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1

PREDSTAVITEV

Eden od ciljev Uredbe o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga
(REMIT) je povečati preglednost evropskih veleprodajnih trgov s plinom in elektriko, in
sicer tako, da od udeležencev na trgu zahteva, da javno razkrijejo notranje
informacije, ki jih imajo na razpolago. Prav tako si REMIT prizadeva izboljšati
celovitost teh trgov s preprečevanjem tržnih zlorab, kamor so štete tržne manipulacije
in trgovanje z notranjimi informacijami.
Izboljšana celovitost in preglednost evropskih veleprodajnih trgov z električno energijo
in zemeljskim plinom bosta povečali zaupanje v zanesljivost teh trgov in pomagali
zagotoviti cene, ki bodo v vsakem trenutku odražale pošteno in konkurenčno
medsebojno delovanje med ponudbo in povpraševanjem. Povečano zaupanje in
odprtost bosta izboljšala konkurenco, kar bo koristilo odjemalcem energije po vsej
Evropi.
Uredba o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga v svojem 9.
členu določa, da se morajo udeleženci na trgu, ki sklepajo transakcije, o katerih je
treba v skladu z REMIT poročati Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev
(ACER), registrirati pri svojem nacionalnem regulativnem organu v državi članici, v
kateri so ustanovljeni ali so rezidenti, če pa niso niti ustanovljeni niti niso rezidenti v
Uniji, se prijavijo v državi članici, v kateri so dejavni. Ne pozneje kot v treh mesecih
po datumu, ko je Evropska komisija sprejela Izvedbene akte, morajo nacionalni
regulativni organi uvesti nacionalni register udeležencev na trgu.
V postopku registracije bodo vsi udeleženci na trgu dobili enoumno identifikacijsko
oznako, imenovano ACER kodo. Identifikator se bo uporabljal za ugotavljanje, katera
podjetja trgujejo drugo z drugim. Nacionalni regulatorji in ACER bodo bolje razumeli
odnose med različnimi udeleženci na trgu in na ta način lahko bolj učinkovito
spremljali in ugotavljali neobičajno obnašanje na trgih.
Ta priročnik razlaga postopek registracije udeleženca na veleprodajnem trgu z
električno energijo in zemeljskim plinom. Po potrebi se bo priročnik posodabljal na
podlagi smernic ACER in povratnih informacij, ki jih bodo posredovali tržni udeleženci.
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2

UVOD

Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o
celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT) nalaga
udeležencem na veleprodajnem energetskem trgu z električno energijo in zemeljskim
plinom, ki sklepajo transakcije, o katerih je treba poročati ACER, da se registrirajo pri
pristojnih nacionalnih regulativnih organih.
Upoštevajoč dejstvo, da se morajo udeleženci registrirati pri nacionalnem regulatorju
in ne neposredno pri ACER, je registracija v skladu z REMIT v prvi vrsti nacionalni
postopek. Zato je Agencija za energijo pripravila lastni nacionalni register tržnih
udeležencev. Ta je povezan s centralnim evropskim registrom tržnih udeležencev
(CEREMP) in omogoča tržnim udeležencem izpolnitev zahtev glede njihove
registracije. S centralnim evropskim registrom upravlja ACER.
Pred začetkom registracije je Agencija za energijo organizirala srečanje s tržnimi
udeleženci, ki nastopajo na veleprodajnem trgu z električno energijo in zemeljskim
plinom. Osrednja tema srečanja je bila predstavitev dejavnosti, ki jih Agencija za
energijo izvaja v okviru evropske uredbe REMIT. Zbranim je bila predstavljena tudi
obveza po registraciji tržnih udeležencev, s katero se vzpostavijo pogoji za poročanje
o transakcijah ACER. Agencija za energijo je na srečanju v živo predstavila postopek
registracije v nacionalni register tržnih udeležencev in način združitve nacionalnega
registra s centralnim evropskim registrom tržnih udeležencev.
V nadaljevanju je Agencija za energijo omogočila vsem zainteresiranim udeležencem,
da pristopijo k testni fazi registracije. S tem je agencija želela udeležencem omogočiti
vpogled v sam postopek registracije s ciljem čim boljše priprave na začetek
registracije po REMIT.
Čez celoten čas testne faze je agencija zbirala predloge za izboljšanje sistema
registracije. Ker se trudimo zagotoviti najboljšo možno uporabniško izkušnjo, vas tudi
sedaj pozivamo, da nam kakršne koli komentarje o izkušnjah z uporabo sistema ali
ideje za izboljšave postopka registracije pošljite na remit@agen-rs.si.
Ta navodila so namenjena vsem, ki bodo v skladu z zahtevami 9. člena REMIT
registracijo opravili pri Agenciji za energijo.
Navodila zajemajo:
 Splošne informacije o registraciji tržnih udeležencev po REMIT;
 Ustvarjanje uporabniškega računa in dostop do nacionalnega registra tržnih
udeležencev;
 Upravljanje z uporabniškim računom;
 Registracija udeleženca na trgu;
 Posodobitev podatkov o udeležencu na trgu;
 Podpora uporabnikom.
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2.1

Kaj je REMIT?

REMIT je Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.
oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga, ki je
začela veljati 28. decembra 2011. REMIT prvič uvaja dosleden okvir Evropske unije, s
tem da vsebuje:





2.2

opredelitev zlorabe trga v obliki tržne manipulacije, poskusa tržne manipulacije
in trgovanja na podlagi notranjih informacij na veleprodajnih energetskih trgih,
prepoved tržne manipulacije, poskuse tržnih manipulacij in trgovanje na podlagi
notranjih informacij na veleprodajnih energetskih trgih,
vzpostavitev novega okvira za spremljanje veleprodajnih energetskih trgov za
zaznavanje in odvračanje tržnih manipulacij in notranjega trgovanja,
zagotovitev uveljavljanja teh prepovedi in kaznovanja kršitev pravil o zlorabah
na trgu na nacionalni ravni.

