Maribor, 24. september 2019
Vloga za določitev imenovanega operaterja trga z električno energijo za izvajanje
nalog v zvezi z enotnim spajanjem trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva (v
nadaljevanju IOTEE) mora vsebovati naslednje podatke in dokumente:











za kandidata:
ime,
naslov,
davčno številko,
telefonsko številko,
elektronski naslov,
ime kontaktne osebe;
splošne informacije o ponudbi za izvajanje IOTEE:
za izvajanje katere vrste spajanja trgov na trgovalnem območju
Republike Slovenije se kandidat prijavlja kot IOTEE: spajanje trgov za
dan vnaprej, spajanje trgov znotraj dneva ali obe vrsti spajanja trgov,
izjava, ali je kandidat že podal vlogo za izvajanje funkcije IOTEE pri
spajanju trgov za dan vnaprej oziroma znotraj dneva na drugih trgovalnih
območjih,
navedba, ali je kandidat že določen kot IOTEE v kateri drugi državi članici
EU,
informacija, ali kandidat obstaja kot državni pravni monopol za storitve
trgovanja za dan vnaprej in znotraj dneva v eni od držav članic EU;
za kontaktno osebo:
ime in položaj kontaktne osebe,
službeni naslov,
telefonsko številko,
elektronski naslov,
pooblastilo za zastopanje;
dokazila o izpolnjevanju meril za določitev IOTEE iz 6. člena Uredbe
2015/1222;
podpisano izjavo o resničnosti in točnosti posredovanih podatkov;
navedbo, ali so kateri od posredovanih podatkov zaupni in zakaj (klavzula o
zaupnosti);
ime in podpis pooblaščene osebe kandidata.

Naloge IOTEE lahko izvajajo le kandidati, ki izpolnjujejo vse od naštetih pogojev
(6. člen Uredbe 2015/1222):
1.

Je najel ali najame zadostne vire za skupno, usklajeno in skladno delovanje
enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in/ali znotraj dneva, vključno z viri,
ki so potrebni za izpolnjevanje funkcij IOTEE, finančnimi viri, potrebno
informacijsko tehnologijo, tehnično infrastrukturo in operativnimi postopki, ali
pa zagotovi dokaz, da lahko zagotovi razpoložljivost teh virov v razumnem
pripravljalnem časovnem obdobju, preden prevzame naloge v skladu s 7.
členom Uredbe 2015/1222;
2. Je sposoben zagotoviti, da imajo udeleženci na trgu odprt dostop do informacij
v zvezi z nalogami IOTEE v skladu s 7. členom Uredbe 2015/1222;
3. Je stroškovno učinkovit v zvezi z enotnim spajanjem trgov za dan vnaprej in
znotraj dneva ter pri svojem notranjem vodenju računov vodi ločene račune
za funkcije operaterja spajanja trgov (v nadaljevanju OST) in druge
dejavnosti, da prepreči navzkrižno subvencioniranje;
4. Je ustrezno poslovno ločen od drugih udeležencev na trgu;
5. Če je določen kot državni pravni monopol za storitve trgovanja za dan vnaprej
in znotraj dneva v državi članici, ne uporablja pristojbin iz prvega odstavka 5.
člena Uredbe 2015/1222 za financiranje svojih dejavnosti trgovanja za dan
vnaprej ali znotraj dneva v državi članici, ki ni država članica, v kateri se
pobirajo navedene pristojbine;
6. Je sposoben vse udeležence na trgu obravnavati na nediskriminatoren način;
7. Ima vzpostavljene ustrezne ureditve tržnega nadzora;
8. Ima sklenjene ustrezne sporazume o preglednosti in zaupnosti z udeleženci
na trgu in sistemskimi operaterji prenosnih sistemov;
9. Je sposoben zagotoviti potrebne storitve kliringa in poravnave;
10. Je sposoben vzpostaviti potrebne komunikacijske sisteme in postopke za
usklajevanje s sistemskimi operaterji prenosnih sistemov držav članic;
11. Je sposoben in pripravljen sprejeti dodatne IOTEE pri upravljanju enotnega
spajanja trgov za dan vnaprej in/ali znotraj dneva.
Za dokazovanje izpolnjevanja navedenih pogojev mora zainteresirani kandidat v
vlogi posredovati dokazila, ki so podana v nadaljevanju.
Pogoj št. 1
a) Dokazila o kapitalski ustreznosti, finančni varnosti za izvajanje svojih
dejavnosti in izpostavljenosti tveganju, da bo upravljanje enotnega spajanja
trgov za dan vnaprej in/ali znotraj dneva potekalo učinkovito, zanesljivo in
stabilno:
i.
letna poročila o poslovanju kandidata za zadnja tri poslovna leta, iz katerih
bodo razvidni podatki o stroških poslovanja, kapitalu, obveznostih, analizi
dobička, denarnem toku, varnostnih rezervah in kazalnikih poslovanja;
ii.
strategija delovanja kandidata za vsaj naslednja 3 leta, iz katere bodo
razvidna dokazila o opravljeni oceni tveganja in analizi občutljivosti z
namenom prikazati trenutno in nadaljnjo finančno ustreznost.
b) Dokazila o potrebnih uporabniških platformah in vmesnikih, potrebno
informacijsko tehnologijo, tehnično opremo in/ali pogodbo o zagotavljanju
informacijske tehnologije ali tehnične opreme, vključno z ukrepi v primeru
nepredvidljivih dogodkov, da bo upravljanje enotnega spajanja trgov za dan
vnaprej in/ali znotraj dneva potekalo učinkovito, zanesljivo in stabilno:

i.

