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2OOO Maribor, ki jo zastopa direktorica mag. Du5ka Godina,

in

BSP Regionalno Energetsko Borzo d.o.o,
Dunajska cesta 156

1OOO Ljubljana, ki jo zastopa direktor Anie predovnik,

glede sodelovanja in koordiniranega spremljanja veleprodajnih trgov z
elektrifno energijo, izmenjavo informacu in podatkov po Uredbi (EU) 5t.

1227l2OI1- EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 20t1
o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga



AGENCIJA ZA ENERGIJO IN BSP REGIONALNA ENERGETSKA BORZA

sta ob upostevanju:

1. 8. decembra 2011 je EU sprejela nova, stroZja pravila trgovanja na
vefeprodajnih energetskih trgih. Uredba (EU) 5t. L227lZott
Evropskega parlamenta in Sveta zdne25, oktobra 2011o celovitosti
in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8. 12.
2011, v nadaljevanju REMIT) uvaja podroini okvir za spremljanje
veleprodajnih energetskih trgov s ciljem odkrivanja in
prepredevanja izvajanja trZnih manipulacu in trgovanja na podlagi
notranjih informacij.

2. Sedemnajsta uvodna izjava REMIT navaja, da je uiinkovito
spremljanje trga na ravni EU kljudno za odkrivanje in odvraEanje od
zlorab na veleprodajnih energetskih trgih. Tesno sodelovanje ter
usklajevanje med Agencuo za sodelovanje energetskih regulatorjev
(v nadaljevanju ACER) in nacionalnimi regulativnimi organi na eni
strani ter nacionalnimi regulativnimi organi in osebami, ki v okviru
svoje dejavnosti dogovarjajo transakcije (v tem primeru energetske
borze) na drugi strani, predstavlja primerno organizacijsko
strukturo, da se znanje in izku5nje s podrodja delovanja trgov z
elektriino energUo in plinom v posamezni dr2avi Elanici EU uporabuo
za zagotovitev primernega spremljanja in preglednosti energetskih
trgov,

3. Skladno z drugim odstavkom 7. tlena REMIT nacionalni regulativni
organi sodelujejo med seboj na regionalni ravni in z ACER pri
izvajanju spremljanja veleprodajnih energetskih trgov iz prvega
odstavka 7. Elena REMIT, lahko pa spremljajo trgovanje z
veleprodajnimi energetskimi proizvodi tudi na nacionalni ravni'

4. Skladno z 11. ilenom REMIT le-ta ne vpliva na obveznosti driav
ilanic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z Direktivo
95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24' oktobra 1995
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem
pretoku takih podatkov ali obveznosti ACER pri izpolnjevanju njenih
odgovornosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov po Uredbi (ES)
3t. 4512001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra
2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v
institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih
podatkov.

5. Skladno s prvim odstavkom 12. dlena REMITAgencija za energiio (v
nadaljevanju agencija) zagotavlja zaupnost, celovitost in varstvo
informacu, ki jih prejme v skladu z drugim odstavkom 4, Elena,
drugim odstavkom 7, Elena, petim odstavkom 8. dlena ali 10'
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ilenom REMIT, ter sprejme vse potrebne ukrepe, da se prepreii
zloraba takih informacij.

Skladno s prvim odstavkom 13. ilena REMIT nacionalni regulativni
organi zagotavljajo uporabo dolodb o prepovedi iz 3. ilena REMIT
(prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij) in 5. Elena
REMIT (prepoved trine manipulacije) in obveznostih iz 4. ilena
REMIT (obveznost objave notra njih informacij).

Skladno s 15. ilenom REMIT vsaka oseba, ki v okviru svoje
dejavnosti dogovarja transakcije z veleprodajnimi energetskimi
proizvodi in ki upraviieno sumi, da bi transakcija lahko pomenila
kr5itev 3. ali 5. tlena REMIT, o tem nemudoma uradno obvesti
nacionalni regulativni organ. Poleg tega te osebe sklenejo in
ohranjajo veljavne dogovore in postopke za ugotavuanje krsitev 3.
ali 5. dlena REMIT.

