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Dalykas
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Supreme Court –2011
m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimo
2011/199/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo
mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra
euro (OL L 91, p. 1), galiojimas — Sąjungos kompetencija —
Valstybės narės euro zonos dalyvės teisė sudaryti tokią tarptau
tinę sutartį, kaip antai Europos stabilumo mechanizmo steigimo
sutartis.
Rezoliucinė dalis
1. Nagrinėjant pirmąjį klausimą nebuvo atskleista nieko, kas galėtų
daryti poveikį 2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos
sprendimo 2011/199/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su
stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta
yra euro, galiojimui.
2. ESS 4 straipsnio 3 dalimi, ESS 13 straipsniu, SESV 2 straipsnio
3 dalimi, SESV 3 straipsnio 1 dalies c punktu ir 2 dalimi, SESV
119–123 straipsniais ir SESV 125–127 straipsniais bei veiks
mingos teisminės apsaugos bendruoju principu valstybėms narėms,
kurių valiuta yra euro, nedraudžiama nei sudaryti tokios sutarties,
kaip 2012 m. vasario 2 d. Briuselyje sudaryta Europos stabilumo
mechanizmo steigimo sutartis tarp Belgijos Karalystės, Vokietijos
Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos
Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos
Respublikos, Kipro Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Herco
gystės, Maltos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos,
Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos
Respublikos ir Suomijos Respublikos, nei šioms valstybėms narėms
šios sutarties ratifikuoti.
3. Valstybės narės teisė sudaryti ir ratifikuoti minėtą sutartį nesietina
su Sprendimo 2011/199 įsigaliojimu

Prejudiciniai klausimai
1. Ar 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.
2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės
dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL
L 385, p. 1), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 28 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr.
444/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr.
2252/2004 (OL L 142, p. 1), 1 straipsnio 2 dalis galioja,
atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos
7 ir 8 straipsnius ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos 8 straipsnį?

2. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų toks, kad 2004 m.
gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl
valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų
apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, p.
1), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 28 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 444/2009, iš
dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 (OL L
142, p. 1), 1 straipsnio 2 dalis galioja, ar šio reglamento
4 straipsnio 3 dalį, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrin
dinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius, Žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio 2 dalį
ir Direktyvos 95/46 (1) 7 straipsnio f punktą, skaitomą kartu
su šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalies b punktu, reikia
aiškinti taip, kad valstybės narės, įgyvendindamos šį regla
mentą, turi įstatymu užtikrinti, kad pagal šį reglamentą
renkami ir saugomi biometriniai duomenys negali būti „ren
kami“, tvarkomi ir naudojami kitiems tikslams nei doku
mento išdavimui?

(1) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
(95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specia
lusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).

(1) OL C 303, 2012 10 6.
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