Kaj je CEREMP?

The Centralised European Registry of Energy Market Participants (CEREMP) je način za
zbiranje osnovnih podatkov o udeležencih na trgu, ki na evropskem veleprodajnem
trgu trgujejo z energetskimi proizvodi. CEREMP je eden od gradnikov informacijskega
sistema za spremljanje evropskega energetskega veleprodajnega trga.
CEREMP se napaja s podatki o tržnih udeležencih iz nacionalnih registrov tržnih
udeležencev. Te registre so vzpostavili nacionalni regulatorji, ki jih tudi upravljajo.
Nacionalni regulatorji so odgovorni za reguliranje trgov z električno energijo in
zemeljskim plinom v posameznih državah članicah EU.
Osnovni namen zbiranja podatkov o tržnih udeležencih je zagotoviti dosledno
identifikacijo tržnih udeležencev, ki trgujejo z veleprodajnimi energetskimi proizvodi
po vsej Evropi. Ti podatki bodo regulatorjem in ACER pomagali k boljšemu
razumevanju povezav med različnimi udeleženci na trgu, to pa bo omogočilo bolj
učinkovit nadzor veleprodajnih energetskih trgov.

2.3

Kaj je ACER koda?

Kot zahteva člen 9(2) REMIT, mora biti vsak udeleženec na trgu registriran s
posebnim identifikatorjem. Ta identifikator bo udeležencem omogočal, da poročajo
podatke v skladu s členom 8 (REMIT). Udeleženci na trgu bodo tudi potrebovali
seznam ACER kod, da bodo lahko zagotovili podatke za 4. sekcijo obrazca za
registracijo, kjer je treba navesti korporacijske povezave med tržnimi udeleženci.
V skladu s členom 9(4) REMIT se udeleženci na trgu registrirajo pri nacionalnem
regulativnem organu, preden vstopijo v transakcijo, o kateri je v skladu s členom 8(1)
REMIT treba poročati. ACER koda se izda ob prvem prenosu podatkov iz nacionalnih
registrov na ACER.
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2.4

Kdo se mora registrirati?

V skladu s členom 9(1) REMIT se mora registrirati vsak udeleženec, ki sklepa
transakcije, o katerih je treba na podlagi člena 8(1) poročati ACER.
V skladu s členom 2(7) REMIT je „udeleženec na trgu” vsaka oseba, tudi upravljavec
prenosnega omrežja, ki vstopa v posle, vključno z izdajanjem naročil za trgovanje na
enem ali več veleprodajnih energetskih trgih.
V poglavju 3.4 dokumenta ACER Guidance on the application of REMIT (3. izdaja),
ACER podaja dodatne informacije o razumevanju pojma „udeleženec na trgu”.

2.5

Kdo se mora registrirati pri Agenciji za energijo?

V skladu s členom 9(1) REMIT :
„Udeleženci na trgu, ki sklepajo transakcije, o katerih je treba poročati agenciji v
skladu s členom 8(1), se registrirajo pri nacionalnem regulativnem organu v državi
članici, v kateri so ustanovljeni ali so rezidenti, če pa niso niti ustanovljeni niti niso
rezidenti v Uniji, se prijavijo v državi članici, v kateri so dejavni. ”
V skladu s členom 2(10) REMIT:
„nacionalni regulativni organ” pomeni nacionalni regulativni organ, imenovan v skladu
s členom 35(1) Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija
2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo ali členom 39(1)
Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih
pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom.
To pomeni, da se morajo tržni udeleženci, ki so ustanovljeni ali so rezidenti Republike
Slovenije, registrirati pri Agenciji za energijo.
Tržni udeleženci, ki niso ustanovljeni v Evropski uniji niti niso rezidenti Evropski unije
in so dejavni samo v Sloveniji, se registrirajo pri Agenciji za energijo.
Tržni udeleženci, ki niso ustanovljeni v Evropski uniji niti niso rezidenti Evropski unije,
so pa dejavni v več državah Evropske unije, lahko sami izberejo državo, v kateri bodo
opravili registracijo.

2.6

Katere podatke je treba posredovati?

Člen 9(3) REMIT predpisuje, da ACER v sodelovanju z nacionalnimi regulatorji določi
in do 29. junija 2012 objavi obliko registra, v katerem nacionalni regulatorji prenesejo
ACER podatke o udeležencih na trgu iz svojih nacionalnih registrov.
26. junija 2012 je ACER sprejel Sklep št. 01/20121 o obliki obrazca za registracijo v
skladu s členom 9(3) REMIT, ki se nanaša na format prijavnega obrazca za

1

ACER Decision No 01/2012 relating to the Registration Format pursuant to Article 9(3) of Regulatlon
(EU) No 1227/201
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vzpostavitev evropskega registra udeležencev na trgu. Obrazec za registracijo je
sestavljen iz petih sekcij.
1.
2.
3.
4.
5.

sekcija:
sekcija:
sekcija:
sekcija:
sekcija:

Podatki
Podatki
Podatki
Podatki
Podatki

o
o
o
o
o

udeležencu na trgu
fizičnih osebah, povezanih z udeležencem na trgu
obvladujočem lastniku ali upravičencu
korporativnih povezavah udeleženca na trgu
pooblaščencu, ki poroča v imenu udeleženca na trgu

Vsi udeleženci na trgu, ki sklepajo transakcije, o katerih je treba poročati ACER v
skladu s členom 8(1), morajo zagotoviti podatke, ki so definirani v Sklepu.
Udeleženci na trgu morajo sproti obveščati o vsaki spremembi podatkov. Spremembe
se lahko vnesejo neposredno v nacionalni register tržnih udeležencev.