Skladno z (b) todko ietrtega odstavka 15. Elena REMIT je za vse
odloiitve o ustreznih ukrepih, ki jih je treba sprejeti, da bi se
odpravile ugotovljene kr5itve, odgovoren zadevni nacionalni
regulativni organ.

Skladno s prvim odstavkom 17. dlena REMIT veljajo za vse zaupne
informacije, ki se prejmejo, izmenjajo ali posredujejo v skladu z
REMIT in tem sporazumom, pogoji o varovanju poslovne skrivnosti,
dolo€eni v drugem, tretjem in detrtem odstavku 17. dlena REMIT. V
skladu s tetrtim odstavkom 17. ilena REMIT lahko brez vpliva na
primere, za katere velja kazensko pravo, agencija prejete zaupne
informacije v skladu z REMIT uporablja samo pri opravljanju svojih
dolZnosti in za izvajanje funkcij agencije,

Najbolj primeren nadin, da se doloiijo obseg in praktiini pogoji
izvajanja nalog in sodelovanja med nacionalnim regulativnimi organi
(agencijo) in osebami, ki v okviru svoje dejavnosti dogovarjajo
transakcije (BSP Regionalna Energetska Borza d.o.o., v
nadaljevanju BSP), kot je predvideno v REMIT, je Sporazum o
sodelova nju.

DOSEGLI NASLEDNJI DOGOVOR:

6.

7.

8.

9.

10.
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1.

Poglavje I
SploSna naEela in delovno podroEje

1. Elen
Splo5na naiela in delovno podrotje

Brez poseganja v doloibe, ki jih dolodata zakonodaja EU in veljavna
nacionalna zakonodaja, je namen tega sporazuma doloiiti obseg in
naiin sodelovanja v skladu s 7., L3. in 15. dlenom REMIT med
nacionalnim regulativnim organom (agenc'rjo) in med osebo, ki v
okviru svoje dejavnosti dogovafa transakcije (BSP) z namenom
spodbujanja uiinkovitega in koordiniranega spremljanja
veleprodajnih energetskih trgov.

Namen tega sporazuma je doloEiti vsebino in postopke, ki se jih
podpisnici tega sporazuma nameravata drzati, Ta sporazum v
nobenem smislu ne omejuje, razSirja ali spreminja pristojnosti,
funkc'rje ali naloge agencije ali BSP, kot so jima dodeljene po veljavni
zakonodaji.

Sodelovanje med agencijo in BSP temelji na natelu medseboJnega
sodelovanja. Agencija in BSP sodelujeta na naEin medsebojnega
zaupanja in razumevanja z namenom, da po najbolj5ih moieh
izpolnita naloge, ki jima jih nalaga REMIT in drugi veljavni predpisi.

Poglavje II
Sodelovanje in koordinacija

2. dlen
Sodelovanje pri spremljanju trga

Agencija in BSP se strinjata, da je uvedba nadzora nad trgovanjem
na veleprodajnih trgih na organiziranem mestu trgovanja korak k
uEinkovitemu spremljanju veleprodajnih energetskih trgov, ki z
ustreznimi nadgradnjami, ki sled'tjo razvoju trgov, pomembno
pripomore k prepreEevanju in odkrivanju zlorab na teh trgih.

V skladu s 15. dlenom REMIT BSP (kot oseba, ki v okviru svoje
dejavnosti dogovarja transakcije) vzpostavi in vzdriuje uiinkovite
uredifue in postopke za ugotavljanje krSitev 3. ali 5. Elena REMIT.
Poleg tega BSP nemudoma uradno obvesti agencijo, te upraviieno
sumi, da bi transakcija z veleprodajnimi energetskimi proizvodi lahko
pomenila kriitev 3. ali 5. ilena REMIT. BSP domnevne kr5itve
obravnava od primera do primera ter za vsakega izmed primerov
ugotovi, ali je utemeljen sum krSitve doloEil REMIT podan ali ne.

2.

3.

1.

2.
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3.

4.

5.

BSP v obvestilih o zaznanih krsiwah, ki jih uradno poda agenciji,
vkfjuii informacije o vseh pomembnih okoliSiinah v zvezi z domnevno
krSitvijo.

