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„Fingrid Oyj”, „Svenska kraftnät”, „Litgrid AB”, „Elering AS”, 

AS „Augstsprieguma tīkls” un „European Market Coupling Operator AS” 

kopīgs priekšlikums par „XBID LIP 13” reģionālo izmaksu dalīšanu saskaņā ar 

Komisijas Regulas (ES) 2015/1222 (2015. gada 24. jūlijs), ar ko izveido jaudas 

piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas, 80. panta 4. punktu 

2020. gada 9. martā 

„Fingrid Oyj”, „Svenska kraftnät”, „Litgrid AB”, „Elering AS”, AS „Augstsprieguma tīkls” un 

„European Market Coupling Operator AS AS”, ņemot vērā 

to, ka: 

(1) Šis dokuments ir attiecīgo pārvades sistēmu operatoru (turpmāk – PSO) un nominēto 

elektroenerģijas tirgus operatoru (turpmāk – NETO) kopīgi izstrādāts priekšlikums par 

reģionālo izmaksu dalīšanu, īstenojot lokālās ieviešanas projektu ar mērķi savienot 

vienotā sistēmā Igauniju, Somiju, Latviju, Lietuvu un Zviedriju vienotas tekošās dienas 

tirgus sasaistīšanai (turpmāk – „XBID LIP 13”) saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 

2015/1222 (2015. gada 4. jūlijs), ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes 

vadības vadlīnijas (turpmāk – JPPVV regula), 80. pantu. Ierosināto izmaksu dalīšanas 

kārtību piemēro laika periodā no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 18. jūnijam. 

(2) JPPVV regulas 80. panta 4. punkts nosaka, ka NETO un PSO, kuri sadarbojas konkrētā 

reģionā, kopīgi vienojas par priekšlikumu reģionālo izmaksu dalīšanai saskaņā ar 

80. panta 2. punkta b) apakšpunktu. Pēc tam priekšlikumu individuāli apstiprina 

attiecīgā reģiona visu dalībvalstu kompetentās regulatīvās iestādes. NETO un PSO, kuri 

sadarbojas konkrētā reģionā, kā alternatīvu var izmantot 3. punktā aprakstīto izmaksu 

dalīšanas kārtību. 

(3) Baltijas valstu lokālās ieviešanas projekts vienota tekošās dienas tirgus sasaistīšanas 

īstenošanai tika uzsākts 2016. gadā, lai sekmētu ES vienota tekošās dienas tirgus 

sasaistīšanas (XBID) projekta īstenošanu saskaņā ar JPPVV regulas prasībām. 

(4) „XBID LIP 13” reģionālās izmaksas veido tikai projekta vadības biroja (turpmāk – 

PVB), kas veicina visu „XBID LIP 13” mērķu sasniegšanai nepieciešamo uzdevumu 

izpildi, pakalpojumu izmaksas. 

(5) „XBID LIP 13” puses ir šādi PSO: „Fingrid Oyj”, „Svenska kraftnät”, „Litgrid AB”, 

„Elering AS”, AS „Augstsprieguma tīkls”; kā arī NETO – „ European Market Coupling 

Operator AS AS”. Par šā priekšlikuma saturu kopīgi vienojušās attiecīgās Baltijas 

jaudas aprēķināšanas reģiona puses. 

(6) PVB izmaksas puses sadalīs saskaņā ar šajā priekšlikumā aprakstīto izmaksu dalīšanas 

kārtību, kas jāapstiprina attiecīgajām regulatīvajām iestādēm. 

(7) Saskaņā ar JPPVV regulas 9. panta 9. punktu priekšlikumā par „XBID LIP 13” kopējo 

izmaksu dalīšanu šeit turpmāk iekļauts apraksts par tā sagaidāmo ietekmi uz šīs regulas 

mērķu izpildi. Šis priekšlikums kopumā veicina JPPVV regulas 3. pantā noteikto mērķu 

sasniegšanu. 

(8) Priekšlikums par „XBID LIP 13” izmaksu dalīšanu nodrošina nediskriminējošu 

attieksmi pret visām iesaistītajām pusēm, jo šajā priekšlikumā izklāstītie noteikumi 

jāpiemēro visām pusēm un tie precīzi atspoguļo JPPVV regulas 80. panta 3. punktā 

paredzēto kopējo izmaksu un, ievērojot brīvprātības principu, reģionālo izmaksu 

dalīšanas kārtību. 