2.7

Do kdaj se je treba registrirati?

Udeleženci na trgu se registrirajo pri nacionalnem regulativnem organu, preden
sklenejo transakcijo, o kateri je v skladu s členom 8(1) REMIT treba poročati.
V skladu s Sklepom št. 01/2012 bo postopek registracije za udeležence na trgu,
preden bo ACER prvič objavil seznam udeležencev na trgu v Evropskem registru,
razdeljen v dve fazi.
V prvi fazi udeleženci na trgu zagotovijo podatke, ki se nanašajo na 1., 2., 3. in 5.
sekcijo registracijskega obrazca. Agencija za energijo je registracijo tržnih
udeležencev na veleprodajnem trgu z električno energijo in zemeljskim
plinom začela s ponedeljkom, 16. 3. 2015. S tem se je začela prva faza
registracije.
V drugi fazi ti udeleženci zagotovijo podatke, ki se nanašajo na 4. sekcijo
registracijskega obrazca. Ti podatki morajo biti izpolnjeni v roku treh mesecev od prve
objave centralnega evropskega registra. Vsak udeleženec na trgu, ki po tem roku
sklene transakcijo, o kateri je treba poročati ACER, ne da bi zagotovil informacije, ki
se navezujejo na 4. sekcijo, krši 9. člen REMIT, četudi je izpolnil prvi del registracije in
je prejel ACER kodo. ACER je prvič objavil centralni evropski register
17. 3. 2015. Z objavo se je začela druga faza registracije.
Vsak udeleženec na trgu, ki se bo registriral po tem, ko bo ACER prvič objavil centralni
evropski register, bo moral izpolniti podatke vseh petih sekcij registracijskega
obrazca, da se bo upoštevalo, da je bila registracija pravilno izpeljana.
Tržni udeleženci se morajo registrirati pri nacionalnem regulativnem organu pred
vstopom v transakcije, o katerih je treba poročati po Izvedbenih aktih2 ACER, tj. do
7. oktobra 2015, če vstopajo v trgovanje z veleprodajnimi energetskimi pogodbami,
ki so predmet poročanja, sprejetih v trgovanje na organiziranem mestu trgovanja, ali

2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1348/2014 z dne 17. decembra 2014 o sporočanju podatkov v
skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in
preglednosti veleprodajnega energetskega trga
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do 7. aprila 2016 oziroma do dneva, ko prvič vstopijo v transakcijo, o kateri
je treba poročati, če vstopajo v trgovanje z ostalimi veleprodajnimi energetskimi
pogodbami, ki so predmet poročanja.
Vsak tržni udeleženec, ki sklene transakcijo, o kateri je treba poročati ACER, ne da bi
do postavljenega roka opravil registracijo, po mnenju ACER krši 9. člen REMIT.
Po začetku veljavnosti Izvedbenih aktov, 7. januarja 2015, morajo udeleženci na trgu
in tretje osebe, ki poročajo v imenu udeležencev na trgu:
 do 7. oktobra 2015 zagotoviti poročanje o veleprodajnih energetskih
pogodbah, ki so predmet poročanja, sprejetih v trgovanje na organiziranem
mestu trgovanja, in poročanje temeljnih podatkov iz ENTSO osrednje platforme
za preglednost informacij, ter
 do 7. aprila 2016 zagotoviti poročanje o ostalih veleprodajnih energetskih
pogodbah, ki so predmet poročanja (OTC standardnih in nestandardnih
pogodbah o dobavi; pogodbe o prenosu), in poročanje o temeljnih podatkih, ki
so predmet poročanja s strani sistemskih operaterjev prenosnega omrežja,
sistemskih operaterjev za utekočinjen zemeljski plin in operaterjev skladiščnih
sistemov.

2.8

Kdo je odgovoren za zagotovitev točnih podatkov?

Za predložitev točnih podatkov in za pravočasno obveščanje o spremembah vnesenih
podatkov so odgovorni udeleženci na trgu. Če se ne registrirajo pravočasno ali če so
podatki v napačni, netočni ali zastareli, se to lahko smatra za kršitev REMIT.
Agencija za energijo je z Energetskim zakonom (EZ-1), Uradni list RS, 17/14 dobila
potrebna pooblastila za ukrepanje proti udeležencem na trgu, ki ne bodo izpolnjevali
zahtev iz 9. člena REMIT.

2.9

Razpoložljivost sistema

Če nacionalni register tržnih udeležencev zaradi posegov v aplikacijo ali napak na
sistemu ne bo dostopen daljše obdobje, bo Agencija za energijo tržne udeležence o
tem sproti obveščala na REMIT Portalu3.

2.10 Pravno obvestilo
Ta navodila so informativne narave in jih je treba uporabljati skupaj z ostalimi
dokumenti o REMIT, ki sta jih pripravila Agencija za energijo in ACER.

3

http://remit.agen-rs.si/web/remitweb/obvestila
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3

DOSTOP DO NACIONALNEGA REGISTRA

Do nacionalnega registra lahko dostopate prek REMIT Portala, ki vsebuje dodatne
koristne informacije v zvezi z REMIT. REMIT Portal se nahaja na naslovu
http://remit.agen-rs.si.

