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iii) vaidlustatud sätted jõustati viisil, mis rikub õiguskindluse
põhimõtet;
iv) teatavate kohustuste panemine EBA — le ja teatava päde
vuse andmine komisjonile on ultra vires;
v) tuvastatud avalikustamise nõuded kapitalinõuete määruses
riivavad isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse põhi
mõtet EL õiguses.
vi) kuivõrd artikli 94 lõike 1 punkti g) tuleb kohaldada EMP
väliste institutsioonide töötajatele, rikub see EL lepingu
artikli 3 lõiget 5 ja territoriaalsuse põhimõtet rahvusvahe
lises tavaõiguses.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv
2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingi
musi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavus
nõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi
2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ; ELT L 176, lk 338.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL)
nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohal
datavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012
muutmise kohta; ELT L 176, lk 1.

C 359/5

töölepingu ülesütlemisel, kes on sama tööandja juures katkema
tult töötanud 12, 15 või 18 aastat, hüvitist vastavalt ühe, kahe
või kolme kuu töötasu ulatuses, kuid kõnealust hüvitist ei tule
maksta juhul, kui töötajal on töölepingu lõppemisel õigus vana
duspensionile?
(1) Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja
kutsealale pääsemisel (EÜT L 303, lk 6, ELT eriväljaanne 05/04,
lk 79).

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Mokestinių ginčų
komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Leedu) 7.
oktoobril 2013 — UAB „Fast Bunkering Klaipėda” versus
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
(Kohtuasi C-526/13)
(2013/C 359/07)
Kohtumenetluse keel: leedu
Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani)
25. septembril 2013 — Ingeniørforeningen i Danmark, kes
esindab Poul Landini versus TEKNIQ, kes esindab ENCO
A/S — VVSi

Põhikohtuasja pooled
Kaebuse esitaja: Fast Bunkering Klaipėda UAB

(Kohtuasi C-515/13)
(2013/C 359/06)

Vastustaja: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respub
likos finansų ministerijos

Kohtumenetluse keel: taani
Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Eelotsuse küsimused

Østre Landsret

Kas direktiivi 2006/112 (1) artikli 148 punkti a tuleb tõlgendada
nii, et selles ette nähtud käibemaksuvabastuse säte on kohal
datav mitte üksnes neile tarnetele, mis tehakse avamerel sõitmi
seks kasutatavate laevade operaatoritele, kes kasutavad neid
kaupu laeva proviandiga varustamiseks, vaid ka tarnetele teistele
isikutele kui laeva operaatorid, s.t enda nimel tegutsevatele
vahendajatele, juhul kui tarne toimumise ajal on kauba lõpp
otstarve ette teada ja nõuetekohaselt tõendatud ja seda kinni
tavad tõendid on vastavalt õigusaktidest tulenevatele nõuetele
esitatud maksuametile?

Põhikohtuasja pooled
Hageja: Ingeniørforeningen i Danmark, kes esindab Poul Landini
Kostja: TEKNIQ, kes esindab ENCO A/S — VVSi

Eelotsuse küsimus
Kas vanuse alusel otsese diskrimineerimise keeldu, mis on sätes
tatud nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ (1) artiklites 2 ja 6, tuleb
tõlgendada nii, et liikmesriigil ei ole lubatud säilitada õigus
norme, mille kohaselt peab tööandja maksma sellise töötaja

(1) Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis
käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1).

