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Temats: Lūgumraksts Nr. 0287/2019, ko iesniedzis Portugāles valstspiederīgais 
V.J.M.F., par iespējamu Portugāles Centrālās bankas izdarītu pamattiesību 
pārkāpumu 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Portugāles Centrālā banka izdod publiskus 
brīdinājumus, kas ietver parasto pilsoņu personas datus, bez jebkāda iepriekšēja brīdinājuma 
un iespējas iebilst pret šādu publikāciju vai apstrīdēt to. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
tas neatgriezeniski ietekmē attiecīgo personu un viņu ģimeņu cieņu un reputāciju, atņemot 
viņiem tiesības sevi aizstāvēt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2018. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 25. novembrī

Komisijas konstatējumi

Komisija atbilstīgi savai kompetencei ir stingri apņēmusies nodrošināt, ka tiek ievērotas tiesības 
uz cilvēka cieņu, tiesības uz labu pārvaldību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un 
taisnīgu tiesu, kas ir nostiprinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, attiecīgi 1., 41., un 
47. pantā. 

Tomēr saskaņā ar Pamattiesību hartas 51. pantu hartas noteikumi attiecas uz dalībvalstīm tikai 
tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus.

Turklāt Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. punktā ir noteikts, ka „Hartas noteikumi 
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nekādā ziņā nepaplašina Savienības kompetences, kā tās noteiktas Līgumos”. 

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nešķiet, ka viņa minētais 
jautājums būtu saistīts ar Savienības tiesību aktu īstenošanu. Šādos gadījumos dalībvalstīm, 
tostarp attiecīgajām tiesu iestādēm, ir jānodrošina efektīva pamattiesību ievērošana un 
aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem un starptautiskajām cilvēktiesību saistībām, tostarp 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas principiem. 

Secinājums

Tā kā Pamattiesību harta šajā gadījumā nav piemērojama, Komisija nevar turpināt šīs lietas 
izskatīšanu.

Lūgumraksta iesniedzējs var šīs lietas sakarā vērsties valsts iestādēs, tostarp tiesu iestādēs, un, 
ja viņš uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības, ko garantē Eiropas Cilvēktiesību konvencija, un ir 
izsmeltas visas valstī pieejamās tiesisko aizsardzības līdzekļu iespējas, viņš var iesniegt sūdzību 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā.


