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Αντικείμενο

Προδικαστικά ερωτήματα

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Supreme Court —
Κύρος της αποφάσεως 2011/199/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
της 25ης Μαρτίου 2011, που τροποποιεί το άρθρο 136 της Συν
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχα
νισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (ΕΕ L
91, σ. 1) — Αρμοδιότητες της Ένωσης — Δικαίωμα κράτους
μέλους της ζώνης του ευρώ να συνάπτει διεθνή συμφωνία όπως
η Συνθήκη περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας

1) Είναι το άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ)
2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004,
σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά
ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια
και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (ΕΕ L 385, σ. 1),
όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 444/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης
Μαΐου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
2252/2004 (ΕΕ L 142, σ. 1), ισχυρό υπό το πρίσμα των
άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 8 της Συμβάσεως για την
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιω
δών Ελευθεριών;

Διατακτικό
1) Από την εξέταση του πρώτου ερωτήματος δεν προέκυψε
κανένα στοιχείο ικανό να θίξει το κύρος της αποφάσεως
2011/199/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 25ης Μαρ
τίου 2011, που τροποποιεί το άρθρο 136 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχανισμό στα
θερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.
2) Δεν αντιβαίνει προς τα άρθρα 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ, 13
ΣΕΕ, 2, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ, 3, παράγραφοι 1, στοιχείο γ',
και 2, ΣΛΕΕ, 119 ΣΛΕΕ έως 123 ΣΛΕΕ και 125 ΣΛΕΕ έως
127 ΣΛΕΕ καθώς και προς τη γενική αρχή της αποτελεσμα
τικής δικαστικής προστασίας η σύναψη μεταξύ των κρατών
μελών με νόμισμα το ευρώ συμφωνίας όπως η Συνθήκη για
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημο
κρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της
Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της
Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρα
τίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, του Μεγάλου Δουκάτου
του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής
Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, η οποία
συνήφθη στις Βρυξέλλες στις 2 Φεβρουαρίου 2012, και η
επικύρωση της συμφωνίας αυτής από τα εν λόγω κράτη μέλη.
3) Το δικαίωμα κράτους μέλους να συνάψει και να επικυρώσει
την εν λόγω συνθήκη δεν εξαρτάται από την έναρξη ισχύος
της αποφάσεως 2011/199.

2) Αν η απάντηση στο ερώτημα 1 σημαίνει ότι είναι ισχυρό το
άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 2252/2004 του
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέ
ρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση
βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά
έγγραφα των κρατών μελών (ΕΕ L 385, σ. 1), όπως τροποποι
ήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 444/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2009, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2252/2004 (ΕΕ L 142, σ.
1), έχει το άρθρο 4, παράγραφος 3, του κανονισμού, υπό το
πρίσμα των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του άρθρου 8, παράγρα
φος 2, της Συμβάσεως για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και του άρθρου
7, αρχή και στοιχείο στ', της οδηγίας για την προστασία της
ιδιωτικής ζωής (1), σε συνδυασμό με το άρθρο 6, παράγραφος
1, αρχή και στοιχείο β', της οδηγίας αυτής, την έννοια ότι για
την εφαρμογή του κανονισμού αυτού τα κράτη μέλη πρέπει να
εγγυώνται με νόμο ότι τα βιομετρικά δεδομένα, που συλλέγο
νται και αποθηκεύονται βάσει του κανονισμού αυτού, δεν δύνα
νται να συλλεγούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να χρη
σιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός από την έκδοση του
εγγράφου;

(1) ΕΕ C 303 της 6.10.2012.

(1) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281, σ. 31).

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία
υπέβαλε το Raad van State (Κάτω Χώρες) στις 3 Οκτωβρίου
2012 — W.P. Willems κατά Burgemeester van Nuth

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία
υπέβαλε το Raad van State (Κάτω Χώρες) στις 5 Οκτωβρίου
2012 — H. J. Kooistra κατά Burgemeester van Skarsterlân
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