KOMODITNÁ
BURZA
BRATISLAVA
Všeobecné podmienky pre Účastníkov
Národného registra emisných kvót SO2

Úvodné ustanovenia
V rámci toho bola 13.októbra 2003 prijatá
smernica č.2003/87/ES Európskeho parlamentu
a Rady, ktorou sa zriaďuje systém na
obchodovanie s emisnými kvótami v
spoločenstve (ďalej len Smernica).
Slovenská
republika
transponovala
túto
Smernicu zákonom č.572/2004 Z.z. o
obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj Zákon),
na základe ktorého bol vytvorený Národný
register emisných kvót SO2 Slovenskej
republiky (ďalej aj NRSO2).
Účastníkom registra môže byť prevádzkovateľ
ako aj každá fyzická alebo právnická osoba
schopná mať v držbe kvóty, ktorá o to požiada
(ďalej aj Účastník).
Správca registra je zodpovedný za správnosť
údajov o prideľovaní emisií, vypustených emisií
a ďalších informácií ktoré vyplývajú zo zákona.
Správcom registra je Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej Republiky.
Technický správca registra je zodpovedný za
prevádzku a činnosť registra. Technickým
správcom registra je Komoditná burza
Bratislava, a.s.

Definície pojmov
Správca registra je zodpovedný za správnosť
údajov o prideľovaní emisií, vypustených emisií
a ďalších informácií ktoré vyplývajú zo zákona.
Správcom registra je Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej Republiky.
Technický správca registra je zodpovedný za
prevádzku a činnosť registra. Technickým
správcom registra je Komoditná burza
Bratislava, a.s.
Správca účtu je splnomocnený zástupca
majiteľa účtu oprávnený navrhovať prevody,
navrhovať odovzdanie, navrhovať delegovanie
nových osôb, a ďalšie činnosti.
Kontrolný správca účtu je splnomocnený
zástupca majiteľa účtu, ktorý je oprávnený
schvaľovať návrhy vytvorené Správcom účtu.
Kontrolný správca účtu môže byť súčasne aj
Správcom účtu, ale užívateľ berie na vedomie
zvýšené bezpečnostné riziká s tým spojené.

Splnomocnený zástupca majiteľa účtu je osoba
poverená majiteľom účtu pristupovať do registra
a vykonávať činnosti ako autorizovaná osoba.
Splnomocnený zástupca môže byť Správcom
účtu, Kontrolným správcom účtu, Osoba
s právom iba na čítanie, alebo Kontaktná osoba.
Majiteľ účtu je právnická alebo fyzická osoba
ktorá vlastní účet a emisné kvóty na ňom.

Predmet Všeobecných podmienok
Predmetom Všeobecných podmienok je
predovšetkým definovať spôsoby zriaďovania a
vedenia účtov v registri.

Procesné procedúry
Všetky úkony Účastníka vykonané v registri
alebo týkajúce sa Účtu musia byť v súlade s
Aplikovateľnými predpismi, pričom Register
vykonáva ich automatizované kontroly s cieľom
zistiť nezrovnalosti.
Účastník prijíma plnú zodpovednosť za všetky
žiadosti na iniciovanie procesov, súhlas alebo
inú komunikáciu realizovanú v mene majiteľa
účtu za použitia platných
prístupových práv a Správca registra nie je
povinný prešetrovať ich autentickosť.

Účty
Otvorenie účtu
O otvorenie účtu v registri môže požiadať
Národného správcu fyzická alebo právnická
osoba, ktorá má trvalé bydlisko, sídlo alebo
miesto registrácie na území Slovenskej
republiky, alebo členského štátu Európskej únie
(ďalej aj žiadateľ). Žiadateľ musí poskytnúť
Národnému správcovi informácie, ktoré
Národný správca vyžaduje v súlade s
Aplikovateľnými predpismi v Slovenskom alebo
Anglickom jazyku. Dokumenty v anglickom
jazyku musia byť úradne overené.
Národný správca zapíše Účastníka do registra a
zriadi mu Účet do 30 pracovných dní od
obdržania požadovaných dokumentov.
Otvorenie účtu môže byť spoplatnené na základe
platného cenníka.
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Majiteľ účtu dáva súhlas na zverejňovanie
informácií evidovaných v registri.

Aktualizácia informácií o účtoch
Účastník sa zaväzuje oznámiť Národnému
správcovi
prostredníctvom
svojho
splnomocneného zástupcu bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 10-tich pracovných dní
každú zmenu, ktorá sa týka informácií o
splnomocnených zástupcoch a údajov v registri
poskytnutých pri zriadení účtu.
Národný správca do 30 pracovných dní od
obdržania takéhoto oznámenia (príp. aj s
potrebnými dokumentmi ako sprievodným
dôkazom) zaktualizuje informácie v registri v
súlade s Aplikovateľnými predpismi.

Blokovanie účtov
Národný správca môže zablokovať účet
účastníka
v prípade neplnení
povinností
vyplývajúcich zo zákona 572/2004 (napríklad
reportovanie vypúšťania SO2), iného zákona,
alebo na žiadosť exekútora.
Národný správca bezodkladne informuje
Účastníka o každom zablokovaní a odblokovaní
jeho účtu.