(9) Izmaksu dalīšanas kārtība balstīta uz JPPVV regulas 80. panta 3. punktā un JPPVV 
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regulas 80. panta 4. punktā noteiktajiem principiem. Tomēr ierosinātajā izmaksu 

dalīšanas kārtībā netiek ņemta vērā Somijas un Zviedrijas patēriņa proporcionalitāte, jo 

tādējādi „Svenska kraftnät” un „Fingrid” segtu lielāko daļu no izmaksām, kas saistītas 

ar Baltijas lokālās ieviešanas projektu, kura galvenais mērķis ir Baltijas PSO tirgu 

sagatavošana XBID darbības uzsākšanai. „Fingrid” un „Svenska kraftnät” jau piedalās 

Ziemeļvalstu lokālās ieviešanas projektā (LIP 1) un sedz izmaksas saistībā ar XBID 

risinājuma lokālo ieviešanu. 

(10) Priekšlikums par „XBID LIP 13” izmaksu dalīšanu nodrošina un uzlabo 

informācijas pārskatāmību un uzticamību, piedāvājot skaidru un konsekventu kārtību 

izmaksu dalīšanai starp pusēm pārredzamā un proporcionālā veidā. 

IESNIEDZ ŠĀDU PRIEKŠLIKUMU ATTIECĪGAJĀM REGULATĪVAJĀM 

IESTĀDĒM IGAUNIJĀ, SOMIJĀ, LATVIJĀ, LIETUVĀ UN ZVIEDRIJĀ: 

1. pants 

Priekšmets un darbības joma 

1. Priekšlikums ir PSO un NETO kopīgs priekšlikums attiecībā uz XBID risinājuma lokālo 

ieviešanu šādās tirdzniecības zonu robežās: EE–FI, EE–LV, LV–LT un LT–SE4. 

2. Šis priekšlikums attiecas tikai uz „XBID LIP 13” iesaistītajām pusēm, un tas nerada 

precedentu attiecībā uz jebkādu citu reģionālo izmaksu dalīšanu. 

3. Lai veiksmīgi pievienotos XBID platformai un izpildītu visus uzdevumus galvenā XBID 

projekta termiņos, „XBID LIP 13” puses izmanto pakalpojumus, ko sniedz Projektu 

vadības birojs, kam ir tehniskās zināšanas par centrālo XBID projektu un ar to 

saistītajiem lokālās ieviešanas projektiem. 

4. Šis priekšlikums attiecas uz PVB izmaksām, kas tam rodas saistībā ar „XBID LIP 13”, 

dalīšanu. 

2. pants 

PVB izmaksu dalīšanas kārtība 

1. Izmaksas, kas PVB radušās saistībā ar „XBID LIP 13”, sadala starp pusēm saskaņā ar 

šādu dalīšanas kārtību: 

• divas astotdaļas sadala vienādās daļās starp „Fingrid” un „Svenska Kraftnät”; 

• četras astotdaļas sadala starp „Litgrid AB”, „Elering AS” un AS „Augstsprieguma 

tīkls” šādi: 

o vienu sestdaļu vienādās daļās; 

o piecas sestdaļas proporcionāli elektroenerģijas patēriņam valstī; 

2. Divas astotdaļas sedz „ European Market Coupling Operator AS”. Šo daļu sadala starp 

attiecīgajām dalībvalstīm proporcionāli to patēriņam. Šī priekšlikuma 2. pantā 

aprakstītā dalīšanas kārtība attiecas tikai uz tām izmaksām, kas radušās laika posmā no 

2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 18. jūnijam, neatkarīgi no tā, kad PVB 

izrakstījis rēķinu par šīm izmaksām. 

3. pants 

Priekšlikuma ieviešana 

Izmaksu dalīšanu saskaņā ar šā priekšlikuma 2. pantu visas „XBID LIP 13” puses sāk no 

dienas, kad šo priekšlikumu apstiprinājušas visas attiecīgo dalībvalstu kompetentās regulatīvās 

iestādes. 

 

4. pants 
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Valoda 

Šī priekšlikuma atsauces valoda ir angļu valoda. Ja PSO ir jātulko šis priekšlikums savas valsts 

valodā(-s), lai novērstu šaubas neatbilstību gadījumā starp versiju angļu valodā, ko PSO 

publicējuši saskaņā ar JPPVV regulas 9. panta 14. punktu, un jebkuru tulkojumu citā valodā, 

attiecīgajiem PSO ir pienākums novērst neatbilstības, iesniedzot attiecīgajām savas valsts 

regulatīvajām iestādēm šī priekšlikuma pārskatītu tulkojumu. 


