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Reclamant: Thomas Pringle

Reclamant: W. P. Willems

Pârâți: Government of Ireland, Ireland și the Attorney General

Pârât: Burgemeester van Nuth

Obiectul

Întrebările preliminare

Cerere de decizie preliminară — Supreme Court — Validitatea
Deciziei 2011/199/UE a Consiliului European din 25 martie
2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de
stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro (JO
L 91, p. 1) — Competențe ale Uniunii — Dreptul unui stat
membru aparținând zonei euro de a încheia un acord inter
național precum Tratatul de instituire a Mecanismului
european de stabilitate

1. Articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind
standardele pentru elementele de securitate și elementele
biometrice integrate în pașapoarte și în documente de
călătorie emise de statele membre (JO L 385, p. 1, Ediție
specială, 01/vol. 5, p. 155), astfel cum a fost modificat prin
Regulamentul (CE) nr. 444/2009 al Parlamentului European
și al Consiliului din 28 mai 2009 de modificare a Regula
mentului (CE) nr. 2252/2004 (JO L 142, p. 1), este valid în
lumina articolelor 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene și a articolului 8 din Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale?

Dispozitivul
1. Examinarea primei întrebări nu a revelat niciun element de natură
să afecteze validitatea Deciziei 2011/199/UE a Consiliului
European din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la
un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă
este euro.
2. Articolul 4 alineatul (3) TUE, articolul 13 TUE, articolul 2
alineatul (3) TFUE, articolul 3 alineatul (1) litera (c) și
alineatul (2) TFUE și articolele 119 TFUE-123 TFUE și 125
TFUE-127 TFUE, precum și principiul general al protecției juris
dicționale efective nu se opun încheierii între statele membre a
căror monedă este euro a unui acord precum Tratatul de instituire
a mecanismului european de stabilitate între Regatul Belgiei,
Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda,
Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica
Italiană, Republica Cipru, Marele Ducat al Luxemburgului, Malta,
Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Portugheză,
Republica Slovenia, Republica Slovacă și Republica Finlanda,
încheiat la Bruxelles la 2 februarie 2012, nici ratificării sale de
către aceste state membre.
3. Dreptul unui stat membru de a încheia și de a ratifica tratatul
menționat nu este condiționat de intrarea în vigoare a Deciziei
2011/199.

2. În cazul în care răspunsul la prima întrebare este în sensul
validității articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004
privind standardele pentru elementele de securitate și
elementele biometrice integrate în pașapoarte și în
documente de călătorie emise de statele membre (JO L
385, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 5, p. 155), astfel cum a
fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 444/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din 28 mai 2009
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 (JO L
142, p. 1), articolul 4 alineatul (3) din regulament, în lumina
articolelor 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene, a articolului 8 alineatul (2) din
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a liber
tăților fundamentale și a articolului 7 litera (f) din
Directiva 95/46 (1) coroborat cu articolul 6 alineatul (1)
litera (b) din această directivă, trebuie interpretat în sensul
că, atunci când pun în aplicare acest regulament, statele
membre trebuie să garanteze prin lege că datele biometrice
colectate și stocate în temeiul regulamentului menționat nu
pot fi colectate, prelucrate și utilizate în alte scopuri decât în
vederea eliberării documentului în cauză?

(1) JO C 303, 6.10.2012.

(1) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24
octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație
a acestor date (JO L 281, p. 31, Ediție specială, 13/vol. 17, p. 10).
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(Țările de Jos) la 5 octombrie 2012 — H.J. Kooistra/
Burgemeester van Skarsterlân
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