Podrobnosti o obveznosti obveiianja so opisane v 3. ilenu tega
sporazuma.

Osebe, odgovorne za nadzor, in osebe, odgovorne za spremljanje
trga pri agencui, ter osebe, odgovorne za spremfanje trga pri BSp,
se sestanejo vsaj dvakrat letno, da izmenjajo izkuSnje in razpravfajo
o aktualnih vpraianjih in novostih v zvezi z nadzorom veleprodajnih
energetskih trgov. Na teh sestankih so v ospredju teme, povezane z
novostmi pri trgovanju, spremembami trinih pravil, razvoju trZnih
praks in izmenjavo izkusenj, pridobljenih iz preteklih primerov.

Osebe iz preJSnjega odstavka se po potrebi sestajajo tudi pogosteje
oziroma ostajajo v stiku, da si izmenjujejo informacije in pojasnila,
povezana z aktualnim dogajanjem na veleprodajnih energetskih trgih
in njihovem spremUanju.

3. ilen
Obveiianje

V skladu s 15. dlenom REMIT BSP v povezavi z drugim odstavkom 2.
ilena tega sporazuma nemudoma obvesti agencijo, ie ima
utemeuene razloge za sum, da so izvedena ali so bila izvedena
prepovedana ravnanja lz 3. ali 5. ilena REMIT.

2. Obvestila, ki jih prejme agencija od BSP o prepovedanih ravnanjih
trine manipulacije ali trgovanja na podlagi notranjih informacij na
veleprodajnih energetskih trgih, vsebujejo, kolikor je to mogoie,
naslednje podatke:

a. opis zadevne transakcije (zadevnih transakcij) inlali naloga
(nalogov) za trgovanje;

b, razlogi, ki so povod za sum, da transakcua (transakcije) inlali
nalog (nalogi) za trgovanje predstavlja (predstavljajo)
zlorabo trga;

c. v kateri drZavl dlanici se domnevna kr5itev izvaja ali se je
izvajala;

d. podatki o osebah, ki so izvedle transakcijo (transakcije) inlati
nalog (naloge) za trgovanje;

e. podatki o osebah, ki so na kakr5en koli naiin vpletene v
transakcijo (transakcije) inlali nalog (naloge) za trgovanje;

f. funkcija osebe, ki je izvedla transakcijo (transakcfie) inlali
nalog (naloge) za trgovanje;

g. podatki o osebi, ki je podala obvestilo;
h. drugi podatki, ki jih BSP Steje za pomembne,

6.

1.
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3. Obvestila, ki jih prejme agencija v skladu s 15. ilenom REMIT, BSP
posreduje prek varnega komunikacijskega kanala. V ta namen se za
obveitanje uporablja spletni obrazec za sporoEanje sumljivih
transakcu (Suspicious Transaction Reporting - STR), ki se nahaja na
spletni strani ACER.

4. ee spletni obrazec ni dostopen, se podatki iz drugega odstavka tega
ilena agenciji posredujejo po elektronski po5ti s Sifriranim
sporoiilom. Ob prejemu obvestila odgovorna oseba za prejem
obvestila pri agencUi s Sifriranim elektronskim sporoiilom potrdi
prejem obvestila.

5. Sifrirana sporotila iz prejSnjega odstavka se posredujejo na
elektronski naslov, ki ga doloEi agencija. Agenc|a imenuje odgovorno
osebo za prejem obvestila, BSP pa odgovorno osebo za obveSEanje.
BSP in agencua izmenjata podatke o odgovornih osebah in
elektronskih naslovih. Ce pride do zamenjave odgovornih oseb
oziroma do spremembe elektronskih naslovov, se o tem drugo
podpisnico tega sporazuma obvesti v najkraj5em moinem dasu. Za
potrebe Sifriranja sporoEil odgovorni osebi za prejem in obveiEanje
izmenjata digitalni potrdili javnih kljuiev.