Za začetek registracije vstopite v aplikacijo nacionalnega registra tako, da kliknete na
naslov „NACIONALNI REGISTER TRŽNIH UDELEŽENCEV NA TRGU Z ENERGIJO”.
Do nacionalnega registra lahko za začetek registracije vstopite tudi direktno z uporabo
povezave http://remit.agen-rs.si/web/remit.
Odpre se prijavno okno za prijavo izvajalca registracije.
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4

PRIJAVA IZVAJALCA REGISTRACIJE

4.1

Kreiranje uporabniškega imena

Izvajalec registracije je oseba, ki bo v imenu tržnega udeleženca opravila registracijo.
Če še niste pridobili uporabniškega imena izvajalca registracije, v prijavnem oknu
kliknite „Še nimate uporabniškega imena”.

Za nadaljevanje je treba izpolniti vsa polja. V polje „Davčna številka” vpišite davčno
številko podjetja, pri katerem je zaposlen izvajalec registracije.
Pri posameznih poljih je na voljo pomoč pri izpolnjevanju. Za prikaz pomoči kliknite na
ikono
. Polja, ki zahtevajo obvezen vnos podatkov, so označena z *.
Na vnesen e-poštni naslov boste prejeli obvestilo s povezavo za nadaljevanje.
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Ko kliknete na povezavo, ki ste jo prejeli po e-pošti, se vam odpre okno, v katerega
vnesete ostale podatke za kreiranje uporabniškega imena.
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Uporabniško ime lahko vsebuje velike ali male črke in številke. Črke ne smejo
vsebovati šumnikov. Uporabniškega imena v nadaljevanju ni mogoče spreminjati.
Izvajalec registracije v svojem uporabniškem računu vidi le podatke o tržnih
udeležencih, ki jih je registriral s svojim uporabniškim imenom.
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Geslo mora vsebovati najmanj osem znakov. Med njimi mora biti vsaj en znak številka
in en poseben znak (%!@#$%^&*()?/>.<,:;'|_~`+=-).
Telefonska številka mora biti zapisana v obliki +386 2 1122334 oziroma
+386 51 112233 za mobilne številke.
Informacije o pravni osebi so pridobljeni iz javno dostopnih evidenc. Če ti podatki ne
odražajo dejanskega stanja, nas o tem obvestite po e-poštni na naslov
remit@agen-rs.si.
S klikom na gumb „Oddaj” se vam odpre okno spodaj.

Ko bo administrator Agencije za energijo potrdil vaš uporabniški račun, boste na vaš
e-poštni naslov prejeli obvestilo, da je vaš račun aktiviran.

4.2

Pozabljeno geslo

Če je izvajalec registracije geslo pozabi, ga lahko ponastavi. Postopek ponastavitve
gesla se začne s klikom na „Pozabljeno geslo”.
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Odpre se okno za vnos e-pošte in „captcha”.

S klikom na „Pošlji” se uporabniku odpre obvestilo, da je na e-poštni naslov bila
poslana povezava, s pomočjo katere lahko nadaljuje postopek za spremembo gesla.

- 16 -

Ko kliknete na povezavo, ki ste jo prejeli po e-pošti, se vam odpre okno, v katerega
vnesete novo geslo. Geslo mora vsebovati najmanj osem znakov. Med njimi mora biti
vsaj en znak številka in en poseben znak (%!@#$%^&*()?/>.<,:;'|_~`+=-).

S klikom na gumb „Pošlji” se izpiše obvestilo, da je bilo geslo spremenjeno. S tem je
prijava z novim geslom omogočena.
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5

REGISTRACIJA TRŽNEGA UDELEŽENCA – 1. FAZA

5.1

Prijava izvajalca registracije

Za izvedbo registracije vstopi izvajalec registracije v aplikacijo nacionalnega registra
tako, da v prijavno okno vpiše pridobljeno uporabniško ime in geslo.

Odpre se osnovno okno registracije tržnega udeleženca. Izvajalec registracije lahko
začne z registracijo tržnega udeleženca s klikom na ikono „Začni registracijo”.
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5.2

