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c) napadnuté ustanovenia nadobudli účinnosť spôsobom, ktorý
porušuje zásadu právnej istoty;
d) pridelenie niektorých úloh EBA a zverenie niektorých právo
mocí Komisii je ultra vires;
e) požiadavky o zverejňovaní v nariadení CR porušujú zásadu
ochrany údajov a súkromia podľa práva EÚ;
f) v rozsahu, v akom sa vyžaduje, aby sa článok 94 ods. 1
písm. g) uplatňoval aj na zamestnancov inštitúcií mimo EHP,
táto požiadavka porušuje článok 3 ods. 5 ZEÚ a zásadu
teritoriality stanovenú medzinárodným obyčajovým právom.

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna
2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom
dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami,
o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a
2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, s. 338).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26.
júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a
investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v.
EÚ L 176, s. 1).

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal
Østre Landsret (Dánsko) 25. septembra 2013 —
Ingeniørforeningen i Danmark, konajúca v mene Poula
Landina/TEKNIQ, konajúca v mene spoločnosti ENCO
A/S — VVS
(Vec C-515/13)
(2013/C 359/06)
Jazyk konania: dánčina

C 359/5

alebo 18 rokov, musí zamestnávateľ vyplatiť odstupné vo výške
jednej, dvoch alebo troch mesačných miezd, pričom sa však
toto odstupné nemusí vyplatiť, ak má zamestnanec v čase
odchodu možnosť poberať štátny starobný dôchodok?

(1) Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povo
laní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (Litva) 7. októbra 2013 — UAB Fast
Bunkering Klaipėda/Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Vec C-526/13)
(2013/C 359/07)
Jazyk konania: litovčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: UAB Fast Bunkering Klaipėda

Žalovaná: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respu
blikos finansų ministerijos

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: Ingeniørforeningen i Danmark, konajúca v mene
Poula Landina
Žalovaná: TEKNIQ, konajúca v mene spoločnosti ENCO A/S —
VVS

Prejudiciálna otázka
Má sa článok 148 písm. a) smernice 2006/112 (1) vykladať v
tom zmysle, že ustanovenie týkajúce sa oslobodenia od DPH,
ktoré sa v tomto článku nachádza, je uplatniteľné nielen na
dodávanie zásob pre prevádzkovateľa plavidla používaného na
plavbu na otvorenom mori, ktorý tento tovar používa takým
spôsobom, ale aj na dodávanie iným osobám ako prevádzko
vateľovi plavidla, t. j. sprostredkovateľom konajúcim vo
vlastnom mene, pokiaľ je konečné určenie tovaru v čase jeho
dodania vopred známe a riadne preukázané a doklady
potvrdzujúce túto skutočnosť boli predložené daňovému
orgánu, tak ako to vyžaduje právna úprava?

Prejudiciálna otázka
Má sa zákaz priamej diskriminácie na základe veku stanovený v
článkoch 2 a 6 smernice Rady 2000/78/ES (1) vykladať v tom
zmysle, že bráni členskému štátu, aby zachoval právny systém,
podľa ktorého v prípade prepustenia zamestnanca, ktorý bol v
tom istom podniku v pracovnom pomere nepretržite 12, 15

(1) Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom
systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1).