opis in delovanje storitev tehničnih sistemov, povezanih z upravljanjem
enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in/ali znotraj dneva ter podatki o
lastništvu oziroma pogodbenem najemu teh sistemov;
ii.
opis ocene tveganja, testiranja, spremljanja delovanja, poročanja in
ukrepov za zagotovitev delovanja tehničnega sistema v primeru
nepredvidljivih dogodkov.
c) Operativne sporazume, vključno s sporazumi s člani, drugimi IOTEE in
sistemskimi operaterji prenosnega sistema, vključno z ukrepi v primeru
nepredvidljivih dogodkov, kar prikazuje, kako bo kandidat zagotavljal naloge
IOTEE. Kandidat mora prav tako prikazati, da je oziroma bo vstopil v
operativne ali pogodbene sporazume, ki dovoljujejo, da lahko tudi drugi IOTEE
upravljajo spajanje trga za dan vnaprej in/ali znotraj dneva, skladno s 45. in
57. členom Uredbe 2015/1222:
i.
opis upravljanja enotnega spajanje trgov za dan vnaprej in/ali znotraj
dneva, vključno z organizacijsko shemo (ali bo kandidat posamezne
funkcije IOTEE opravljal sam ali jih bo zanj opravljala tretja oseba),
obrazložitev ukrepov v primeru nepredvidljivih dogodkov ter ocene
tveganja kot tudi obrazložitev, kako bo kandidat zagotavljal, da bodo delo
in funkcije, ki bodo morebiti opravljene s strani tretje osebe, izvršene v
skladu z veljavnimi pravili;
ii.
potrditev, da tehnični sistemi, procesi in pogodbeni dogovori omogočajo
oziroma bodo omogočali drugim IOTEE in sistemskim operaterjem
prenosnega sistema upravljanje spajanja trgov za dan vnaprej in/ali
znotraj dneva.
Pogoj št. 2
a) Dokazila, da je kandidat sposoben tržnim udeležencem zagotoviti dostop do
metodologij, pravil, postopkov in podatkov, ki jih je v skladu z Uredbo
2015/1222 treba javno objaviti:
i.
opis, kje in kako bodo tržni udeleženci lahko dostopali do informacij, ki jih
je v skladu z Uredbo 2015/1222 treba javno objaviti;
ii.
opis ukrepov, s katerimi bo vlagatelj zagotovil dostop do informacij v
primeru nepredvidenih dogodkov.
Pogoj št. 3
a) Dokazila, da ima kandidat ločene račune za funkcije OST in druge dejavnosti
IOTEE ter da lahko poroča o razčlenitvi vseh stroškov IOTEE, vključno s stroški
OST:
i.
opis procesov, s katerimi bo mogoče identificirati in ločevati stroške
OST in stroške IOTEE;
ii.
opis ločenih računov, ki se bodo uporabljali za stroške OST in stroške
IOTEE;
iii.
opis procesov za poročanje o razčlenjenih stroških IOTEE, vključno s
stroški OST.
Pogoj št. 4
a) Dokazila o ustreznem ločenem poslovanju, ki vključujejo jasen opis
kandidatove organizacijske strukture:
i.
pravni status in kraj registracije;
ii.
informacije glede drugih dejavnosti kandidata (razen storitev trgovanja za
dan vnaprej in/ali znotraj dneva);

iii.
iv.
v.

posebna izjava, če ima kandidat v lasti borze z električno energijo v drugih
državah članicah EU;
seznam posrednih in neposrednih lastnikov kandidata (tistih z več kot 5odstotnim poslovnim deležem);
opis organizacijske strukture, vključno z opisom organov upravljanja in
vodenja.