Podatki tržnega udeleženca

Na začetku registracije tržnega udeleženca je treba najprej izbrati domeno trgovanja
tržnega udeleženca. Če je tržni udeleženec prisoten le na trgu električne energije, je
treba izbrati zavihek „Električna energija (EE)”, če je tržni udeleženec prisoten le na
trgu zemeljskega plina, je treba izbrati zavihek „Zemeljski plin (ZP)”, in če je tržni
udeleženec prisoten na obeh trgih, je treba izbrati zavihek „Oboje”.
Po izbiri trgovanja je treba vpisati EIC kodo tržnega udeleženca. Če ste izbrali domeno
trgovanja „Električna energija (EE)”, je treba v prvo polje vpisati EIC kodo tržnega
udeleženca v bilančni shemi pri operaterju trga, BORZEN, d.o.o. Če tržni udeleženec ni
član bilančne sheme pri operaterju trga, BORZEN, d.o.o., je treba obkljukati polje
„Nisem član bilančne sheme” in vnesti EIC kodo tržnega udeleženca v polje „ EIC koda
(registracija ACER)”. Če je bila tržnemu udeležencu izdana mednarodna EIC koda, je v
polje treba vnesti mednarodno EIC kodo. Če so bile tržnemu udeležencu izdane še
druge EIC kode (npr. lokalne), je treba te vnesti v polje „ EIC kode (ostale, ločene z
vejico)”.
V polje „Davčna številka” je treba vnesti davčno številko tržnega udeleženca
(podjetja).
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Če ste izbrali domeno trgovanja „Zemeljski plin (ZP)”, je treba v prvo polje vpisati EIC
kodo tržnega udeleženca v bilančni shemi pri operaterju sistema, PLINOVODI, d.o.o
Če tržni udeleženec ni član bilančne sheme, je treba vnesti mednarodno EIC kodo
tržnega udeleženca.
V polje „Davčna številka” je treba vnesti davčno številko tržnega udeleženca
(podjetja).
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Če ste izbrali domeno trgovanja „Oboje”, je treba v prvo polje vpisati EIC kodo
tržnega udeleženca v bilančni shemi pri operaterju trga, BORZEN, d.o.o., ali
operaterju sistema, PLINOVODI, d.o.o. Če tržni udeleženec ni član nobene bilančne
sheme, je treba obkljukati polje „Nisem član bilančne sheme” in vnesti EIC kodo
tržnega udeleženca v polje „ EIC koda (registracija ACER)”. Če je bila tržnemu
udeležencu izdana mednarodna EIC koda, je v polje treba vnesti mednarodno EIC
kodo. Če so bile tržnemu udeležencu izdane še druge EIC kode (npr. lokalne), je treba
te vnesti v polje „ EIC kode (ostale, ločene z vejico)”.
V polje „Davčna številka” je treba vnesti davčno številko tržnega udeleženca
(podjetja).
Za nadaljevanje v naslednji korak kliknite gumb „Nadaljuj”.
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V drugem koraku se avtomatsko izpišejo vsi podatki o tržnem udeležencu. Podatki so
pridobljeni iz javno dostopnih evidenc. Če ti podatki ne odražajo dejanskega stanja,
nas o tem obvestite po e-poštni na naslov remit@agen-rs.si.
Do sedaj vnesene podatke lahko shranite za kasnejše nadaljevanje registracije s
klikom na gumb „Shrani osnutek”.
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V naslednjem koraku je treba vnesti ostale identifikatorje tržnega udeleženca, če so
le-ti na voljo. Ti identifikatorji so BIC koda, LEI koda, GS1 koda in koda trgovalnega
registra.
BIC koda ali Bank Identifier Code je unikatna koda, s katero se identificirajo finančne
institucije na mednarodnih trgih. V polje ne vnesete BIC kodo banke, pri kateri ima
tržni udeleženec odprt transakcijski račun. Če tržni udeleženec BIC kode nima, polje
pustite prazno.
Koda trgovalnega registra je unikatna koda, ki je bila dodeljena tržnemu udeležencu
za namen trgovanja na veleprodajnem energetskem trgu. Če tržni udeleženec te kode
nima, polje pustite prazno.
V tem koraku je treba vnesti še spletno stran tržnega udeleženca in mesto objave
notranjih informacij v skladu s 4. členom REMIT.
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5.3

Osebe, ki opravljajo posle za tržnega udeleženca

V četrtem koraku je treba dodati osebe, ki opravljajo posle za tržnega udeleženca.
Dodati je treba najmanj eno osebo za naslednje vloge: oseba, odgovorna za
trgovanje, oseba, odgovorna za vodenje in kontaktna oseba. Osebe so lahko
zaposlene pri samem tržnem udeležencu ali pri katerem drugem poslovnem subjektu.
Osebe dodate tako, da kliknete gumb „Dodaj”.
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Najprej je treba vnesti ime in priimek osebe ter davčno številko podjetja, pri katerem
je oseba, ki opravlja posle za tržnega udeleženca, zaposlena.

V nadaljevanju je treba vpisati kontaktne podatke vpisane osebe.
Telefonska številka mora biti zapisana v obliki +386 2 1122334 oziroma
+386 51 112233 za mobilne številke.
Iz spustnega seznama polja „Vloge” izberite vlogo, ki jo vpisana oseba opravlja za
tržnega udeleženca.
V polje „Podrobnosti vloge” vpišite položaj oz. funkcijo osebe v podjetju.
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Osebo dodate na seznam s klikom na gumb „Shrani”.

Ko ste dodali osebo, odgovorno za trgovanje, je treba dodati še osebo, odgovorno za
vodenje, in kontaktno osebo. Ista oseba ima lahko več vlog. Če je oseba odgovorna za
trgovanje hkrati odgovorna tudi za vodenje, lahko to osebo dodate na seznam z novo
vlogo tako, da v vrstici z imenom te osebe kliknete gumb „Dodaj vlogo”.
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Osebo, odgovorno za vodenje, dodate na seznam oseb, ki opravljajo posle za tržnega
udeleženca tako, da kliknete gumb Shrani.

Treba je dodati še kontaktno osebo. Kontaktno osebo dodate na seznam po enem
izmed zgoraj opisanem načinu.
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Ko vpišete manjkajoče podatke kontaktne osebe, kliknite gumb „Shrani”.

