
No savējiem par kaimiņiem
Brexit ietekme uz Lielbritānijas enerğētikas politiku

Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) jeb 
Brexit ir starptautisko attiecību noregulēšanas procedūra 
starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes 
un ES valstu valdībām, kas seko 2016. gada 23. jūnija re-
ferendumam par Lielbritānijas dalību ES, kurā šīs valsts 
balsstiesīgo pilsoņu vairākums nobalsoja par izstāšanos no 
apvienotās Eiropas. Sekojot retorikai par iespējamo britu 
izstāšanos no ES, jau 2016. gada 12. februārī tika publicē-
ta pirmā analīze1 jautājumā par sekām, kas varētu rasties, 
ja Lielbritānija patiešām spertu šo radikālo soli. Tajā kon-
statēts, ka izstāšanās no ES visvairāk ietekmētu ārzemju 
investīcijas un migrāciju uz britu darba tirgu. ES ir galve-
nais britu tirdzniecības partneris: saskaņā ar Lielbritānijas 
Nacionālā statistikas biroja datiem 2017. gadā Lielbritānijas 
eksporta uz ES īpatsvars bija 44% (274 mljrd. sterliņu mār-
ciņu jeb ap 306,7 mljrd. EUR), savukārt importa no ES – 
53% (341 mljrd. sterliņu mārciņu jeb ap 381,7 mljrd. EUR). 
Lielbritānija iegulda ES budžetā daudz vairāk, nekā saņem 
no tā, tomēr vairāki šīs valsts reğioni, kuros dzīves līme-
nis ir relatīvi zems, gūst lielu atbalstu no ES struktūrfon-
diem un arī lauksaimnieki saņem ievērojamas subsīdijas. 
Patlaban Lielbritānijā pastāvīgi dzīvo apmēram pieci mil-
joni citu ES dalībvalstu pilsoņu, savukārt 1,3 miljoni britu 
dzīvo citās ES dalībvalstīs. Izstāšanās no apvienotās Eiro-
pas var ietekmēt gan vienus, gan otrus. Paredzams, ka pēc  

izstāšanās Lielbritānija varēs ierobežot imigrantu piekļuvi 
dažādiem sociālajiem pakalpojumiem, tostarp bezdarbnie-
ku un citiem pabalstiem. 

Ja Lielbritānija izstāsies no ES, tai būs jāparaksta jauni 
tirdzniecības līgumi ar 27 dalībvalstīm, lai tās uzņēmumi 
varētu turpināt preču un pakalpojumu realizāciju Eiropas 
tirgū un nesastaptos ar dažādiem ierobežojumiem un tari-
fu pieaugumu. Kā izstāšanās no ES ietekmēs Lielbritāni-
jas ekonomiku kopumā – tas, kā lēš eksperti, atkarīgs no  
vairākiem faktoriem, tostarp tā ekonomiski tiesiskās sadarbī-
bas formāta, kuru Lielbritānija izvēlēsies attiecībā uz ES pēc 
izstāšanās procedūras pabeigšanas 2020. gada nogalē. 

Patlaban kā reālākie sadarbības formāti tiek izskatīti tri-
ju valstu (Norvēğijas, Šveices un Turcijas) paraugi; tiek arī 
pieļauts, ka Lielbritānija varētu veidot savu unikālu ietvaru 
turpmākai sadarbībai ar ES. Norvēğijas variants paredz, ka 
Lielbritānija izstājas no ES un pievienojas Eiropas ekono-
miskajai zonai (EEZ), kas dod tai pieeju vienotajam Eiropas 
tirgum. Šveices variants nosaka, ka Lielbritānija neietilpst 
ne ES, nedz EEZ, bet paraksta atsevišķus līgumus ar Briseles 
institūcijām par katru ekonomikas sektoru. Turcijas varianta 
pārņemšana nozīmētu, ka Lielbritānija izveido muitas savie-
nību ar ES, kas tai ļauj piekļūt Eiropas brīvajam tirgum, taču 
jāņem vērā, ka finanšu sektorā šādu piekļuvi nodrošināt nav 
iespējams. 
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Tāpat, vismaz teorētiski, pastāv iespēja, ka Lielbritānija 
pilnībā sarauj attiecības ar ES un paļaujas tikai uz Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumiem un ekono-
misko regulējumu. 

