
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 510/2019 
Τροποποίηση της κοινής πρότασης των Διαχειρι-

στών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της Περι-

φέρειας Υπολογισμού Δυναμικότητας Νοτιοανα-

τολικής Ευρώπης (SEE CCR) για τις περιφερειακές 

απαιτήσεις των Εναρμονισμένων Κανόνων Κατα-

νομής σύμφωνα με τα άρθρα 52 παρ. 3 και 51 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής, της 

26ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορι-

σμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική 

κατανομή δυναμικότητας. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 16η Μαΐου 2019) 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185/30.09.2016) 

«Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 6 και 
17 αυτού του Κεφαλαίου Γ του νόμου αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011) 
«Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα με-
ταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως 
ισχύει, ιδίως των άρθρων 22 και 32 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 (ΕΕ L 211 της 14.08.2009 σελ. 15).

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 της 
Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τον 
καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική 
κατανομή δυναμικότητας (EEL 259 της 27.09.2016, σελ. 
42 επ.) και ιδίως των άρθρων 4, 51, 52, 54, και 55 αυτού.

5. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ 1-220246/13.04.2017 
επιστολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την έγκριση της κοινής 

πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ΔΣΜ/TSOs) Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, που 
αφορά το Ειδικό Παράρτημα 10 στους Εναρμονισμένους 
Κανόνες Κατανομής (Harmonised Allocation Rules -HAR) 
για μακροπρόθεσμα δικαιώματα μεταφοράς στην Περι-
φέρεια Υπολογισμού Δυναμικότητας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης (SEE CCR), σύμφωνα με τα άρθρα 52 παρ. 3, 
51 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719.

6. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ 1-220605/21.04.2017 επι-
στολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε με θέμα «Υποβολή επίσημων με-
ταφράσεων των κειμένων των μεθοδολογιών που έχουν 
υποβληθεί στην ΡΑΕ στη ΡΑΕ στο πλαίσιο του Κανονι-
σμού 2016/1719».

7. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ανωτέρω 
κοινής πρότασης των ΔΣΜ, η οποία έλαβε χώρα από 
08.08.2017 έως και 15.09.20171.

8. Την υπ΄ αριθ. 03/2017 απόφαση του Οργανισμού Συ-
νεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - ACER) 
για τους Εναρμονισμένους Κανόνες Κατανομής (HAR)2.

9. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ 1-224290/21.07.2017 επι-
στολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε με θέμα «Διαδικασία έγκρισης του 
Παραρτήματος 10 των Εναρμονισμένων Κανονισμών Δη-
μοπρασιών για εκχώρηση μακροχρόνιας δυναμικότητας 
μεταφοράς στις διασυνδέσεις συμφωνάμε το όρθρο 52 
του Κανονισμού 2016/1719 της ΕΕ».

10. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ 1-227763/24.10.2017 ομό-
φωνη συμφωνία, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, 
περί της υποβολής αιτήματος προς τον Οργανισμό Συ-
νεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - ACER) 
για την έκδοση απόφασης σχετικά με τις περιφερειακές 
απαιτήσεις των Εναρμονισμένων Κανόνων Κατανομής 
(Ειδικό Παράρτημα 10), της Περιφέρειας Υπολογισμού 
Δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR), 
σύμφωνα με τα άρθρα 52 παρ. 3 και 51 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 
2016, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμ-
μής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας.

11. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-69605/27.10.2017 επι-
στολή των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας και 

1. http://www.rae.gr/site/categoriesnew/about_rae/activity/
global_consultation/current/0808.csp

2. http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_
the_Agency/Pages/Individual-decision.aspx
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Ρουμανίας προς τον ACER με κοινοποίηση στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή και στον ENTSO-E, περί της υποβολής αιτή-
ματος προς τον ACER για την έκδοση απόφασης σχετικά 
με τις περιφερειακές απαιτήσεις των Εναρμονισμένων 
Κανόνων Κατανομής (Ειδικό Παράρτημα 10), της Περι-
φέρειας Υπολογισμού Δυναμικότητας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης (SEE CCR), σύμφωνα με τα άρθρα 52 παρ. 3 
και 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής 
της 26ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό 
κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή 
δυναμικότητας.

