigt
fastslået på leveringstidspunktet, og beviser, som bekræfter
dette, er indleveret til afgiftsmyndigheden i overensstemmelse
med kravene i lovgivningen?

Præjudicielt spørgsmål
Skal forbuddet mod direkte forskelsbehandling på grund af alder
i artikel 2 og 6 i Rådets direktiv 2000/78/EF (1) fortolkes såle
des, at det er til hinder for, at en medlemsstat opretholder en
retstilstand, der indebærer, at en arbejdsgiver ved opsigelse af en
funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virk

(1) Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdi
afgiftssystem (EUT L 347, s. 1).