2018. gada 19. martā Apvienotā Karaliste un ES vienojās 
par noteikumiem pārejas posmam no 2018. gada 29. marta 
līdz 2020. gada 31. decembrim. Lai arī briti pārejas periodā 
vairs nepiedalās ES lēmumu pieņemšanas procesā, tie saglabā 
visas priekšrocības attiecībā uz vienoto tirgu un muitas sa-
vienību. Vienošanās Īrijas robežas jautājumā paredz, ka pēc 
Brexit Ziemeļīrija varētu saglabāt muitas ūniju ar ES gadīju-
mā, ja netiktu atrasts labāks risinājums.

Būtisks jautājums, Lielbritānijai no ES "savējā" kļūstot par 
"kaimiņu", ir turpmākā divpusējo attiecību virzība enerğēti-
kas jomā. Patlaban gan ES enerğētikas politikas ekspertu gru-
pas, gan britu speciālisti un zinātnieki izstrādā prognozes par 
varbūtējo attiecību dinamiku ES un britu enerğētikas sektora 
tālākā integrācijā vai arī radikālā integrācijas modeļu pār-
skatīšanā. Eiropas enerğētikas industrijas smagsvari, kurus 
šis jautājums ļoti satrauc, jau vairāk nekā gadu aicina britu 
valdību un ES enerğētikas sektora līderus steidzami vienoties 
par tiem stūrakmeņiem, uz kuriem, neatkarīgi no izraudzī-
tā vispārīgā politiskās sadarbības ietvara, nākotnē balstīsies 
Lielbritānijas un ES partnerība enerğētikā. Šī gada 20. aprīlī 
tika publiskots divdesmit Eiropas enerğētikas sektora lielāko 
kompāniju, tostarp E.ON, RWE, EDF Npower un Aviva, aici-
nājums britu valdībai jau tuvākajā laikā definēt potenciālās 
sadarbības ar ES mezglu punktus, kas ļautu privātajiem in-
vestoriem plānot darbību gan vidējā, gan ilgā termiņā. Kā 
uzsvērts aicinājumā, bez šāda definējuma nākotnes sadarbī-
bas stratēğiskā plānošana ir kritiski apgrūtināta un atsevišķos 
enerğētikas sektora segmentos pat neiespējama. 

Daremas Universitātes  
Enerğētikas institūta  
pētījums

Patlaban aktīvi tiek strādāts pie britu enerğētikas sektora 
perspektīvu apzināšanas vismaz tuvākajos gados pēc Brexit. 
Viens no pagaidām plašākajiem stratēğiskajiem pētījumiem 
par to, kāda nākotne sagaida britu enerğētiku un tās attiecī-
bas ar ES gan politikas plānošanas, gan ekonomiskās integrā-
cijas līmeņos, ir Daremas Universitātes Enerğētikas institūta 
izstrādātā analīze "Brexit ietekme uz Lielbritānijas energosis-
tēmu".2 Šis pētījums, kurā apkopoti visi lielākie britu enerğē-
tikas nākotnes pēc 2020. gada "nezināmie", tika publicēts 
aizvadītā gada janvārī, un daudzas tajā paustās atziņas un 
aplēses guvušas reālas institucionālas atskaņas gan britu val-
dības, gan ES enerğētikas sektora politiskās plānošanas un 
likumdošanas līmenī. 

Pētījuma autori Brexit ietekmes britu enerğētikā progno-
zēšanā kopumā balstās uz "enerğijas, sabiedrības un zinātnes" 
sinerğiju ("Energy, Science and Society" approach), līdz ar to 
viņu prognozes atspoguļo plašu tematisko un vērtēšanas me-
todoloğijas daudzveidību. Kopsavilkumā izdalīti pieci galve-
nie riska (vulnerability) faktori jeb jomas, kurās Brexit ietek-
me varētu būt jūtama visasāk un kur savlaicīgi nepieciešams 
meklēt konstruktīvu, efektīvu un maksimāli ātru problēmu 
risinājumu. 