12. Την υπ΄ αριθ. 895/2017 απόφαση ΡΑΕ «Λήψη 
απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς τον Ορ-
γανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
(ΟΣΡΑΕ - ACER) για την έκδοση απόφασης σχετικά 
με τις περιφερειακές απαιτήσεις των Εναρμονισμέ-
νων Κανόνων Κατανομής (Ειδικό Παράρτημα 10), της 
Περιφέρειας Υπολογισμού Δυναμικότητας Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης (SEE CCR), σύμφωνα με τα άρθρα 
4 (παρ. 5,7,10), 52 παρ. 3 και 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1719 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2016, 
σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής 
για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας» (ΦΕΚ Β' 
3965/13.11.2017).

13. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-69604/27.10.2017 επι-
στολή της ΡΑΕ με την οποία διαβιβάστηκε στην ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. η υπ΄ αριθ. 895/2017 απόφαση ΡΑΕ «Λήψη απόφα-
σης για την υποβολή αιτήματος προς τον Οργανισμό Συ-
νεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - ACER) 
για την έκδοση απόφασης σχετικό με τις περιφερειακές 
απαιτήσεις των Εναρμονισμένων Κανόνων Κατανομής 
(Ειδικό Παράρτημα 10), της Περιφέρειας Υπολογισμού 
Δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR), 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 5,7,10), 52 παρ. 3 και 51 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής, της 26ης 
Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυ-
ντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμι-
κότητας».

14. Την υπ΄ αριθ. 06/2017 απόφαση του Οργανισμού 
Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - 
ACER) για τις περιφερειακές απαιτήσεις των Εναρμονι-
σμένων Κανόνων Κατανομής (Ειδικό Παράρτημα 10), της 
Περιφέρειας Υπολογισμού Δυναμικότητας Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης (SEE CCR)3.

15. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ 1-249025/12.11.2018 ηλε-
κτρονική επιστολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την έγκριση της 
κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Μετα-
φοράς (ΔΣΜ/TSOs) Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, 
που αφορά το Ειδικό Παράρτημα στους Εναρμονισμέ-
νους Κανόνες Κατανομής (Harmonised Allocation Rules 
-HAR) για μακροπρόθεσμα δικαιώματα μεταφοράς στην 
Περιφέρεια Υπολογισμού Δυναμικότητας Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης (SEE CCR), σύμφωνα με τα άρθρα 52 παρ. 3, 
51 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719.

16. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ 1-249615/19.11.2018 ηλε-
κτρονική επιστολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε με την επίσημη μετά-
φραση της ανωτέρω πρότασης.

3. http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_
the_Agency/Pages/Individual-decision.aspx

17. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ανωτέρω 
κοινής πρότασης των ΔΣΜ, η οποία έλαβε χώρα από 
20.11.2018 έως και 26.11.20184.

18. Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορί-
ας του South East Europe Energy Regulators' Regional 
Forum (SEE ERRF) την 16.05.2019, τα οποία επιβεβαίω-
σαν την ομόφωνη συμφωνία (unanimous agreement) 
των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρου-
μανίας, περί της τροποποίησης της κοινής πρότασης των 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της Περι-
φέρειας Υπολογισμού Δυναμικότητας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης (SEE CCR) για τις περιφερειακές απαιτήσεις των 
Εναρμονισμένων Κανόνων Κατανομής σύμφωνα με τα 
άρθρα 52 παρ. 3 και 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 
της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με 
τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλο-
ντική κατανομή δυναμικότητας (υπ΄ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ 
Ο-77245/16.05.2019).

19. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-77240/16.05.2019 επι-
στολή του SEE ERRF προς τους ΔΣΜ της οικείας περιφέ-
ρειας SEE CCR, με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και στον ACER, με συνημμένη την ανωτέρω ομόφωνη 
απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας 
και Ρουμανίας, περί της τροποποίησης της ως άνω πρό-
τασης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) 
της Περιφέρειας Υπολογισμού Δυναμικότητας Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης (SEE CCR).

20. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστι-
κού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύο-
νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξεδόθη, κατ' αρχήν, ο 
Κανονισμός (ΕΚ) υπ΄ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 
(σχετ. 3).

Επειδή, στο άρθρο 19 «Ρυθμιστικές Αρχές» του Κανο-
νισμού 714/2009, ρητώς ορίζεται ότι:

«Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Ρυθμι-
στικές Αρχές εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τον 
παρόντα Κανονισμό και προς τις κατευθυντήριες γραμ-
μές που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18. Εφόσον 
ενδείκνυται για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος 
Κανονισμού, οι ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται μετα-
ξύ τους καθώς και με την Επιτροπή και τον Οργανισμό 
σύμφωνα με το κεφάλαιο IX της οδηγίας 2009/72/ΕΚ».

Επειδή, δυνάμει της ανωτέρω εξουσιοδότησης του 
άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009 και σύμφωνα 
με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ΄ 
αριθ. 2016/ 1719 Κανονισμός (ΕΕ) της 26ης Σεπτεμβρίου 

4. http://www.rae. gr/categories_new/about_rae/activity/
global_consultation/current/201 l_2.csp
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2016 (εφεξής ο «Κανονισμός», σχετ. 4), σχετικά με τον 
καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική 
κατανομή δυναμικότητας στα κράτη μέλη.

Επειδή, αντικείμενο του Κανονισμού αποτελεί, κατά 
το άρθρο 1, ο καθορισμός αναλυτικών κανόνων για τη 
διαζωνική κατανομή δυναμικότητας στις μελλοντικές 
αγορές, την καθιέρωση μιας κοινής μεθοδολογίας για τον 
προσδιορισμό της μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμι-
κότητας, τη θέσπιση ενιαίου μηχανισμού κατανομής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος παρέχει μακροπρόθεσμα 
δικαιώματα μεταφοράς και τη δυνατότητα επιστροφής 
μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς για μετα-
γενέστερη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας ή με-
ταβίβασης μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς 
μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά.

Επειδή, κατά το άρθρο 51 «Εισαγωγή των εναρμονι-
σμένων κανόνων κατανομής» του Κανονισμού:

«1. Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ εκπονούν από κοινού 
πρόταση για εναρμονισμένους κανόνες κατανομής των 
μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς δυνάμει 
του άρθρου 52 παράγραφος 2. Η πρόταση υπόκειται 
σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 6. Η εν λόγω 
πρόταση περιλαμβάνει τις περιφερειακές απαιτήσεις 
και ειδικές για σύνορο ζωνών προσφοράς απαιτήσεις, 
εφόσον έχουν αναπτυχθεί από τους ΔΣΜ σχετικά με κάθε 
περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας δυνάμει του 
άρθρου 52 παράγραφος 3.

2. Μόλις τεθούν σε ισχύ οι περιφερειακές απαιτήσεις, 
υπερισχύουν των γενικών απαιτήσεων που ορίζονται 
στους εναρμονισμένους κανόνες κατανομής. Σε περί-
πτωση που οι γενικές απαιτήσεις των εναρμονισμένων 
κανόνων κατανομής τροποποιηθούν και υποβληθούν 
προς έγκριση σε όλες τις ρυθμιστικές αρχές, οι περιφε-
ρειακές απαιτήσεις υποβάλλονται επίσης προς έγκριση 
στις ρυθμιστικές αρχές της εν λόγω περιφέρειας υπολο-
γισμού δυναμικότητας».

