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iii) De omtvistade bestämmelserna har inrättats på ett sätt som
strider mot principen om rättsäkerhet,
iv) Tilldelningen av vissa uppgifter till EBA och överskjutandet
av viss makt till kommissionen saknar befogenhet
(ultra vires),
v) De identifierade upplysningskraven i kapitalkravsförord
ningen strider mot EU-rättens principer om dataskydd och
privatliv,
vi) I den utsträckning artikel 94.1 g måste tillämpas på an
ställda i institutioner utanför EES-området, strider den mot
artikel 3.5 FEU och territorialitetsprincipen i sedvanlig
internationell rätt.

C 359/5

som utan avbrott har varit anställd i samma företag i 12, 15
eller 18 år ska arbetsgivaren vid anställningens upphörande
betala ett belopp som motsvarar 1, 2 eller 3 månaders lön,
men att detta vederlag inte ska betalas ut om tjänstemannen
vid anställningens upphörande har möjlighet att uppbära folk
pension?
(1) Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrät
tande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, s. 16).

Begäran om förhandsavgörande framställd av Mokestinių
ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(Litauen) den 7 oktober 2013 — Fast Bunkering Klaipėda
UAB mot Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni
2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om
tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av di
rektiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och
2006/49/EG.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den
26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers
företag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

(Mål C-526/13)
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Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre
Landsret (Danmark) den 25 september 2013 —
Ingeniørsføreningen i Danmark på vägnar av Poul Landin
mot TEKNIQ på vägnar av ENCO A/S — VVS
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Lietuvos

Respublikos

Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Fast Bunkering Klaipėda UAB

(Mål C-515/13)
(2013/C 359/06)
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Landin
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Motpart: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respubli
kos finansų ministerijos

Tolkningsfråga
Ska artikel 148 a i direktiv 2006/112 (1) tolkas så, att undan
taget från mervärdesskatt i den bestämmelsen gäller inte bara
leveranser av varor till den som använder ett fartyg på öppna
havet och som använder dessa varor för proviantering av farty
get, utan även leveranser till andra än den som använder farty
get, närmare bestämt till mellanmän som inte agerar öppet som
mellanled, när den slutliga användningen av varorna vid tid
punkten för leveransen redan är känd och styrkt och bevis
för detta har uppvisats för skattemyndigheten enligt de villkor
som uppställs i lag?

Tolkningsfrågor
Ska förbudet mot direkt diskriminering på grund av ålder i
artiklarna 2 och 6 i rådets direktiv 2000/78 (1) tolkas så att
det utgör hinder för att en medlemsstat behåller ett rättsläge
som innebär att om en arbetsgivare säger upp en tjänsteman

(1) Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett
gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1).

