SPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI POSLOVANJA MED AGENCIJO ZA ENERGIJO IN

[UDELEŽENEC NA TRGU]

1. Udeležene stranke
Ta dokument je POGODBA (v nadaljevanju pogodba) med Agencijo za energijo (v
nadaljevanju AGEN-RS) in [UDELEŽENEC NA TRGU].
2. Namen
Ta pogodba določa pogoje, na podlagi katerih je AGEN-RS pripravljena opravljati
storitve, predvidene z Načeli in pravili delovanja EECS in Območnim protokolom
za Slovenijo za [UDELEŽENEC NA TRGU].
3. Skladnost z Območnim protokolom
Udeleženci na trgu postanejo upravičeni do prejemanja EECS certifikatov v
okviru določene EECS sheme za svoje proizvodne naprave, ko se pogodbeno
zavežejo s članom, odgovornim za območje Slovenije (v skladu s splošnimi
pogoji), skladno s slovenskim Območnim protokolom. Udeleženec na trgu mora
izpolnjevati pogoje veljavne zakonodaje. V primeru neskladja med slovenskim
Območnim protokolom in temi splošnimi pogoji, prevlada prvo navedeni.
4. Obveznost obveščanja
Obe strani (pogodbenici) prispevata k izvajanju pogodbe tako, da druga drugi
brez zamud zagotavljata vse informacije, ki jih zahteva ta pogodba. Če delovanje
proizvodne naprave [UDELEŽENCA NA TRGU] ni več skladno s poročanimi
informacijami, [UDELEŽENEC NA TRGU] to spremembo nemudoma sporoči
AGEN-RS.
5. Informacijski sistem
AGEN-RS izdaja certifikate z uporabo elektronskega registra.
[UDELEŽENEC NA TRGU] poskrbi, na lastne stroške, za potrebno informacijsko
tehnologijo in vmesnike, ki jih [UDELEŽENEC NA TRGU] potrebuje za uporabo
registra EECS. [UDELEŽENEC NA TRGU] je odgovoren za zadostno varnost
podatkov v zvezi z uporabo registra EECS.
AGEN-RS ima pravico do spremembe pogojev IT za uporabo registra EECS.
AGEN-RS bo [UDELEŽENEC NA TRGU] obvestila v pisni obliki o pomembnih
spremembah vsaj 30 dni pred izvedbo sprememb. V nujnih primerih se lahko
spremembe izvedejo brez predhodnega obvestila. AGEN-RS bo nato v najkrajšem
možnem času [UDELEŽENEC NA TRGU] obvestila o izvedenih spremembah.

AGEN-RS obvesti [UDELEŽENEC NA TRGU] o načrtovani nedostopnosti registra
EECS vsaj 5 dni prej. [UDELEŽENEC NA TRGU] je o drugih nedostopnostih
podatkovne baze obveščen v najkrajšem možnem času.
AGEN-RS ima pravico preprečiti ali omejiti uporabo registra EECS s strani
[UDELEŽENEC NA TRGU], če pride do zlorabe (napačne rabe) sistema ali če
[UDELEŽENEC NA TRGU] ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.
6. Odgovornost
[UDELEŽENEC NA TRGU] bo ves čas ravnal v skladu z določili slovenske območne
sheme.
AGEN-RS ni odgovorna za neposredne, posredne ali posledične izgube,
povzročene [UDELEŽENEC NA TRGU], razen če so izgube posledica namerne ali
hude malomarnosti.
Če [UDELEŽENEC NA TRGU] utrpi izgube zaradi malomarnega ravnanja člana
sheme, mora [UDELEŽENEC NA TRGU] nasloviti odškodninski zahtevek (zahtevek
za nadomestilo škode) samo na člana sheme, ki je ravnal malomarno. AIB, drugi
člani v AIB ali njihovi predstavniki niso odgovorni za dejanja udeležencev sheme,
ki ravnajo malomarno (neodgovorno).
[UDELEŽENEC NA TRGU] mora narediti vse, kar je možno, da omeji obseg škode.
Če oškodovanec ni izvedel vseh ustreznih ukrepov za omejitev obsega škode, se
lahko nadomestilo zmanjša.
Kakršna koli škoda, izguba, strošek ali odhodek, povzročen [UDELEŽENEC-u NA
TRGU], je omejen na dva tisoč (2000,00) evrov na dogodek.
7. Napake pri izdaji
Če AGEN-RS ali [UDELEŽENEC NA TRGU] odkrijeta napako pri izdaji, unovčenju
ali prenosu lastništva EECS certifikata, mora biti druga stranka o tem obveščena
čim prej.
Če se napaka pojavi v postopku izdaje, unovčenja ali prenosa lastništva EECS
certifikata, ali pa se napaka pojavi zaradi kakršnega koli nepooblaščenega
dostopa do registra EECS ali njegove okvare, AGEN-RS in [UDELEŽENEC NA
TRGU] sodelujeta in v največji možni meri storita vse, da se prepreči
neupravičeno bogatenje, ki bi bilo posledica napake. Če se pojavi napaka, lahko
EECS certifikat, hranjen v imenu [UDELEŽENEC NA TRGU], AGEN-RS umakne ali
spremeni.
Če se izkaže, da so podatki v certifikatni shemi netočni (bodisi zaradi ravnanja ali
opustitve proizvajalca v izvorni proizvodni napravi), ima AGEN-RS pravico da,
pod pogojem, da so certifikati v času umaknitve na računu prenosljivih
certifikatov tega udeleženca na trgu, umakne te certifikate in druge certifikate
iste vrste.
8. Iztek članstva