Ko ste dodali na seznam osebe za vse tri tipe vlog. lahko nadaljujete z naslednjim
korakom tako, da kliknete na gumb „Nadaljuj”.
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5.4

Obvladujoči lastnik

V petem koraku je treba dodati obvladujočega lastnika. Za potrebe registracije se
obvladujoči lastnik obravnava kot pravna ali fizična oseba, ki ima pomemben vpliv pri
upravljanju udeleženca na trgu prek kontrolnega deleža ali glasovalnih pravic ali
obvladujočega podjetja, ne glede na to, ali je nadzor vršen neposredno ali prek drugih
podjetij. Še natančneje ACER upošteva pravno ali fizično osebo kot obvladujočega
lastnika udeleženca na trgu, če:





je lastnik 10 % ali več delnic udeleženca na trgu ali njegovega matičnega
(nadrejenega) podjetja ali
lahko pomembno vpliva na upravljanje udeleženca na trgu prek kontrolnega
deleža v udeležencu na trgu ali njegovem matičnem (nadrejenem) podjetju ali
ima pravico do nadzora ali izvrševanja nadzora 10 % ali več glasovalnih pravic
v udeležencu na trgu ali njegovem matičnem (nadrejenem) podjetju ali
lahko ima pomemben vpliv na upravljanje udeleženca na trgu prek glasovalnih
pravic v udeležencu na trgu ali njegovem matičnem (nadrejenem) podjetju.

Tak obvladujoči lastnik ni nujno udeleženec na trgu za namene REMIT, ne sme pa tudi
biti hčerinsko podjetje ali podružnica katerega koli drugega podjetja. Obvladujoči
lastnik je lahko tudi občinski organ ali suverena država.
Kjer je lastništvo vseh delnic razreda A udeleženca na trgu last v rokah posameznikov,
je malo verjetno, da bo imel udeleženec na trgu obvladujočega lastnika, zato bo v tem
primeru družba sama svoj obvladujoči lastnik.
Če je obvladujoči lastnik občinski organ ali suverena država ali druga oseba javnega
prava in davčna številka za to osebo ni na voljo, se mora ob posredovanju podatkov o
obvladujočem lastniku navesti davčna številka samega udeleženca na trgu.
Obvladujočega lastnika dodate tako, da kliknete gumb „Dodaj”.
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V polju „Tip” izberite, ali je obvladujoča oseba pravna ali fizična oseba. Če je
obvladujoči lastnik pravna oseba, vpišite davčno številko te pravne osebe. Če je
obvladujoči lastnik država (Republika Slovenija), izberite „Tip” „Pravna oseba”.
Za nadaljevanje kliknite gumb „Nadaljuj”.

Na osnovi vpisane davčne številke se samodejno izpišejo podatki o obvladujočem
lastniku. Ti podatki so pridobljeni iz javno dostopnih evidenc. Če podatki ne odražajo
dejanskega stanja, nas o tem obvestite po e-poštni na naslov remit@agen-rs.si.
Če sta vpisa za telefonsko številko in e-pošto prazna oz. napačna, jih dopolnite oz.
spremenite.
Telefonska
številka
mora
biti
zapisana
v
obliki
+386 2 1122334 oziroma +386 51 112233 za mobilne številke.
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Obvladujočega lastnika dodate na seznam tako, da kliknete gumb „Shrani”.

Če je obvladujoči lastnik fizična oseba, v polju „Tip” izberite „Fizična oseba”. Za
nadaljevanje kliknite gumb „Nadaljuj”.

V polja vpišite manjkajoče podatke. Telefonska številka mora biti zapisana v obliki
+386 2 1122334 oziroma +386 51 112233 za mobilne številke.
V dodatni korak za vpis podatkov o obvladujočem lastniku pridete tako, da kliknete
gumb „Shrani in nadaljuj”.
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V dodatnem koraku je treba vpisati še identifikacijsko številko in področje dela
obvladujočega lastnika. Identifikacijska številka je lahko davčna številka, številka
osebne izkaznice ali številka potnega lista. Različne tipe identifikacije je mogoče
izbrati iz spustnega seznama.
V polje „Področje dela” vpišite področje, s katerim se ukvarja obvladujoči lastnik,
oziroma njegovo delovno mesto.
Obvladujočega lastnika dodate na seznam tako, da kliknete gumb „Shrani”.
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Ko imate na seznamu dodane vse obvladujoče lastnike, kliknite gumb „Nadaljuj”.

- 33 -

5.5

Osebe, ki poročajo o transakcijah

V šestem koraku je treba izbrati osebo, ki bo za tržnega udeleženca poročala po
8. členu REMIT.
Pomembno: Če nameravate poročati sami, morate to možnost izbrati v tem koraku.
V 2. fazi registracije, tj. po pridobitve ACER kode, izbira tržnega udeleženca kot
poročevalca namreč ni več mogoča.
Če boste poročali sami, kliknite gumb „Poročal bom sam” in gumb „Nadaljuj”.
Trenutno je seznam tretjih oseb, ki bodo poročali za tržne udeležence, prazen, saj pri
ACER še vedno poteka postopek registracije poročevalcev (RRM - Registered
Reporting Mechanism). Zato, če kliknete na gumb „Za mene bo poročal…”, se ne
izpiše noben poročevalec. Če bo za vas poročala tretja oseba, lahko ta korak
preskočite in nadaljujete s klikom na gumb „Nadaljuj”. Izbira poročevalcev je mogoča
tudi v 2. fazi registracije, ko bo seznam poročevalcev napolnjen s strani ACER.

Če ste izbrali, da bo tržni udeleženec poročal sam, je v seznam oseb, ki bodo
poročale, dodan tržni udeleženec, ki se trenutno registrira.
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5.6

Predogled dokumenta s podatki tržnega udeleženca

V naslednjem koraku je možen predogled dokumenta z izpisom osnovnih podatkov o
registraciji tržnega udeleženca. Ponovno preglejte podatke vaše registracije. Če je
treba, se z gumbom „Nazaj” vrnite na prvi korak in podatke popravite. Če ste
prepričani, da so podatki pravilni, nadaljujte z zaklepom registracije. V naslednjem
koraku podatkov ni več mogoče spreminjati.

