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Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Odvolateľ: H. J. Kooistra

Ďalší účastník konania: Burgemeester van Skarsterlân
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údaje, ktoré sa získavajú a uchovávajú podľa uvedeného
nariadenia, sa nemôžu získavať, spracovávať a používať na
iné účely ako na vydanie dokladu?

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra
1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a
voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd.
13/015, s. 355).

Prejudiciálne otázky
1. Má sa článok 1 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z
13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a
biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch
vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmene
ného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009 [ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ
L 142, s. 1)], vykladať v tom zmysle, že sa neuplatňuje na
preukazy totožnosti, ktoré členské štáty vydali vlastným
štátnym príslušníkom, ako je holandský preukaz totožnosti,
a to bez ohľadu na dobu ich platnosti a bez ohľadu na
možnosti používať ich ako cestovné doklady?

2. Ak z odpovede na prvú otázku vyplynie, že nariadenie Rady
(ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre
ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestov
ných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ
L 385, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európ
skeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája
2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č.
2252/2004 (Ú. v. EÚ L 142, s. 1), sa vzhľadom na
možnosti používať preukazy totožnosti ako cestovný doklad
uplatňuje na také preukazy totožnosti, ako je holandský
preukaz totožnosti: je platný článok 1 ods. 2 tohto naria
denia so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv
Európskej únie a článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd?

3. Ak bude odpoveď na druhú otázku znieť v tom zmysle, že
článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13.
decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu
v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných
členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a
doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ
L 142, s. 1), je platný: má sa článok 4 ods. 3 nariadenia
so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európ
skej únie, článok 8 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd a článok 7 písm. f) smernice o
ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (1)
v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. b) tejto smernice
vykladať v tom zmysle, že na účely vykonania tohto naria
denia musia členské štáty zákonom zaručiť, že biometrické

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal
Raad van State (Holandsko) 8. októbra 2012 — M. Roest,
ďalší účastník konania: Burgemeester van Amsterdam
(Vec C-448/12)
(2013/C 26/30)
Jazyk konania: holandčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Odvolateľka: M. Roest

Ďalší účastník konania: Burgemeester van Amsterdam

Prejudiciálne otázky
1. Je článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13.
decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu
v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných
členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a
doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ
L 142, s. 1), platný so zreteľom na články 7 a 8 Charty
základných práv Európskej únie a článok 8 Dohovoru o
ochrane ľudských práv a základných slobôd?

2. Ak bude odpoveď na prvú otázku znieť v tom zmysle, že
článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13.
decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu
v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných
členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a
doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ
L 142, s. 1), je platný, má sa článok 4 ods. 3 nariadenia
so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európ
skej únie, na článok 8 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd a na článok 7 písm. f) smernice o
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ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (1)
v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. b) tejto smernice
vykladať v tom zmysle, že na účely vykonávania tohto
nariadenia musia členské štáty zákonom zaručiť, že biome
trické údaje, ktoré sa získavajú a uchovávajú podľa uvede
ného nariadenia, sa nemôžu získavať, spracovávať a
používať na iné účely ako na vydanie dokladu?

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra
1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a
voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd.
13/015, s. 355).

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal
Raad van State (Holandsko) 8. októbra 2012 — L.J.A. van
Luijk, ďalší účastník konania: Burgemeester van Den Haag

26.1.2013

práv a základných slobôd a na článok 7 písm. f) smernice o
ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (1)
v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. b) tejto smernice
vykladať v tom zmysle, že na účely vykonávania tohto
nariadenia musia členské štáty zákonom zaručiť, že biome
trické údaje, ktoré sa získavajú a uchovávajú podľa uvede
ného nariadenia, sa nemôžu získavať, spracovávať a
používať na iné účely ako na vydanie dokladu?

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra
1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a
voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd.
13/015, s. 355).

(Vec C-449/12)

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal
Landgerichts Krefeld (Nemecko) 9. októbra 2012 —
NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid
Transport BV

(2013/C 26/31)

(Vec C-452/12)

Jazyk konania: holandčina

(2013/C 26/32)

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania

Jazyk konania: nemčina

Raad van State

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Landgerichts Krefeld

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Odvolateľka: L.J.A. van Luijk

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd

Ďalší účastník konania: Burgemeester van Den Haag
Žalovaná: Inter-Zuid Transport BV
Prejudiciálne otázky
1. Je článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13.
decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu
v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných
členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a
doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ
L 142, s. 1), platný so zreteľom na články 7 a 8 Charty
základných práv Európskej únie a článok 8 Dohovoru o
ochrane ľudských práv a základných slobôd?
2. Ak bude odpoveď na prvú otázku znieť v tom zmysle, že
článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13.
decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu
v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných
členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a
doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ
L 142, s. 1), je platný, má sa článok 4 ods. 3 nariadenia
so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európ
skej únie, na článok 8 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských

Prejudiciálne otázky
1. Odporuje článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 (1) z
22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach výklad
dohovoru, ktorý sa uskutočňuje výlučne autonómne, alebo
sa pri uplatnení takého dohovoru majú zohľadňovať tiež
ciele a zásady tohto nariadenia?
2. Odporuje článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22.
decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach výklad
dohovoru, podľa ktorého určovacia žaloba, o ktorej bolo
rozhodnuté v jednom členskom štáte, nebráni následnému
podaniu žaloby na plnenie v inom členskom štáte, pokiaľ
tento dohovor umožňuje tiež výklad v súlade s článkom 27
nariadenia č. 44/2001?

(1) Ú. v. ES L 12; Mim. vyd. 19/004, s. 42.