Šī pētījuma tapšanā piedalījās gan valdības un pašvaldī-
bu, gan sadales un pārvades operatoru, gan komersantu un 
zinātniski pētniecisko institūciju pārstāvji. Lai arī vairumā 
gadījumu minēto jomu eksperti demonstrēja visai atšķirī-
gu skatījumu uz noteiktiem enerğētikas politikas procesa  

1 Peter van Ham, Brexit: Strategic Consequences for Europe. Clingendael Report, 2016. 
2 Impact of Brexit on the UK Energy System – A Statement from Durham Energy Institute
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elementiem (tātad potenciālo Brexit ietekmi), tomēr galve-
najā jautājumā visi bija vienisprātis. Proti, status quo britu un 
ES enerğētikas sadarbībā pēc Brexit saglabāts netiks – mainī-
sies sadarbības mērķi, formāts un būtība un enerğētikas poli-
tika nevarēs būt izņēmums. 

Pieci Brexit izaicinājumi enerğētikā

Pirmais izaicinājums izriet no Lielbritānijas enerğētikas 
sektora pašreizējās situācijas: tā attīstības tendences aizvadī-
tajās desmitgadēs bija cieši saistītas ar ES valstu enerğētikas 
procesu un politisko prioritāšu sazobi. Vai un kādā veidā 
Lielbritānijai tiekties uz lielāku enerğētikas procesu un 
politisko ietvaru neatkarību, un ciktāl pieļaut līdzšinē-
jās Briseles enerğētikas politikas pamatmērķu dublēšanu 
post Brexit britu enerğētikas stratēğijā? Meklējot atbildi uz 
šiem jautājumiem, eksperti pauda viedokli, kurā apkopoti 
galvenie – pavisam kopā 11 – riska faktori.  

1. Ilgs, tiesiski izplūdis Brexit process ar novilcinātu enerğē-
tikas politikas ietvara formulējumu nacionālā mērogā var 
ļoti negatīvi atsaukties uz privātā sektora investīciju vidi vi-
sos enerğētikas nozares segmentos, īpaši lielajos ğenerējošo  
jaudu un enerğētikas infrastruktūras projektos. Politiskā  

ietvara fragmentācija, nekonsekvence un no-
vēlota izstrāde var rezultēties ilgtermiņa inves-
tīciju piesaistes deficītā, kas savukārt var kavēt 
apjomīgo enerğētikas projektu realizāciju ar 
visām no tā izrietošajām negatīvajām sekām 
tirgus un energoapgādes drošuma jomās. 

2. Neraugoties uz to, cik raiti un organi-
zēti notiks britu izstāšanās no ES, pēc Brexit 
Lielbritānijas enerğijas tirgi kļūs perifērāki – 
tas nozīmē augstākas cenas un zemāku pie-
gādes drošuma līmeni. Eksperti arī norāda 
uz riskiem resursu piegādes nepārtrauktības 
ziņā – konkrēti, dabasgāzes transportā pa 
jūras mağistrālajiem cauruļvadiem un elek-
troenerğijas importā pa jūras energosistē-
mu starpsavienojumiem no ES valstīm. Tas 
nozīmē, ka iestāsies neskaidrības un šaubu 
periods jautājumā par jaunu infrastruktū-
ras starpsavienojumu izbūves lietderību un 
rentabilitāti. Britiem nāksies samierināties, ka 
samazinātu pieejamās enerğijas vai energore-
sursu piegāžu apstākļos ES vispirms apgādās 
savas dalībvalstis un tikai pēc tam sniegs at-
balstu Lielbritānijai. 

3. Patlaban Lielbritānija nespēj nodrošināt 
savu elektroenerğijas un siltumenerğijas pa-
tēriņu ar tām uzstādītajām jaudām, kas tiek 
ekspluatētas un ir orientētas uz brīvo enerğijas 
tirgu. Britu enerğētikas sektora piegāžu atka-
rības riska latiņa ir tik augsta, ka pat mazākās 
un īslaicīgākās fluktuācijas pasaules vai reğio-
nālajā naftas un dabasgāzes tirgū var radīt 
smagas un ilgstošas sekas britu ekonomikai. 