Zatvorenie účtov
Národný správca môže zatvoriť účet v registri
v súlade s Aplikovateľnými predpismi.
Ak existuje kladný zostatok emisných kvót
alebo na účte, ktorý má Národný správca
zatvoriť, Národný správca najprv pošle
Účastníkovi žiadosť, aby špecifikoval iný účet
spravovaný Národným správcom, na ktorý majú
byť kvóty prevedené. Ak Účastník neodpovie na
žiadosť do 30 p
pracovných dní, Národný správca prevedie v deň
zatvorenia účtu zostatok z tohto účtu na
holdingový účet SR v registri v súlade s
Aplikovateľnými predpismi.
Okamihom zatvorenia účtu Účastníka bude
okamžite deaktivovaný súbor prístupových práv
splnomocnených zástupcov Účastníka k tomuto
účtu.

Transakcie
Transakcie na účtoch Účastníkov vykonávajú
splnomocnení zástupcovia Účastníka, a to
prostredníctvom
internetovej
stránky.
Transakciu navrhuje Správca účtu a schvaľuje ju
Kontrolný správca účtu.
Prevod emisných kvót môže byť spoplatnený na
základe platného cenníka.

Poplatky
Za služby Národného správcu si Správca registra
a Technický správca registra účtuje od
Účastníkov poplatky podľa platného Cenníka
zverejneného vo verejnej časti registra.

Duševné vlastníctvo
Internetová stránka registra Únie a ďalšie prvky
tejto stránky, hlavne údaje, databázy, procesy,
texty, pohyblivé alebo nepohyblivé obrázky,
kresby a grafiky sú duševným vlastníctvom
Technického správcu registra. Všetky tieto
prvky sú chránené pred akýmkoľvek použitím,
reprodukovaním alebo distribúciou, ktoré nie sú
povolené zákonom alebo týmito Všeobecnými
podmienkami.
Akákoľvek
reprodukcia,
použitie,
alebo
reprezentácia,
úplná
alebo
čiastočná,
akýchkoľvek dát a vo všeobecnosti akéhokoľvek
stavebného prvku stránky registra akýmkoľvek
postupom a ľubovoľnými médiami sú prísne
zakázané a bez predchádzajúcej autorizácie zo
strany Technického správcu registra predstavujú
priame porušenie vlastníckych práv. V dôsledku
toho môže Technický správca stanoviť pokuty
za akúkoľvek formu neoprávneného použitia,
reprodukciu alebo distribúciu stránky a ďalších
prvkov, ktoré patria do jeho duševného
vlastníctva.
Účastník musí ihneď informovať Technického
správcu, ak si bude vedomý alebo ak bude mať
podozrenie na narušenie akéhokoľvek z
duševných práv uvedených v tomto článku.

Zmeny
týchto
podmienok

Všeobecných

Všeobecné podmienky sa môžu kedykoľvek
meniť predovšetkým na základe zmien
dotýkajúcich
sa
existujúcich
ustanovení
Aplikovateľných predpisov a iných zákonných
ustanovení. V tomto prípade budú ustanovenia
nových Všeobecných podmienok zverejnené na
stránke NRSO2 a Účastník týmto súhlasí, že sú
platné a účinné vo vzťahoch medzi zmluvnými
stranami okamihom zverejnenia, pričom je
dohodnuté, že Účastník potvrdí svoj súhlas
s novými
Všeobecnými
podmienkami
konkludentne prvou transakciou vykonanou
prostredníctvom stránky registra Únie, napríklad
prevodom kvót po dni oznámenia nových
Všeobecných podmienok Účastníkovi, alebo
pokiaľ Národnému správcovi neoznámi svoj
nesúhlas s nimi do dňa ich účinnosti, podľa toho
ktorý z dátumov nastane skôr.

Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, Tel: +421-907-723428, E-mail: sekretariat@kbb.sk, http://www.kbb.sk
Komoditná burza Bratislava, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B, IČO: 31337406

KOMODITNÁ
BURZA
BRATISLAVA
Je na zodpovednosti majiteľa účtu a užívateľov,
aby pravidelne kontrolovali internetovú stránku
NRSO2, a aby sa tak oboznámili s novými
verziami alebo so zmenami týchto Všeobecných
podmienok.

Rôzne
Práva a povinnosti Správca registra môžu byť
predmetom
postúpenia
za
podmienok
stanovených Aplikovateľnými predpismi so
súhlasom Technického správcu a bez
predbežného
písomného
súhlasu
ďalšej
zmluvnej strany.
Práva a povinnosti Technického správca registra
vyplývajúce môžu byť predmetom postúpenia za
podmienok
stanovených
Aplikovateľnými
predpismi so súhlasom Technického správcu a
bez predbežného písomného súhlasu ďalšej
zmluvnej strany.
Písomné podania adresované Národným
správcom Účastníkovi budú považované za
riadne podané a včas uskutočnené, ak budú
doručené osobne, doporučenou poštou alebo
oficiálnou kuriérskou poštou. Dokumenty
podpísané zaručeným elektronickým podpisom
sa považujú za riadne podané dňom potvrdenia
ich prijatia.
Vzťah medzi účastníkmi registra, Národným
správcom, a Správcom registra a Technickým
správcom sa riadia ustanoveniami platného
práva Slovenskej republiky.
Bratislava, 21.12.2012
Bratislava, 21. 12. 2012
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