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iii) ginčijamos nuostatos įsigaliojo tokiu būdu, kuris pažeidžia
teisinio tikrumo principą;
iv) tam tikrų užduočių priskyrimas EBI ir tam tikrų įgaliojimų
suteikimas Komisijai yra ultra vires;
v) nurodyti Reglamento CR reikalavimai atskleisti pažeidžia ES
teisėje įtvirtintus duomenų apsaugos ir privatumo principus.

C 359/5

darbuotoją, toje pačioje bendrovėje be pertraukos išdirbusį 12,
15 ar 18 metų, privalo išmokėti sumą, lygią atitinkamai vieno,
dviejų ar trijų mėnesių atlyginimui, tačiau ši išmoka nemokama,
jei atleidimo iš darbo momentu darbuotojas turi teisę gauti vals
tybinę senatvės pensiją?

(1) 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB nustatanti
vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius
pagrindus (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių
k., 5 sk., 4 t., p. 79).

Tiek, kiek 94 straipsnio 1 dalies g punktas turi būti taikomas už
EEE ribų esančių institucijų darbuotojams, jis pažeidžia ESS 3
straipsnio 5 dalį ir tarptautinėje paprotinėje teisėje įtvirtintą
teritoriškumo principą.

(1) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką
ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš
dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos
2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, p. 338).
2
( ) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir
investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, p. 1).

2013 m. spalio 7 d. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (Lietuva) pateiktas prašymas
priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB „Fast Bunkering
Klaipėda“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Byla C-526/13)
(2013/C 359/07)
Proceso kalba: lietuvių
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

2013 m. rugsėjo 25 d. Østre Landsret (Danija) pateiktas
prašymas
priimti
prejudicinį
sprendimą
byloje
Ingeniørforeningen i Danmark, veikianti kaip Poul Landin
įgaliotinė, prieš TEKNIQ, veikiančią kaip ENCO A/S —
VVS įgaliotinė
(Byla C-515/13)

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriau
sybės

Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovė: UAB „Fast Bunkering Klaipėda“

(2013/C 359/06)
Proceso kalba: danų

Atsakovė: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respub
likos finansų ministerijos

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Østre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovė: Ingeniørforeningen i Danmark, veikianti kaip Poul Landin
įgaliotinė
Atsakovė: TEKNIQ, veikianti kaip ENCO A/S — VVS įgaliotinė

Prejudiciniai klausimai
Ar Direktyvos (1) 148 straipsnio a punkto nuostatos turi būti
aiškinamos taip, kad šio punkto nuostatos dėl neapmokestinimo
PVM yra taikomos ne tik tiekimams laivo, naudojamo naviga
cijoje atviroje jūroje, valdytojui, kuris sunaudoja šias prekes kaip
laivo atsargas, bet ir tiekimams ne laivo valdytojui, t. y. neatsi
skleidusiems tarpininkams, kai tiekimo momentu iš anksto
žinoma ir tinkamai nustatyta galutinė prekių paskirtis, ir
mokesčių administratoriui pagal teisės aktų reikalavimus patei
kiami tai patvirtinantys įrodymai?

Prejudicinis klausimas
Ar Tarybos direktyvos 2000/78/EB (1) 2 ir 6 straipsniuose
nustatytas tiesioginės diskriminacijos draudimas dėl amžiaus
turi būti aiškinamas taip, kad valstybė narė negali palikti tokios
teisinės padėties, pagal kurią darbdavys, atleidęs iš darbo

(1) 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridė
tinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1)