4. Lai arī britu enerğētikas politikas veidotāji apzinās un 
atbalsta ekonomikas un enerğētikas dekarbonizāciju pārre-
dzamā nākotnē, tomēr tik iespaidīga un strauja atkāpšanās 
no fosilajiem energoresursiem, kāda tā ir plānota ES valstīs, 
Lielbritānijā pēc Brexit varētu būt ļoti sarežğīta, ja ne neie-
spējama. Šāda politika varētu negatīvi atsaukties uz taut-
saimniecības stabilitāti, tādējādi dekarbonizācijas iniciatīvas 
būtu papildināmas ar zema siltumnīcefekta gāzu (SEG) emi-
siju līmeņa fosilo energoresursu plašāku pielietojumu bāzes 
enerğētikā. Proti, tiek apsvērts dabasgāzes izmantošanas ie-
spējamais pieaugums britu salās nākamajos gadu desmitos. 

5. Sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) sektoram jākļūst par 
britu enerğētikas dekarbonizācijas politikas neatņemamu 
sastāvdaļu, jo apstākļos, kad naftas produktu cenas tiek at-
saistītas no dabasgāzes cenām, bet patiesi globāls dabasgāzes 
tirgus vēl nav izveidots, reğionālās SDG references ir stabils 
atskaites punkts zema SEG emisiju līmeņa fosilo energore-
sursu iepirkumos valstij, kurā ap 30% no visiem izmantota-
jiem dabasgāzes resursiem tiek piegādāti sašķidrinātā veidā 
pa jūras ceļu. Pagaidām grūti prognozēt precīzi, bet, kā uz-
sver eksperti, būtu jāatturas no aptuvenām prognozēm par 
to, kā Brexit atspoguļosies uz britu dabasgāzes biržas NBP 
(The National Balancing Point) cenu formācijas tendencēm 

1. attēls. Lielbritānijas dabasgāzes imports un eksports (2018. gada 1. kvartāls, TWh)
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un cenu dinamiku. Tomēr pārredzamā nākot-
nē, visticamāk, ES valstu neatkarīgie dabasgā-
zes (SDG) importa mezgli vairs neizmantos 
NBP cenas veidošanās formulu kā referenci 
saviem aprēķiniem. Atgādinām, ka, piemē-
ram, Klaipēdas SDG terminālī vēsturiski tiek 
izmantota tieši NBP cenu reference.  

6. Tuvākajos divdesmit gados elektro-
enerğijas bāzes jaudu attīstībā tiek paredzēta 
izteikta dabasgāzes elektrostaciju dominante. 
Ir paredzēts atbalstīt arī dažādas jaudas dabas-
gāzes koğenerācijas un triğenerācijas projek-
tus, tādējādi atsakoties no augsta SEG emisiju 
līmeņa kurināmā, tāda kā akmeņogles un, at-
sevišķos gadījumos, arī brūnogles. Tas nozīmē, 
ka tiks sekmēta elektrostaciju ekspluatācijas 
elastība, kas modernām dabasgāzes stacijām ir 
daudz augstāka nekā cietā kurināmā stacijām, 
nemaz nerunājot par atomelektrostacijām 
(AES). Tādējādi pieaugs jaudu tirgus orientā-
cija. Atgādinām, ka šobrīd briti, kopā ar Vāciju 
un Itāliju, ir lielākie dabasgāzes resursu patērē-
tāji ES dalībvalstīs. 

7. Pēc izstāšanās no ES Lielbritānija būs 
vairāk pakļauta negatīvu norišu, tādu kā ener-
goresursu piegādes saspīlējumi un globālas vai 
reğionālas krīzes, ietekmei. Vienlaikus to sekas 
būs grūtāk un ilgāk novēršamas, jo izpaliks in-
stitucionālais un finansiālais atbalsts, kas pa-
stāv un tiek pilnveidots ES. 

8. 2016. gadā 86% no elektroenerğijas ražo-
šanā izmantotajiem fosilajiem energoresursiem 
Lielbritānijā bija dabasgāze, un arī 90% siltum- 
enerğijas britu salās tika ğenerēti, sadedzinot 
dabasgāzi. Lai palielinātu dabasgāzes piegādes drošumu, un 
ņemot vērā ierobežotās dabasgāzes uzglabāšanas iespējas, 
britu valdībai un enerğētikas politikas veidotājiem jāizstrādā 
un visātrākā laikā jāievieš dabasgāzes resursu drošas apgādes 
un avotu un ceļu diversifikācijas plāns. Pretējā gadījumā britu 
augošā atkarība no importētās dabasgāzes var rezultēties eko-
nomikas destabilizācijā.

