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Priekšvārds 

I 

Eiropas Savienības (ES) tiesības mēdz iedalīt institucionālajās tiesībās un 

materiālajās tiesībās. Institucionālas tiesības nosaka ES organizatorisko 

uzbūvi – tās institūcijas, to struktūru, savstarpējo kompetenču norobežo-

jumu, darbības veidus un principus. Savukārt materiālās tiesības nosaka tās 

jomas, kurās ES – t.i., tās institūcijas – drīkst darboties, šīs darbības mērķus 

un saturu. Lai arī šāds iedalījums nav obligāts, tas tomēr ir ērts, jo skaidri 

nodala divus dažādus jautājumu lokus – to, kas ir ES, kā tā uzbūvēta, no tā, 

kā tā darbojas un ko tā regulē.  

Par pirmo no šo jautājumu loku vairāku autoru kolektīvs 2014. gadā izdeva 

grāmatu "Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības".1 Šī 

grāmata Latvijā īsā laikā ir kļuvusi par standartdarbu, kas gan studentiem, gan 

praktiķiem palīdz izprast ES uzbūvi. Tagad autoru kolektīvs Dr. Kristofa 

Ševes (Christoph Schewe) vadībā piedāvā lasītājiem turpinājumu – "Eiropas 

Savienības tiesības. II daļa. Materiālās tiesības". Abas grāmatas kopā veido 

visaptverošu pārskatu par ES tiesībām.  

II 

Eiropas Savienība – bez Lielbritānijas – apvieno 27 valstis (no apmēram 

190 pasaules valstīm), tās teritorija aptver 4 miljonus kvadrātkilometru 

(apmēram 3,5% pasaules teritorijas), tajā dzīvo 450 miljoni iedzīvotāju 

(nepilni 7% pasaules iedzīvotāju). Tomēr ES īpatsvars pasaules ekonomikā – 

lai arī ar krītošu tendenci – ir gandrīz viena piektā daļa. Tā kopā ar ASV 

joprojām ir pasaules lielākā ekonomika, pagaidām vēl ievērojami apsteidzot 

Ķīnu. Šos skaitļus der atcerēties, lai gūtu pareizu priekšstatu par ES vietu 

pasaulē. Vienlaikus ir derīgi tos ņemt vērā, pārdomājot atsevišķas valsts 

nozīmi un iespējas2 mūsdienu globalizētajā pasaulē.  

                                                           
1  Schewe C., Buka A., Gailītis K., Strazdiņš Ģ. (zin. red.). Eiropas Savienības tiesības. 

I daļa. Institucionālās tiesības. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014. 
2  Latvijas teritorija veido 0,04% no pasaules teritorijas, tajā dzīvo 0,03% pasaules 

iedzīvotāju, un Latvijas iekšzemes kopprodukts sastāda apmēram 0,045% no pasaules 

iekšzemes kopprodukta. 
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Tomēr ES nav valsts; tā ir veidojums sui generis, ko vislabāk var aprakstīt 

kā brīvprātīgu supranacionālu dalībvalstu un to pilsoņu organizāciju, kas 

īsteno kopējus, ES Pamatlīgumos3 noteiktos mērķus.  

Sākotnēji tie bija ekonomiski mērķi, pamatā Eiropas kopējā tirgus izveide. 

Šis tirgus balstās uz četrām specifiskajām ES pamatbrīvībām – preču brīvu 

apriti, darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, pakalpojumu sniegšanas brīvību 

un kapitāla brīvu apriti. Laika gaitā šīs brīvības tikušas ievērojami padziļi-

nātas. Mūsdienās, globālās kapitālistiskās ekonomikas apstākļos, tas bijis 

ļoti tālredzīgi izvēlēts mērķis, jo lielāka tirgus telpa, kas pārsniedz atsevišķas, 

pat relatīvi lielas Eiropas valsts ietvarus, globālajā konkurencē ir ievērojama 

priekšrocība. Šo sākotnējo pamatmērķi vēlāk papildinājusi virkne citu mērķu, 

no kuriem svarīgākie ir kopējās brīvības, drošības un tiesiskuma telpas 

izveide un ES ārējā darbība, to vidū kopējā ārpolitika un drošības politika. 

Pagaidām vēl aizmetņa līmenī atrodas Eiropas sociālās telpas izveide.  

III 

ES lielā mērā ietekmē dalībvalstu pilsoņu dzīvi. Galvenais tās ietekmes 

instruments ir tiesības. Neraugoties uz kritiku, ir skaidri jāapzinās, ka ES un 

tās tiesības ir demokrātiski leģitimētas. Demokrātija ES ir strukturēta citādāk 

nekā valstī: tā balstās, no vienas puses, uz dalībvalstīm (kuras ir pārstāvētas 

Eiropadomē) un, no otras puses, uz ES pilsoņiem (kurus pārstāv tiešās 

vēlēšanās ievēlētais Eiropas Parlaments). Gandrīz visas ES sekundārās tiesī-

bas (t.i., tiesības, kuru izdošana balstās uz Pamatlīgumiem, kas tiek apzīmēti 

par ES primārajām tiesībām) var tikt pieņemtas tikai tad, ja tām piekrīt abas 

šīs demokrātiski leģitimētās institūcijas. Savukārt tiesības iniciēt ES likum-

došanas procesu pieder tikai Eiropas Komisijai (kuru savukārt apstiprina 

Eiropas Parlaments), kuras uzdevums ir īstenot ES kopējās intereses.  

