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4. Če je odgovor na vprašanje 2 nikalen:
(a) Kako mora sodišče izvora ravnati glede obrazca iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in
gospodarskih zadevah, če je izvršba v zavarovanje v državi članici izvora v skladu z zakonom dopustna šele po
preteku določenega roka?
(b) Ali je v tem primeru sodišče izvora pooblaščeno za to, da izda potrdilo tako, da obrazec iz Priloge I k Uredbi (EU)
št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter
izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – npr. pod točko 4.4.1. ali 4.4.3. obrazca – dopolni
z dodatnimi podatki o tem roku in obrazcu priloži besedilo zakonskega predpisa?

(1)

UL L 351, 2012, str. 1.
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Stranke v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Violeta Villar Láiz
Toženi stranki: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) in Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Vprašanji za predhodno odločanje
1. V skladu s španskim pravom se starostna pokojnina odmeri v odstotku – ki je odvisen od števila let, za katera so bili med
poklicnim življenjem plačani prispevki – pokojninske osnove, izračunane na podlagi plač iz zadnjih let. Ali je treba šteti,
da je pravilo nacionalnega prava, kakršno je to iz členov 247(a) in 248(3) Ley General de la Seguridad Social, v skladu
s katerim se število let, ki so upoštevna za izračun odmernega odstotka, v primeru obdobij dela s krajšim delovnim
časom zmanjša, v nasprotju s členom 4(1) Direktive Sveta 79/7/EGS z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju
načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti (1)? Ali se s členom 4(1) Direktive 79/7/EGS
zahteva, da se število prispevnih let, ki se upoštevajo za določitev odmernega odstotka za izračun starostne pokojnine,
določa enako za delavce s polnim delovnim časom in te s krajšim delovnim časom?
2. Ali je treba izhajati iz tega, da je pravilo nacionalnega prava, kakršno je to, ki je sporno v obravnavani zadevi, v nasprotju
tudi s členom 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zaradi česar je nacionalno sodišče obvezano, da zagotovi
polni učinek Listine in spornih zakonodajnih določb notranjega prava ne uporabi, ne da bi mu bilo treba zahtevati ali
čakati predhodno odpravo teh določb po zakonodajni poti ali kakšnem drugem ustavnem postopku?

(1)

UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 215.