9. Arī pēc izstāšanās no ES britu enerğētikas politikas 
veidotājiem strikti jāpieturas pie tām apvienotās Eiropas 
enerğētikas klauzulām, kas saistītas ar ēku un elektroiekār-
tu, īpaši industriālo iekārtu, energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu. Lai arī ēku energoefektivitātes sektorā britu salās 
aizvadītajos divdesmit gados paveikts ļoti daudz, tomēr vēl 
apmēram 10% daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku valstī gaida 
savu energoefektīvās renovācijas kārtu, kuras kavēšanās 
saistāma ar visai lieliem kapitālieguldījumiem šajā procesā 
un ierobežotiem finansiālā atbalsta līdzekļiem tā īsteno-
šanai. Principam "neiztērēta kilovatstunda ir ietaupīta ki-
lovatstunda" jākļūst par vienu no galvenajiem britu jaunās 
enerğētikas politikas paradigmas mezglu punktiem. Enerği-
jas efektīvai izmantošanai jākļūst par britu industriālā sek-
tora attīstības vadmotīvu. 

10. Britu salās enerğētikas politikas veidotāju uzmanība 
jau šobrīd jākoncentrē uz energoapgādes drošuma garan-
tēšanu visos sektora segmentos. Īpaši aktuāli, pēc ekspertu 
domām, ir šādi uzdevumi:
• energoresursu piegādes avotu un ceļu diversifikācija, vien-
laikus cenšoties stimulēt enerğijas ražošanu no vietējiem re-
sursiem;
• adekvāta bāzes jaudu sektora attīstības koncepcija vidējam 
termiņam (līdz 2040. gadam);
• elektroenerğijas un siltumenerğijas ražošanas, pārvades 
un sadales sistēmu optimizācija, vienlaikus palielinot to eks-
pluatācijas drošību; 
• pēc iespējas elastīgu, modernu ğenerācijas jaudu un tehno-
loğiju atbalsts, kas salāgots gan ar energosistēmas tehniskās 
funkcionalitātes, gan tirgus prasībām.

11. Jāspēj rast objektīvu skatījumu uz AER sektora attīs-
tības perspektīvām, kā arī subsīdijām – cik lielas, kādos ga-
dījumos un cik ilgā laika periodā tās ir pieļaujamas. Tāpat 
nepieciešams definēt, kuru "zaļo" tehnoloğiju attīstība būtu 
stratēğiski atbalstāma atbilstoši to piemērotībai Lielbritānijas 
klimatam, vietējo energoresursu klāstam un ğeogrāfiskajai 
specifikai. 

2. attēls. Lielbritānijas elektroenerğijas ğenerācija  
(pēc avota veida, 2017. gada 1. kvartāls un 2018. gada 1. kvartāls, %)

3. attēls. Lielbritānijas elektroenerğijas tirdzniecība (TWh/gadā)
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Otrais izaicinājums saistīts ar to, vai Lielbritānija sagla-
bās savas pozīcijas ES kopējā enerğijas tirgū pēc izstāšanās 
no apvienotās Eiropas? Ja tiks izdarīta izvēle par labu au-
tonoma, nacionāla enerğijas tirgus stratēğijai, kādas prio-
ritātes tiks izvirzītas turpmākai sadarbībai ar ES enerği-
jas tirgus turpmākas integrācijas un salāgošanas jomā? 
Eksperti uzsver: visas britu enerğētikas politikas tendences 
norāda, ka valsts ir ieinteresēta saglabāt savu lomu un vietu 
Eiropas kopējā enerğijas tirgus platformā, jo, ņemot vērā bri-
tu atkarību no ārvalstu, tostarp ES dalībvalstu, energoresursu 
piegādēm, partnerības saglabāšana vienotā enerğijas tirgus 
izveidē uzskatāma par prioritāti. Britiem jāpieliek visas pū-
les, lai, neraugoties uz jaunā attiecību ar ES modeļa specifiku, 
enerğijas tirgus integrācijai dabasgāzes un elektroenerğētikas 
jomā jāpaliek nemainīgai.