Če pravica AGEN-RS, da opravlja vlogo člana EECS sheme za območje Slovenije
poteče, ima pravico do prenosa pogodbe na novega člana sheme. Če novega
člana ni, lahko AGEN-RS prekine pogodbo. [UDELEŽENEC NA TRGU] nima pravice
do vračila plačanih pogodbenih pristojbin.
Če AGEN-RS preneha biti član EECS sheme, ima [UDELEŽENEC NA TRGU] pravico
do vrnitve svojih podatkov.
9. Pristojbine
AGEN-RS je neprofitno usmerjena in deluje kot izdajatelj EECS certifikatov RECS
in potrdil o izvoru za električno energijo iz obnovljivih virov (RES-E GO).
Pridržuje si vse pravice za pripravo strukture stroškov in pristojbin samo za
pokrivanje nastalih stroškov, ki jih posreduje udeležencem na trgu. Struktura
stroškov in pristojbine so del teh Splošnih določil in pogojev poslovanja, ki bodo
objavljeni na spletni strani Agencije za energijo: www.agen-rs.si.
Agencija za energijo zaračunava članarino, sestavljeno iz dveh delov: fiksnega
dela in dela, določenega glede na aktivnost. Skupni znesek članarine je za
vsakega udeleženca odvisen od števila udeležencev in njihovih aktivnosti.
Članarina se zaračunava letno vnaprej in se uskladi najkasneje do 31. marca
tekočega leta za stroške aktivnosti v preteklem letu.
Članarino je treba poravnati v roku 30 dni od datuma prejema računa.
10.Kršitev pogodbe
Če [UDELEŽENEC NA TRGU] krši pogodbo, vključno z obveznostjo plačevanja
članarine za AGEN-RS, ima AGEN-RS pravico ustaviti izdajo, preklicati ali kako
drugače preprečiti izdelavo certifikatov.
11.Višja sila
V primeru višje sile imajo stranke pravico omejiti medsebojne storitve. Za višjo
silo se štejejo dogodki, ki jih stranke niso mogle preprečiti s primerno
previdnostjo, ki onemogočajo storitve ali škodujejo njihovemu bistvu ali jih
naredijo finančno ali kako drugače neracionalne. Stranki se brez odlašanja
medsebojno obveščata o nastopu višje sile kakor tudi o njenem koncu.
12. Sprememba pogodbe
Če osnovna obveznost – načela in pravila delovanja – zahteva, da je treba
Območni protokol za Slovenijo spremeniti, se stranke dogovorijo o vseh
potrebnih spremembah te pogodbe, da se pogodba uskladi s spremembami
Območnega protokola.
13. Zaupnost
Podatke poslovne in občutljive narave obravnavata obe strani kot zaupne
informacije. Razkritje takih informacij zahteva predhodno pisno soglasje.

14. Prenos in odpoved pogodbe
Vsaka stranka lahko prenese (odstopi) to pogodbo samo s pisnim soglasjem
druge stranke. Takega soglasja ni mogoče zadržati z neupravičenim razlogom.
Vsaka stranka pa lahko brez soglasja kadar koli to pogodbo odstopi povezani
družbi. Vsaka stranka lahko prekine to pogodbo pisno z enomesečnim
odpovednim rokom.
15.Reševanje sporov
Morebitni spori med pogodbenima strankama iz te pogodbe se bodo reševali v
skladu s slovensko zakonodajo. Morebitni spori se bodo reševali na pristojnem
sodišču v Mariboru.
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