Pogoj št. 5
a) Dokazila, da ima kandidat ustrezne ločene račune za storitve, ki jih izvaja v
okviru državnega pravnega monopola, katerih namen je preprečiti navzkrižno
subvencioniranje med monopolnimi in nemonopolnimi storitvami:
i.
jasen opis in razlaga ločenih računov in računovodskih postopkov v
primeru, če kandidat izvaja kakršne koli dejavnosti v vlogi državnega
pravnega monopola v kateri koli državi članici EU.
Pogoj št. 6
a) Dokazila, da je kandidat sposoben vse udeležence na trgu obravnavati na
nediskriminatoren in enakopraven način:
i.
opis postopkov za pristop tržnih udeležencev in uporabo borznih storitev,
ki zagotavljajo enako obravnavo vseh tržnih udeležencev;
ii.
opis pravil trgovanja, ki veljajo za tržne udeležence in zagotavljajo njihovo
enako obravnavo;
iii.
opis notranjih procesov, ki zagotavljajo, da operativni sporazumi,
pogodbeni sporazumi in storitve za tržne udeležence niso diskriminatorni.
Pogoj št. 7
a) Dokazila o usposobljenosti za spremljanje delovanja borznega trga:
i.
opis delovnih izkušenj nadzornikov trgovanja;
ii.
opredelitev vključenosti zaposlenih v delovna telesa za vzpostavitev
enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in/ali znotraj dneva.
Pogoj št. 8
a) Dokazila o ustreznih sporazumih z udeleženci trga in sistemskim operaterjem
prenosnega sistema glede zaupnosti in preglednosti:
i.
obrazložitev postopkov in ocenitev, kakšni dogovori glede zaupnosti in
preglednosti so potrebni ter kako bodo sklenjeni s tržnimi udeleženci in
sistemskim operaterjem prenosnega sistema;
ii.
kopije o že sklenjenih ustreznih sporazumih ali dokazilo o zavezi za
sklenitev potrebnih sporazumov;
iii.
pisno potrdilo sistemskega operaterja ELES, d.o.o., da ima kandidat z njim
vzpostavljene ustrezne informacijsko-komunikacijske sisteme in postopke.
Pogoj št. 9
a) Dokazila, da lahko kandidat sam zagotavlja oziroma ima sklenjeno pogodbo s
subjektom, ki je sposoben zagotoviti ustrezno kapitalsko in finančno varnost,
skupaj z vzpostavljenimi postopki, ki zagotavljajo zadostna jamstva za
poravnave, nujno potrebne za obračun in poravnavo izmenjave energije, ki
izhaja iz enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in/ali znotraj dneva;
b) Dokazila, da lahko kandidat sam zagotavlja oziroma ima sklenjeno pogodbo s
subjektom, ki je sposoben zagotoviti tehnične, operativne in pogodbene
sporazume za obračun in poravnavo izmenjave energije, ki izhaja iz enotnega
spajanja trgov za dan vnaprej in/ali znotraj dneva;

c)

Dokazila, da kandidat je oziroma bo vstopil v operativne ali pogodbene
dogovore, ki dovoljujejo, da lahko več IOTEE upravlja spajanje trgov za dan
vnaprej in/ali znotraj dneva skladno s 45. in 57. členom Uredbe 2015/1222:
i.
opis sistema lokalnega in čezmejnega kliringa;
ii.
opis pogojev za predložitev finančnih kritij za zagotovitev finančne
poravnave;
iii.
opis postopkov, na podlagi katerih bo kandidat v vlogi IOTEE ugotovil,
kakšna jamstva so potrebna za poravnavo;
iv.
opis in obrazložitev, kako bosta potekala obračun in poravnava, vključno s
tržnimi pravili, zahtevami za člane, postopki za obračun in poravnavo
(vključujoč druge IOTEE in sistemske operaterje prenosnega sistema);
v.
opis in obrazložitev pogodbenih sporazumov, ki bodo potrebni za
zagotovitev postopkov obračuna in poravnave (vključno z drugimi IOTEE
in sistemskimi operaterji prenosnega sistema), ter potrditev, da operativni
in pogodbeni dogovori omogočajo oziroma bodo omogočali drugim IOTEE
in sistemskim operaterjem prenosnega sistema upravljanje spajanja trgov
za dan vnaprej in/ali znotraj dneva.

Pogoj št. 10
a) Dokazila o informacijski in tehnični opremi in/ali ustreznih sporazumih o
zagotavljanju storitev, vključno z ukrepi, ki zagotavljajo uspešno
komunikacijo s sistemskim operaterjem prenosnega sistema v primeru
nepredvidenih dogodkov:
i.
opis, kako bo potekala komunikacija med kandidatom in sistemskim
operaterjem prenosnega sistema, vključno s sporazumi o lastništvu in
pogodbenimi sporazumi za upravljanje in servisiranje potrebne opreme;
ii.
opis ukrepov, ki zagotavljajo uspešno komunikacijo v primeru
nepredvidenih dogodkov, vključno z oceno tveganja.
Pogoj št. 11
a) Dokazila, da pogodbeni dogovori z drugimi IOTEE in drugimi sistemskimi
operaterji prenosnega sistema dovoljujejo pristop dodatnim IOTEE in
sistemskim operaterjem prenosnega sistema v upravljanje enotnega spajanja
trgov za dan vnaprej in/ali znotraj dneva v Sloveniji:
i.
opis in pojasnilo, ki bo potrjevalo, da operativni in pogodbeni dogovori
omogočajo oziroma bodo omogočili tudi dodatnim IOTEE in sistemskim
operaterjem prenosnega sistema upravljanje spajanja trgov za dan
vnaprej/znotraj dneva.

