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Objeto

Questões prejudiciais

Pedido de decisão prejudicial — Supreme Court — Validade da
Decisão do Conselho Europeu 2011/199/EU, de 25 de março
de 2011, que altera o artigo 136.o do Tratado sobre o Funcio
namento da União Europeia no que respeita a um mecanismo
de estabilidade para os Estados-Membros cuja moeda seja o euro
(JO L 91, p. 1) — Competências da União — Direito de um
Estado-Membro que pertence à zona euro celebrar um acordo
internacional como o Tratado que cria o Mecanismo Europeu de
Estabilidade

1. O artigo 1.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 2252/2004 do
Conselho, de 13 de dezembro de 2004, que estabelece nor
mas para os dispositivos de segurança e dados biométricos
dos passaportes e documentos de viagem emitidos pelos
Estados-Membros (JO L 385, p. 1), conforme alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 444/2009 do Parlamento Europeu e
do Conselho de 28 de maio de 2009 que altera o Regula
mento (CE) n.o 2252/2004 (JO L 142, p. 1), é válido à luz
dos artigos 7.o e 8.o da Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia e do artigo 8 da Convenção para a Proteção
dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais?

Dispositivo
1. O exame da primeira questão não revelou nenhum elemento sus
cetível de afetar a validade da Decisão 2011/199 do Conselho
Europeu, de 25 de março de 2011, que altera o artigo 136.o do
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia no que res
peita a um mecanismo de estabilidade para os Estados-Membros
cuja moeda seja o euro.
2. Os artigos 4.o, n.o 3, TUE, 13.o TUE, 2.o, n.o 3, TFUE, 3.o, n.os
1, alínea c), e 2, TFUE, 119.o TFUE a 123.o TFUE e 125.o
TFUE a 127.o TFUE, bem como o princípio geral da tutela
jurisdicional efetiva, não se opõem à celebração entre os Estados-Membros cuja moeda seja o euro de um acordo como o Tratado
que cria o Mecanismo Europeu de Estabilidade entre o Reino da
Bélgica, a República Federal da Alemanha, a República da Estó
nia, a Irlanda, a República Helénica, o Reino de Espanha, a
República Francesa, a República Italiana, a República de Chipre,
o Grão-Ducado do Luxemburgo, Malta, o Reino dos Países Bai
xos, a República da Áustria, a República Portuguesa, a República
da Eslovénia, a República Eslovaca e a República da Finlândia,
celebrado em Bruxelas em 2 de fevereiro de 2012, nem à ratifi
cação desse Tratado por esses Estados-Membros.
3. O direito de um Estado-Membro celebrar e ratificar o referido
Tratado não está dependente da entrada em vigor da Decisão
2011/199.

(1) JO C 303 de 6.10.2012.

2. No caso de a questão 1 ser respondida no sentido de que é
válido o artigo 1.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o
2252/2004 do Conselho, de 13 de dezembro de 2004,
que estabelece normas para os dispositivos de segurança e
dados biométricos dos passaportes e documentos de viagem
emitidos pelos Estados-Membros (JO L 385, p. 1), conforme
alterado pelo Regulamento (CE) n.o 444/2009 do Parla
mento Europeu e do Conselho de 28 de maio de 2009
que altera o Regulamento (CE) n.o 2252/2004 (JO L 142,
p. 1), deve o artigo 4.o, n.o 3, do regulamento ser inter
pretado, à luz dos artigos 7.o e 8.o da Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia, do artigo 8.o, n.o 2, da
Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das
Liberdades Fundamentais e do artigo 7.o, proémio e alínea
f), da diretiva relativa à privacidade (1) em conjugação com o
artigo 6.o, n.o 1, proémio e alínea b), dessa diretiva, no
sentido de que, para os efeitos da aplicação desse regula
mento, os Estados-Membros estão obrigados a garantir le
galmente que os dados biométricos recolhidos e armazena
dos com base nesse regulamento não poderão ser recolhi
dos, processados ou utilizados para outros fins que não
sejam a emissão do documento?

(1) Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de
outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação
desses dados (JO L 281, p. 31).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Raad van
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