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Předmět věci
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Supreme Court —
Platnost rozhodnutí Evropské rady 2011/199/EU ze dne 25.
března 2011, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování
Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské
státy, jejichž měnou je euro (Úř. věst. L 91, s. 1) — Pravomoci
Unie — Právo členského státu patřícího k eurozóně uzavřít
takovou mezinárodní smlouvu, jako je Smlouva o zřízení
Evropského mechanismu stability

Výrok
1) Přezkum první otázky neodhalil žádnou skutečnost, kterou by
mohla být dotčena platnost rozhodnutí Evropské rady
2011/199/EU ze dne 25. března 2011, kterým se mění článek
136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mecha
nismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro.
2) Článek 4 odst. 3 SEU, článek 13 SEU, čl. 2 odst. 3 SFEU, čl. 3
odst. 1 písm. c) a odst. 2 SFEU, články 119 SFEU až 123
SFEU, články 125 SFEU až 127 SFEU ani obecná zásada účinné
soudní ochrany nebrání tomu, aby mezi sebou členské státy, jejichž
měnou je euro, uzavřely takovou smlouvu, jako je Smlouva o
zřízení Evropského mechanismu stability mezi Belgickým králov
stvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou,
Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou
republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lucembur
ským velkovévodstvím, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakou
skou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko,
Slovenskou republikou a Finskou republikou, uzavřená v Bruselu
dne 2. února 2012, ani ratifikaci této smlouvy těmito členskými
státy.
3) Oprávnění členského státu uzavřít a ratifikovat uvedenou smlouvu
není podmíněno vstupem rozhodnutí 2011/199 v platnost

Předběžné otázky
1) Je čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13.
prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické
prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydáva
ných členskými státy (Úř. věst. L 385, s. 1) ve znění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28.
května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2252/2004
(Úř. věst. L 142, s. 1) platný ve světle článků 7 a 8 Listiny
základních práv Evropské unie a článku 8 Evropské úmluvy
o lidských právech a základních svobodách?

2) Je třeba v případě, že odpověď na otázku č. 1 zní, že čl. 1
odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13.
prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické
prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydáva
ných členskými státy (Úř. věst. L 385, s. 1) ve znění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28.
května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2252/2004
(Úř. věst. L 142, s. 1) je platný, čl. 4 odst. 3 nařízení ve
světle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie a
čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech a základ
ních svobodách a čl. 7 písm. f) směrnice 95/46 (1) ve
spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) této směrnice vykládat v
tom smyslu, že za účelem provedení uvedeného nařízení
musí členské státy na základě zákona zajistit, že biometrické
údaje, které jsou shromažďovány a uchovávány podle
tohoto nařízení, nesmějí být shromažďovány, zpracovávány
a využívány k jiným účelům než k vydání dokladu?

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října
1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob
ních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31;
Zvl. vyd. 13/15, s. 355).

(1) Úř. věst. C 303, 6.10.2012.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van
State (Nizozemsko) dne 3. října 2012 — W. P. Willems,
další účastník řízení: Burgemeester van Nuth

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van
State (Nizozemsko) dne 5. října 2012 — H. J. Kolostra,
další účastník řízení: Burgemeester van Skarsterlân
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