Primer dokumenta v predogledu je prikazan na slikah spodaj.
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5.7

Posredovanje dokumenta

V zadnjem koraku lahko dokument s podatki o registraciji tržnega udeleženca
prenesete na svoj računalnik v PDF obliki s klikom na gumb „Prenesi PDF dokument”.
Dokument morata podpisati izvajalec registracije in zakoniti zastopnik tržnega
udeleženca. Opremiti ga je treba tudi z žigom tržnega udeleženca.
Registracijo zaključite tako, da v obrazcu izberete način oddaje dokumenta in nam
dokument tudi posredujete. Če se odločite za pošiljanje po pošti, dokument pošljite na
naslov Agencija za energijo, Strossmayerjeva ulica 30, p. p. 1579, 2000 MARIBOR,
Slovenija. Če se odločite za nalaganje dokumenta v sistem, je treba dokument pred
nalaganjem še digitalno podpisati. Naloženi dokument brez digitalnega podpisa ne bo
sprejet. Digitalno podpisan dokument lahko naložite tudi kasneje s prijavo v aplikacijo
z vašim uporabniškim računom.

Če izberete „Podpisan dokument bom poslal po pošti” in kliknete na gumb „Shrani”,
vas aplikacija preusmeri na osnovno stran, kjer je izpisan tržni udeleženec, za
katerega ste oddali registracijski obrazec. Ponoven ogled dokumenta s podatki je
možen s klikom na gumb „PDF”.
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Ko administrator Agencije za energijo prejme ustrezno podpisan in z žigom opremljen
dokument ter ugotovi istovetnost podatkov, potrdi registracijo tržnega udeleženca.
Izvajalec registracije je o potrditvi registracije obveščen po e-pošti. Ob uspešni
registraciji se v vrstici za imenom tržnega udeleženca izpiše unikatna ACER koda
registriranega tržnega udeleženca. S tem je zaključena 1. faza registracije.
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6

REGISTRACIJA TRŽNEGA UDELEŽENCA – 2. FAZA

ACER kode, pridobljene v procesu registracije udeležencev na trgu v EU, so zbrane v
Evropskem centralnem registru. Evropski centralni register, ki ga upravlja ACER, je
dostopen na spletni strani https://www.acer-remit.eu/portal/europeanregister. Skladno s sklepom št. 01/2012 morajo vsi udeleženci na trgu navesti tudi
korporativne povezave z ostalimi udeleženci na trgu.
V 2. fazi lahko izvajalec registracije spreminja podatke o udeležencih na trgu, ki jih je
podal v 1. fazi. Poleg tega lahko v drugi fazi izvajalec registracije poda tudi
korporativne povezave z ostalimi udeleženci na trgu.

6.1

Prijava izvajalca registracije

Za spreminjanje podatkov o udeležencih na trgu z že pridobljeno ACER kodo ali za
podajanje korporativnih povezav izvajalec registracije vstopi v aplikacijo nacionalnega
registra tako, da v prijavno okno vpiše obstoječe uporabniško ime in geslo.
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Odprto okno, ki se prikaže po prijavi, izvajalcu registracije ponuja dve možnosti.
Izvajalec si lahko ponovno ogleda dokument z izpisom osnovnih podatkov o
registraciji udeleženca na trgu iz 1. faze registracije ali pa te podatke spreminja. Za
ogled dokumenta je treba izbrati gumb „PDF”, za spreminjanje podatkov pa gumb
„Spremeni”.

S klikom na gumb „Spremeni” se odpre okno prvega koraka iz 1. faze registracije.
Odprto okno vsebuje podatke, ki so bili s strani izvajalca registracije vnešeni v
aplikacijo za potrebe pridobitve ACER kode v 1. fazi registracije. Izpisani podatki v
tem in v vseh nadaljnjih korakih odražajo trenutno veljavne podatke o udeležencu na
trgu, ki je pridobil ACER kodo.
Polja s podatki, ki jih je mogoče spreminjati, so obarvana belo, medtem ko so polja s
podatki, ki jih ni mogoče spreminjati, obarvana sivo.
S klikom na gumb „Nadaljuj” se je mogoče premakniti v naslednji korak. Koraki si
sledijo enako kot pri 1. fazi registracije. V korakih je mogoče spreminjati le podatke,
ki se nahajajo v belih vnosnih poljih.
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6.2

Dodajanje korporativnih povezav

Obstoječim korakom je dodan nov korak, to je korak 6. V tem koraku je treba navesti
korporativne povezave, ki jih ima udeleženec na trgu vzpostavljene z ostalimi
registriranimi udeleženci.
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S klikom na gumb „Nova korporativna povezava” se odpre naslednje okno.

