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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?

Pârât: Burgemeester van Skarsterlân

Întrebările preliminare
1. Articolul 1 alineatul (3) 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 trebuie interpretat în sensul că
acest regulament nu se aplică cărților de identitate emise de
statele membre resortisanților lor, precum cartea de iden
titate olandeză, indiferent de durata lor de valabilitate și fără
a lua în considerare posibilitățile de a le utiliza ca document
de călătorie?

(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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2. În măsura în care din răspunsul la prima întrebare rezultă că
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) se aplică cărților de identitate, precum cartea de
identitate olandeză, având în vedere posibilitățile de a utiliza
aceste cărți de identitate ca document de călătorie, articolul
1 alineatul (1) din acest regulament 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?

3. 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 viață privată (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
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Întrebările preliminare
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?

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
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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 viață privată (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) 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).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State
(Țările de Jos) la 8 octombrie 2012 — L.J.A. van Luijk/
Burgemeester van Den Haag
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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 viață privată (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) 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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Întrebările preliminare
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?
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
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1. Articolul 71 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 (1) al
Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judi
ciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă
și comercială se opune unei interpretări exclusiv autonome a
unei convenții sau, la aplicarea unei astfel de convenții,
trebuie să se țină seama și de obiectivele și de principiile
care stau la baza regulamentului?
2. Articolul 71 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al
Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judi
ciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă
și comercială se opune interpretării unei convenții conform
căreia o acțiune în constatare soluționată într-un alt stat
membru nu se opune unei acțiuni în realizare formulate
ulterior într-un alt stat membru în măsura în care această
convenție ar putea fi interpretată și într-o modalitate
conformă cu articolul 27 din Regulamentul nr. 44/2001?

(1) JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74