Detalizētāk iezīmējot enerğijas tirgus līmeņa sadarbības 
iespējamos virzienus pēc Brexit, pētījuma autori izvirza čet-
ras pamattēzes jeb argumentus, ar kuriem britu nacionālās 
enerğētikas politikas veidotājiem jārēķinās, apzinoties riskus 
un ieguvumus gadījumā, ja tiek noraidīta vienotā enerğijas 
tirgus tālāka integrācija.  

Attīstīto valstu elektroenerğijas tirgu integrācija paaugsti-
nās ne tikai ES valstīs, bet arī citviet pasaulē, un, ņemot vērā 
straujo tehnoloğisko progresu un arvien straujāko ğenerējošo 
jaudu sinerğijas un tīkla dizaina inovatīvo risinājumu pārnesi 
no zinātniskās pētniecības jomas uz enerğētikas praksi, nebū-
tu tālredzīgi atteikties no tām tirgus integrācijas iestrādnēm, 
kas jau pastāv un ir pierādījušas savu derīgumu un ilgtspēju. 

Lielbritānijas elektroenerğijas imports no citām ES val-
stīm procentuāli ir samērā neliels, tomēr vienotā un visai 
cieši integrētā tirdzniecības platforma dod iespēju saglabāt 
relatīvi zemākas elektroenerğijas cenas nekā gadījumā bez 
vienotā tirgus platformas. 

Bez dalības kopīgā ES enerğijas tirgū (konkrēti, elektro-
enerğētikas jomā) briti nopietni riskētu kļūt mazāk pievil-
cīgi ārvalstu investīciju piesaistei lielajiem enerğētikas pro-
jektiem, jo, atrodoties ārpus vienotā ES enerğētikas tirgus, 
ğeometriskā progresijā pieaugtu risks atjaunot regulējumu 
atsevišķos sektora segmentos, kas nu jau visai ilgi darbojušies 
tikai pēc tirgus principiem un atbilstoši tirgus signāliem. 

Britu zinātnieki un enerğētikas pētnieki, tostarp starpdis-
ciplinārās jomās, aktīvi piedalās ES finansētās vai līdzfinan-
sētās pētījumu programmās un projektos, kur daudzas akti-
vitātes ir saistītas ar vienotā enerğijas tirgus dizaina izstrādi 
un tā tālākas attīstības stratēğisko prognozēšanu. "Izkrišana" 
no vienotās aprites varētu būtiski ierobežot britu zinātnie-
ku iespējas piedalīties šādos projektos. Tas nonivelētu britu 
enerğētikas jomas zinātnieku daudzu desmitgažu darbu, kam 
bijusi svarīga loma vienotā enerğijas tirgus koncepcijas izvei-
dē, popularizācijā un pamatošanā.

No klimata pārmaiņu ierobežošanas politikas plānošanas, 
īstenošanas un uzraudzības skatpunkta, britu palikšana vie-
notā ES enerğijas tirgū būtu svarīga un loğiska. Arī Lielbri-
tānijas dalība vienoti koordinētā emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmā (ETS) gan palīdzētu saglabāt un nodrošināt Eiropas 
ETS sistēmas stabilitāti kopumā, gan ļautu britiem sasniegt 
jau izvirzītos nacionālos mērķus klimata pārmaiņu ierobežo-
šanas jomā.

Post Brexit periodā energoapgādes drošuma jautājuma ak-
tualitāte ar laiku tikai pieaugs. Tādējādi būtu svarīgi saglabāt 

Lielbritānijas 100% partnerības iespējas ES vienotā enerği-
jas tirgus platformā, garantējot no papildu izmaksām brīvu 
elektroenerğijas un dabasgāzes tirdzniecību ES – britu tirgus 
sektoros. 

Britu enerğijas lietotājiem tas sniegtu pārliecību, ka 
enerğijas cena tiek formēta vienotā tirgū, balstoties uz visu 
tirgus dalībnieku nediskriminējošas partnerības principiem, 
un ka Lielbritānija netiek atrauta no ES tirdzniecības partne-
riem, veidojot mākslīgus cenu paaugstinājuma buferus. 