V tem oknu je treba vpisati ACER kodo, davčno številko ali polno ime udeleženca na
trgu, s katerim je vzpostavljena korporativna povezava in jo izvajalec registracije želi
podati. Če udeleženec na trgu, s katerim je vzpostavljena korporativna povezava, še
ni pridobil ACER kode, korporativne povezave v tem koraku ni mogoče podati.
ACER kode so zbrane v Evropskem centralnem registru, ki je javno dostopen na
spletni strani https://www.acer-remit.eu/portal/european-register. S klikom
na „Country of Registration” in izbiro države se izpišejo ACER kode vseh udeležencev,
ki so pridobili kodo v izbrani državi.
V okno šestega koraka lahko vpišete na ta način pridobljeno ACER kodo, davčno
številko ali polno ime udeleženca na trgu, s katerim je povezan udeleženec na trgu, za
katerega se opravlja registracija.
Po vpisu najmanj enega podatka kliknite „Poišči”. V primeru najdenega udeleženca se
izpiše njegovo polno ime, ACER koda ter davčna številka. V tem oknu morate izbrati
še korporativno povezavo v stolpcu „Tip Relacije”. Izberite med „Drugo povezano
podjetje pod enotnim vodstvom”, „Matično podjetje” ali „Hčerinsko podjetje”. Tip
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povezave oziroma relacije med udeležencem na trgu in povezanim podjetjem, ki je
prav tako udeleženec na trgu, je definirana v skladu s Sedmo direktivo Sveta
83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki temelji
na členu 54(3)(g) Pogodbe4.
Izberite „Matično podjetje”, če je udeleženec na trgu, za katerega se opravlja
registracija, matično podjetje izbranemu povezanemu podjetju. Izberite „Hčerinsko
podjetje”, če je udeleženec na trgu, za katerega se opravlja registracija, podrejeno
(odvisno) podjetje izbranemu povezanemu podjetju.
Podrobnejšo definicijo uporabljenih terminov lahko najdete v 1. in 2. členu Sedme
direktive Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih
izkazih, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe.

Po izbrani korporativni povezavi kliknite gumb „Poveži”. S klikom na gumb dodate
povezanega udeleženca na seznam podjetij, s katerimi ima udeleženec na trgu eno
izmed korporativnih povezav. Na seznam je mogoče dodati več povezanih podjetij z
istimi ali različnimi tipi povezav.

Po dodajanju vseh povezanih oseb kliknite gumb „Nadaljuj”.

4

Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on
consolidated accounts
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6.3

Dodajanje oseb, ki poročajo o transakcijah

Odpre se naslednji korak, ki je enak koraku iz 1. faze registracije. V tem koraku je
treba izbrati osebo, ki bo za tržnega udeleženca poročala po 8. členu REMIT. Če te
osebe niste izbrali v 1. fazi, jo morate izbrati v 2. fazi. V tem koraku lahko dodajate
tudi nove poročevalce. Če izbirate poročevalca prvič ali če želite dodati novega
poročevalca, kliknite gumb „Za mene bo poročal …”.
Odpre se seznam tretjih oseb, ki so pri ACER registrirani kot poročevalci oziroma RRM
(Registered Reporting Mechanisms). Seznam RRM je objavljen tudi na ACER REMIT
portalu https://www.acer-remit.eu/portal/list-of-rrm. Izbranega poročevalca
dodajte na seznam oseb, ki bodo poročale v imenu udeleženca na trgu, in s klikom na
gumb „Nadaljuj” skočite v naslednji korak.

V zadnjem koraku s klikom na gumb „Potrdi” potrdite, da so podatki pravilni in
resnični ter jih oddate. Ko podatke sprejme tudi administrator Agencije za energijo, se
ti
objavijo
v
Evropskem
centralnem
registru
(https://www.acerremit.eu/portal/european-register). S tem je druga faza registracije zaključena.
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7

SPREMINJANJE
UDELEŽENCA

PODATKOV

TRŽNEGA

Če se podatki iz registracije udeleženca na trgu spremenijo, jih je v skladu s petim
odstavkom 9. člena REMIT udeleženec na trgu dolžan nemudoma sporočiti prek
aplikacije nacionalnega registra. Postopek posodabljanja podatkov udeleženca na trgu
je z uporabniškega vidika podobno 2. fazi registracije, ki je opisano v poglavju 6.

7.1

Prijava izvajalca registracije

Izvajalec registracije se mora najprej prijaviti v aplikacijo nacionalnega registra s
svojim uporabniškim imenom in geslom.

7.2

Spreminjanje podatkov

Izvajalcu registracije aplikacija dovoljuje posodabljanje podatkov le pri udeležencih na
trgu z zaključeno 1. ali 2. fazo registracije. Če je posodabljanje podatkov možno, je v
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vrstici z imenom udeleženca na trgu prikazan gumb „Spremeni”. S klikom na gumb se
prikaže okno prvega koraka.

Izpisani podatki v vnosnih poljih so podatki, ki so bili predhodno vneseni v aplikacijo s
strani izvajalca registracije. V tem in v vseh nadaljnjih korakih odražajo trenutno
veljavne podatke o udeležencu na trgu, ki je pridobil ACER kodo.
Polja s podatki, ki jih je mogoče spreminjati, so obarvana belo, medtem ko so polja s
podatki, ki jih ni mogoče spreminjati, obarvana sivo.
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S klikom na gumb „Nadaljuj” se je mogoče premakniti v naslednji korak. Koraki si
sledijo v enakem zaporedju kot pri 2. fazi registracije. Podrobnejši opis posameznih
korakov se nahaja v poglavjih 5 in 6. V vsakem koraku je mogoče spreminjati le
podatke, ki se nahajajo v belih vnosnih poljih.
V zadnjem koraku izvajalec registracije s klikom na gumb „Potrdi” potrjuje, da so
podatki pravilni in resnični. S klikom na gumb so podatki tudi oddani. Ko podatke
sprejme tudi administrator Agencije za energijo, se ti objavijo v Evropskem
centralnem registru (https://www.acer-remit.eu/portal/european-register).
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8

PODPORA UPORABNIKOM

Agencija bo v času testne faze nudila strokovno pomoč. V primeru težav pri registraciji
vas prosimo, da pokličete na telefonsko številko (02) 234 03 00. Vprašanja, pripombe
in predloge lahko pošljete na elektronski naslov remit@agen-rs.si.
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