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iii) Οι προσβαλλόμενες διατάξεις τέθηκαν σε ισχύ κατά τρόπο που
παραβιάζει την αρχή της ασφάλειας δικαίου.
iv) Η ανάθεση ορισμένων καθηκόντων στην ΕΤΑ και η μεταβίβαση
ορισμένων αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή έγινε ultra vires.
v) Οι προβλεπόμενες στον κανονισμό CR απαιτήσεις δημοσιοποι
ήσεως παραβιάζουν τις αρχές της προστασίας δεδομένων και
της ιδιωτικότητας βάσει του δικαίου της Ένωσης.
vi) Στο μέτρο που το άρθρο 94, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', απαι
τείται να εφαρμόζεται σε υπαλλήλους ιδρυμάτων ευρισκομένων
εκτός ΕΟΧ, αντιβαίνει στο άρθρο 3, παράγραφος 5, ΣΕΕ και
παραβιάζει την αρχή της εδαφικότητας που ισχύει στο διεθνές
εθιμικό δίκαιο.

(1) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριό
τητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδη
γίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176, σ. 338).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προλη
πτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (ΕΕ L 176, σ. 1).

C 359/5

απασχολήθηκε ανελλιπώς στην ίδια επιχείρηση επί 12, 15 ή 19
έτη, να καταβάλει κατά την απόλυση του υπαλλήλου ποσό αποζη
μιώσεως ίσο προς ένα, δύο ή τρεις μισθούς, αντιστοίχως, πλην όμως
η αποζημίωση αυτή δεν πρέπει να καταβληθεί, αν ο υπάλληλος έχει
κατά την απόλυση τη δυνατότητα να λάβει εθνική σύνταξη γήρατος;

(1) Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για
τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχό
ληση και την εργασία (EE L 303, σ. 16)

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (Λιθουανία) στις 7 Οκτωβρίου 2013 — Fast
Bunkering Klaipėda UAB κατά Valstybinė mokesčių
inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Υπόθεση C-526/13)
(2013/C 359/07)
Γλώσσα διαδικασίας: η λιθουανική
Αιτούν δικαστήριο

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το
Østre Landsret (Δανία) στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 —
Ingeniørforeningen i Danmark, ως εντολοδόχος του Poul
Landin κατά TEKNIQ, ως εντολοδόχου της ENCO A/S —
VVS

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Προσφεύγουσα: Fast Bunkering Klaipėda UAB

(Υπόθεση C-515/13)
(2013/C 359/06)

Καθής: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos

Γλώσσα διαδικασίας: η δανική
Αιτούν δικαστήριο
Østre Landsret

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Ενάγων: Ingeniørforeningen i Danmark, ως εντολοδόχος του Poul
Landin
Εναγομένη: TEKNIQ, ως εντολοδόχος της ENCO A/S- VVS

Προδικαστικά ερωτήματα
Έχει το άρθρο 148, στοιχείο α', της οδηγίας 2006/112 (1) την
έννοια ότι η απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εν λόγω διάταξη
εφαρμόζεται όχι μόνο στις περιπτώσεις παράδοσης εφοδίων στο
πρόσωπο το οποίο έχει την εκμετάλλευση πλοίου ανοικτής θαλάσ
σης και χρησιμοποιεί τα οικεία εμπορεύματα για τον εφοδιασμό
αυτού, αλλά και σε άλλα πρόσωπα, ήτοι σε μεσάζοντες που ενερ
γούν επ’ ονόματί τους, εφόσον, κατά τον χρόνο της παράδοσης,
είναι εκ των προτέρων γνωστή και δεόντως πιστοποιημένη η χρήση
για την οποία προορίζονται τα ως άνω εμπορεύματα και έχουν
υποβληθεί στις φορολογικές αρχές όλα τα σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία, όπως επιτάσσει η εθνική νομοθεσία;

Προδικαστικό ερώτημα
Έχει η απαγόρευση άμεσης δυσμενούς διακρίσεως λόγω ηλικίας
κατά τα άρθρα 2 και 6 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ (1) του Συμβου
λίου την έννοια ότι κράτος μέλος εμποδίζεται να διατηρεί μια
νομική κατάσταση που έχει ως συνέπεια ότι ένας εργοδότης οφείλει
κατά την καταγγελία συμβάσεως εργασίας υπαλλήλου, ο οποίος

(1) Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006,
σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347,
σ. 1)