Ja vienotā tirgus princips vairs netiktu vienlīdzīgi piemē-
rots attiecībā uz Lielbritāniju un citām ES valstīm, tad bri-
tiem būtu jāizskata iespēja slēgt īpašus divpusējos līgumus 
par energosistēmu starpsavienojumu jaudu izmantošanu 
elektroenerğētikā un dabasgāzes transportā. Tomēr pētījuma 
autori norāda, ka šāds process, visticamāk, būtu ilglaicīgs, 
komplicēts un dārgs un tā piemērošana vispirms liktu rast 
atbildi uz jautājumu, vai līgumu slēgšana īstenojama stan-
dartveidā, vai individuāli katrā konkrētajā gadījumā.

Trešais izaicinājums sasaucas ar otro un izvirza jautāju-
mu: kā Brexit varētu ietekmēt energosistēmu starpsavieno-
jumu starp Lielbritāniju un ES valstīm darbību? 

Energosistēmu starpsavienojumi ir nozīmīga enerğēti-
kas infrastruktūras daļa tādā valstī kā Lielbritānija, kam nav 
sauszemes robežu ar kontinentālās Eiropas valstīm. Starpsa-
vienojumi Lielbritānijai nodrošina energoresursu importu, 
no kā tieši atkarīga valsts elektroenerğijas un siltumenerğijas 
ğenerācija. Tajā pat laikā energosistēmu starpsavienojumi 
kalpo kā energoresursu piegādes drošuma garants, kas Liel-
britānijas gadījumā ir ļoti svarīgs faktors.

Briti ir spiesti atzīt, ka nespēj nodrošināt savu enerğijas 
pieprasījumu no vietējiem energoresursu avotiem. Tas nav 
iespējams nedz no praktiskā – resursu ieguves intensitātes, 
nedz ekonomiskā – tirdzniecības un tirgus konkurētspējas 
viedokļa. 

Nepilnos astoņpadsmit gados Lielbritānija no energore-
sursu piegādes ziņā pašpietiekamas valsts un pat neto eks-
portētājas kļuvusi par nozīmīgu Eiropas enerğijas importa 
tirgu. Vēl 2000. gadā briti spēja nodrošināt savu energoresur-
su pieprasījumu no vietējiem avotiem. 2004. gadā Lielbritāni-
ja pat bija neto resursu eksportētāja, bet jau 2010. gadā vairāk 
nekā 25% Lielbritānijā patērēto energoresursu tika importēti 
no ES un trešās pasaules valstīm. 

Energoresursu piegādes pa energosistēmu starpsavienoju-
miem, kā arī SDG piegādes pa jūras ceļu (īpaši no Kataras 
un drīzumā arī no ASV) tikai pieaug, un tuvāko desmitgažu 
laikā izmaiņas te nav paredzamas. Tas nozīmē, ka palielinā-
sies arī jebkāda energoresursu importa infrastruktūras no-
slodze, prasot rast ātru un efektīvu risinājumu Lielbritānijas 
– ES starpsavienojumu ekspluatācijas regulējuma jomā. Bez 
šī komponenta nav iedomājama britu enerğētikas sektora un 
tātad visas tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība. 

Ceturtais izaicinājums saistās ar britu potenciālo līdzda-
lību ES līdzfinansētajos kopīgu interešu projektos enerğē-
tikā, kā arī pieeju citiem ES finanšu instrumentiem ener-
goinfrastruktūras modernizācijas, dekarbonizācijas un 
optimizācijas atbalstam.

Britu līdzdalība ES enerğētikas jomas pētniecības projek-
tos vēsturiski bijusi ļoti augsta, un lieli bijuši arī ieguvumi 
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no ES līdzfinansētām energoinfrastruktūras modernizācijas, 
dekarbonizācijas un optimizācijas iniciatīvām. Arī nākotnē 
Lielbritānijai nevajadzētu zaudēt šo sasaisti ar ES partneriem. 
Būdama patlaban otra lielākā (aiz Vācijas) ieguvēja no ES ini-
ciatīvām un pētniecības projektiem enerğētikā, Lielbritānija 
ir ieinteresēta saglabāt vienlīdzības principu attiecībā gan 
uz saviem zinātniekiem un pētniekiem, gan energokompā-
nijām, gan dalības iespējām vienotās energoinfrastruktūras 
modernizācijas iniciatīvās arī pēc 2020. gada.