Tādā veidā jebkurš ES tiesību akts ir piesaistīts ES pilsoņu demokrātiskajai 

gribai. Taču atšķirībā no valsts šī pilsoņu demokrātiskā griba tiek novadīta 

līdz attiecīgajam tiesību aktam pa diviem kanāliem – gan tieši (ar Eiropas 

Parlamenta starpniecību), gan netieši (caur savas valsts demokrātiski leģi-

timēto valdību, kas ir pārstāvēta Eiropadomē). Tādējādi ES tiesību demokrā-

tiskā leģitimācija ir adekvāti piemērota ES īpašajai struktūrai, kas ņem vērā 

                                                           
3  Līgums par Eiropas Savienību (LES) un Līgums par Eiropas Savienības darbību 

LESD), kā arī (mūsdienās samērā maznozīmīgais) Līgums par Eiropas Atomenerģijas 

kopienas dibināšanu (EAKL, Lisabonas līguma redakcijā, kas stājās spēkā 2009. gada 

1. decembrī).  
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to, ka ES nav federāla valsts un ka tā balstās ne tikai uz saviem pilsoņiem, 

bet vienlaikus arī uz suverēnām demokrātiskām valstīm. Tieši dalībvalstis ir 

ES konstitucionālā pamatakta – Pamatlīgumu – "saimnieces", kuras var to 

grozīt vai pat atcelt: ES tiesiski un politiski ir atkarīga no savām dalīb-

valstīm. 

IV 

ES materiālās tiesības ir atsevišķu jomu un jautājumu regulējumi pēc 

būtības. Te atkal jāņem vērā, ka ES nav valsts, bet gan jau minētais veido-

jums sui generis: ja valsts principā ir tiesīga lemt par jebkuru jautājumu, tad 

ES ir tiesīga lemt tikai par tiem jautājumiem, kurus valstis Pamatlīgumos tai 

ir deleģējušas. Kompetences, kuras dalībvalstis nav deleģējušas ES – tas 

nozīmē, visas pārējās kompetences (bez ierobežojumiem) – paliek dalīb-

valstīm. To nosaka LES 5. panta pirmā un otrā daļa. Savukārt tiesības deleģēt 

valsts kompetenci ES nosaka dalībvalstu konstitūcijas. Latvijas Republikas 

Satversmē to nosaka 68. pants.  

Konkrēti tās jomas, kuras dalībvalstis ir deleģējušas ES, nosaka LESD 3.–

6. pants. Pie tam deleģējuma apjoms ir dažāds – dažās jomās ES ir piešķirtas 

ekskluzīvas tiesības, vairumā gadījumu ES tai deleģēto kompetenci dala ar 

dalībvalstīm, savukārt citās jomās ES deleģētās tiesības aprobežojas tikai ar 

tiesībām palīdzēt dalībvalstīm saskaņot un koordinēt to politiku.  

V 

Tas nozīmē, ka – atšķirībā no valsts tiesībām – ES tiesībās jēdzienam "mate-

riālās tiesības" vispirms piemīt kompetences noteikšanas dimensija. Lai 

noskaidrotu, vai kāda ES materiālo tiesību norma ir spēkā, vispirms ir jāpār-

bauda, vai dalībvalstis ES ir deleģējušas kompetenci attiecīgo jautājumu 

regulēt. Kompetences deleģējumi LESD ir formulēti visai lakoniski 

(piemēram, dalītā kompetence LESD 4. pantā aptver "vidi", "enerģētiku", 

"transportu" u. tml.). Tādēļ kompetenču robežas noteikšana starp ES un 

dalībvalstīm it sevišķi dalītās kompetences jomās, interpretējot ES Pamat-

līgumu un sekundāro tiesību aktu noteiktās materiālās tiesības, var būt visai 

komplicēta. To uzskatāmi parāda daudzi Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, 

kas konkrētā gadījumā ļoti filigrāni precīzē šo robežu. Tādējādi ES mate-

riālās tiesības vienlaikus ir arī kompetenču sadalījuma tiesības. Protams, ES 

materiālās tiesības ar to neaprobežojas un – tāpat kā valsts materiālās 
tiesības – regulē attiecīgo jautājumu pēc būtības.  
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ES materiālās tiesības ir strukturētas divējādi. Pirmkārt, dalībvalstis ir 

deleģējušas ES – ekskluzīvi, vai, kā parasti, dalītās kompetences ietvaros – 

regulēt atsevišķas ekonomikas jomas – piemēram, iekšējo tirgu, brīvības, 

drošības un tiesiskuma telpu, patērētāju tiesību aizsardzību u. c. Otrkārt, 

materiālās tiesības aptver arī "šķērsgriezuma regulējumus", kas attiecas uz 

visām jomām – piemēram, reģionālā politika vai tiesības slēgt starptautiskus 

līgumus tajās jomās, kas deleģētas ES (piemēram, enerģētikas jomā). Šādi 

"šķērsgriezuma regulējumi" jo sevišķi attiecas uz pilsoņu tiesībām un 

brīvībām – jo sevišķi ES pilsoņa tiesības, diskriminācijas aizliegums pilso-

nības dēļ tajās jomās, kas deleģētas ES, vispārējais diskriminācijas aizlie-

gums, dzimumu līdztiesības nodrošināšana un, protams, Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartā noteikto pamattiesību īstenošana. 

VI 

Tādējādi ES materiālās tiesības veido heterogēni strukturētu kompleksu, 

kuru izprast nav vienkārši. Šīs grāmatas autoriem tomēr ir izdevies tās 

loģiski un pārliecinoši strukturēt un izskaidrot. Grāmata dod tās lietotājiem 

skaidru priekšstatu par ES tiesībām.  

Ņemot vērā šā darba kvalitāti, esmu pilnīgi pārliecināts, ka tāpat kā pirmā 

grāmata par ES institucionālajām tiesībām arī šī grāmata par ES mate-

riālajām tiesībām latviešu lasītājam, kuram interesē ES tiesības, kļūs par 

standartdarbu. 

Egils Levits 

Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis 

 