4. Elen
Zahteva za posredovanje informacu, podatkov, dokumentov, dokazov in

pojasnil

1. V skladu z drugim odstavkom 7. ilena REMIT in 434. dlenom
Energetskega zakona (Uradni list RS, Et. I7/L4 in 8U15) lahko
agencua na nacionalni ravni spremlja trgovanje z veleprodajnimi
energetskimi proizvodi,

2. Pri obravnavi sumov kr5itev doloEil REMIT in spremljanju
veleprodajnih energetskih trgov lahko agenciia zaprosi BSP, da v
zvezi z domnevno krSitvijo ali produktom, s katerim se trguje na BSP,
agencui posreduje dodatne informacije, podatke, dokumente oziroma
pojasnila.

3. Za potrebe nadzora in spremljanja veleprodajnih energetskih trgov
lahko agencija skladno z veljavno zakonodajo od BSP pridobi tudi
druge podatke, dokumente in dokaze, s katerimi BSP razpolaga.

4. Informacije, podatki, dokumenti, dokazi in pojasnila se agencfli
posredujejo na varen nadin tako, da nepooblaSdenim osebam niso
razkriti. Pri tem se izmenjava izvaja po postopku in na naiin, ki je
doloEen v 5. ilenu tega sporazuma.
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2.

1.

5. dlen
Splo5ni postopki sodelovanja

Agencua in BSP vzpostavita nemotene in udinkovite komunikacijske
kanale, ki v vsakem trenutku omogoiajo doseganje zastavljenih
ciljev iz tega sporazuma.

Agencija in BSP imenujeta vsak svojo kontaktno osebo za namene
sodelovanja, ki se izvajajo v okviru tega sporazuma, izmenjata
kontaktne podatke teh oseb in jih posodabljata.

3. Kontaktni osebi pri agencui in BSP sta lahko hkrati tudi odgovorni
osebi za prejem oziroma obveiianje iz petega odstavka 3, ilena tega
sporazu ma.

Agencfa in BSP v skladu z veljavnimi pravnimi akti EU in nacionalno
zakonodajo sprejmeta potrebne ukrepe za zagotovitev zaupnosti
poslovnih in drugih zaupnih informacu, izmenjanih v skladu s tem
sporazu mom.

Razen za primere, za katere je v tem sporazumu varen
komunikacijski kanal posebej predpisan, kontaktni osebi glede na
temo komunikac'rje doloiita najudin kovitejii nadin izmenjave
informacij, podatkov, dokumentov, dokazov in pojasnil. Izmenjava
lahko poteka v pisni ali ustni obliki.

Poglavje III
Poslovna skrivnost

6. dlen
Poslovna skrivnost

V skladu s prvim odstavkom 17. ilena REMIT veljajo za vse zaupne
informacije, podatke, dokumente, dokaze in pojasnila, ki se
prejmejo, izmenjajo ali posredujejo v skladu z REMIT in s tem
sporazumom, pogoji o varovanju poslovne skrivnosti, ki so dolodeni
v drugem, tretjem in detrtem odstavku 17, tlena REMIT.

Izmenjane informacije, podatki, dokumenti, dokazi in pojasnila, ki jih
v okviru tega sporazuma prejme BSP, se lahko uporab'rjo izkljudno
samo za namen, za katerega so bile posredovane.

4.

q

1.

2.
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Poglavie IV
Kontne doloEbe

7. dlen
Objava

1. Agencija in BSP se strinjata, da se ta sporazum o sodelovanju objavi
na njunih spletnih straneh.

8. dlen
Spremembe sporazuma

Agencija in BSP lahko sporazumno pisno spreminjata ta sporazum o
sodelovanju. Spremembe sporazuma se objavijo na njunih spletnih
straneh.

9. dlen
Uveljavitev in prenehanje uporabe

Sporazum o sodelovanju stopi v veljavo z dnem podpisa zakonitih
zastopnikov agencije in BSP.

Ta sporazum velja za nedoloden das. Sporazum lahko vsaka
podpisnica odpove s 3o-dnevnim odpovednim rokom, in sicer tako,
da nasprotni podpisnici sporazuma poSlje priporodeno po poSti
obvestilo o odpovedi.

10. dlen
Izvodi

1. Ta sporazum je sestavuen v 2 (dveh)
vsaka podpisnica 1 (en) izvod,

izvodih, od katerih prejme
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