Izstājoties no ES, briti, visticamāk, zaudēs ES līdzfinansē-
jumu vairāku nozares zinātniski pētniecisko projektu, pie-
mēram, viedo tīklu attīstības un ieviešanas, jomā. Daudziem 
šādiem projektiem ir ilglaicīgs raksturs, un briti te "apstātos 
pusceļā". Tas būtu liels zaudējums abām pusēm: britu eksper-
tiem tiktu liegts turpināt darbu ierastajā sadarbības formātā, 
bet ES pusei – pilnā apmērā saņemt tās zinātniskās un teh-
niskās iestrādes, kas nākotnē tiks radītas Lielbritānijā agrāko 
kopprojektu ietvarā.

Piektais izaicinājums: kā post Brexit periodā veidosies 
attiecības starp Lielbritāniju un Eiropas Atomenerğijas 
kopienu (EURATOM) un vai pastāv iespēja, ka briti lab-
prātīgi vai piespiedu kārtā varētu izstāties no EURATOM 
līguma? 

Lielbritānija ir pirmā Eiropas valsts, kur pagājušā gadsim-
ta 50. gados tika izveidoti civilie kodolenerğētikas objekti, 
pirmās paaudzes atomelektrostacijas. Kopš 70. gadiem tā ir 
viena no Eiropas līderēm kodolenerğētikas tehniskās, prak-
tiskās un zinātniskās kompetences jomās. Ja valsts izstātos no 
EURATOM un visīsākajā laikā netiktu rastas nopietnas ES 
un Lielbritānijas sadarbības koordinācijas alternatīvas, tad 
būtiski saruktu britu zinātniskās un tehniskās kompetences 
loma un nozīme ES iniciētajās vai pārvaldītajās kodolenerğē-
tikas izpētes un eksperimentālajās programmās. 

1. Bez EURATOM atbalsta britu kompānijām varētu nāk-
ties saskarties ar faktu, ka līdzšinējie tehniskā atbalsta nodro-
šinātāji no Eiropas (konkrēti, Francijas, kā tas ir European 
Pressurised Reactor (EPR) tehnoloğijas gadījumā), ir jāpie-
saista ar daudz lielākām izmaksām. Pirmām kārtām dārgāk 
izmaksātu tieši projektu rekonstrukcijas, modernizācijas vai 
būvniecības konsultatīvā uzraudzība, kas, vietējo kadru trū-
kuma dēļ, britu salās bieži vien tiek organizēta ārpakalpoju-
ma iepirkuma veidā. 

Vājinoties institucionālās projektu iesaistes un kompeten-
ces pārneses saitēm starp Lielbritāniju un ES valstīm, izstāša-
nās no EURATOM nozīmētu ļoti lielas investīcijas pašmāju 
zinātniskās un akadēmiskās platformas izveidē praktiski vi-
sos civilās kodolenerğētikas sektora segmentos. 

2. Briti ir cieši saistīti ar vairākiem kodolsintēzes zinātnis-
kajiem un eksperimentālajiem projektiem, piemēram, Joint 
European Torus un starptautisko eksperimentālo kodolsintē-
zes reaktoru (The International Thermonuclear Experimental 
Reactor (ITER)). Tiesa, dalība šajās iniciatīvās neparedz obli-
gātu ES dalībvalsts statusu; vairums ITER projekta partneru, 
tostarp ASV, Japāna, Ķīna un Krievijas Federācija, nav vieno-
tās Eiropas sastāvdaļa, tomēr britu zinātnieku iesaisti šajās 
aktivitātēs nodrošina vienota zinātniskās koordinācijas un 
finanšu plūsmas struktūra, ko pārvalda EURATOM. Ja briti 
pēc Brexit vēlēsies tikpat intensīvi darboties ITER projektā, 
nāksies rast iespēju ļoti īsā termiņā un ievērojamā apjomā 
pavairot savu nacionālo zinātniski pētniecisko kapacitāti gan 
infrastruktūras, projektu izveides, koordinācijas un finansē-
šanas, gan speciālistu piesaistes ziņā. E&P

Leo Jansons

Novembra beigās EDF Energy paziņoja, ka jau nākamā gada janvārī atsāksies sabiedriskā apspriešana par jaunās Saizvelas C (Sizewell C) atomelektrostacijas 
būvniecību Safolkā, Anglijas austrumu piekrastē
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