Επειδή, κατά την παρ. 3 του άρθρου 52 «Απαιτήσεις 
των εναρμονισμένων κανόνων κατανομής» του Κανο-
νισμού, προβλέπεται ότι:

«...3. Οι εναρμονισμένοι κανόνες κατανομής δύνανται 
επίσης να περιέχουν περιφερειακές απαιτήσεις ή ειδικές 
για σύνορο ζωνών προσφοράς απαιτήσεις, ειδικότερα 
και χωρίς περιορισμό για τα εξής: α) περιγραφή του τύ-
που των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς που 
προσφέρονται σε κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς εντός 
της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας δυνάμει 
του άρθρου 31˙ β) τύπος καθεστώτος ανταμοιβής των μα-
κροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς που πρέπει να 
εφαρμόζονται σε κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς εντός 
της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας, σύμφωνα 
με την κατανομή που ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα για 
την επόμενη ημέρα δυνάμει του άρθρου 35˙ γ) εφαρμογή 
εναλλακτικών συντονισμένων περιφερειακών εφεδρι-
κών λύσεων δυνάμει του άρθρου 42˙ δ) περιφερειακοί 
κανόνες αποζημίωσης που καθορίζουν τα περιφερειακά 
καθεστώτα παγίωσης δυνάμει του άρθρου 55».

Επειδή, κατά το άρθρο 55 «Κανόνες αποζημίωσης» του 
Κανονισμού, προβλέπεται ότι:

«Όταν οι ΔΣΜ προτείνουν την εφαρμογή ανώτατου 
ορίου αποζημίωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 54, 
προτείνουν από κοινού μια δέσμη κανόνων αποζημίω-
σης σε σχέση με το εφαρμοζόμενο ανώτατο όριο».

Επειδή, κατά το άρθρο 54 «Ορισμός ανώτατων ορίων 
αποζημίωσης» του Κανονισμού, προβλέπεται ότι:

«1. Οι οικείοι ΔΣΜ σε σύνορο ζωνών προσφοράς δύ-
νανται να προτείνουν ένα ανώτατο όριο για τη συνολική 
αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί σε όλους τους 
κατόχους περικομμένων μακροπρόθεσμων δικαιωμά-
των μεταφοράς κατά το σχετικό ημερολογιακό έτος ή 
τον σχετικό ημερολογιακό μήνα στην περίπτωση των 
γραμμών διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος.

2. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης δεν θα είναι κατώ-
τερο από το συνολικό ποσό των εσόδων συμφόρησης 
που εισπράττονται από τους οικείους ΔΣΜ στο σύνορο 
ζώνης προσφοράς το σχετικό ημερολογιακό έτος. Στην 
περίπτωση των γραμμών διασύνδεσης συνεχούς ρεύ-
ματος, οι ΔΣΜ δύνανται να προτείνουν ανώτατο όριο 
αποζημίωσης που δεν είναι κατώτερο από τα συνολικά 
έσοδα συμφόρησης που εισπράττονται από τους οικεί-
ους ΔΣΜ στο σύνορο ζώνης προσφοράς τον σχετικό 
ημερολογιακό μήνα...».

Επειδή, κατά τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 4 του Κανονι-
σμού «Έγκριση των όρων και προϋποθέσεων ή των με-
θοδολογιών», η πρόταση των ΔΣΜ για τις περιφερειακές 
απαιτήσεις των Εναρμονισμένων Κανόνων Κατανομής, 
κατά το άρθρο 52 παρ. 3 του Κανονισμού, συμπεριλαμ-
βανομένων των περιφερειακών κανόνων αποζημίωσης, 
βάσει του άρθρου 55, υπόκειται στην έγκριση όλων των 
Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών της οικείας περιφέρειας, 
ως εξής:

«...5. Κάθε ρυθμιστική αρχή είναι αρμόδια για την 
έγκριση των όρων και προϋποθέσεων ή των μεθοδο-
λογιών που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7.

7. Οι προτάσεις για τους ακόλουθους όρους και προϋ-
ποθέσεις ή μεθοδολογίες υπόκεινται στην έγκριση όλων 
των ρυθμιστικών αρχών της οικείας περιφέρειας: :

... δ) τις περιφερειακές απαιτήσεις των εναρμονι-
σμένων κανόνων κατανομής, δυνάμει του άρθρου 52, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών κανόνων 
αποζημίωσης, δυνάμει του άρθρου 55...».

Επειδή, κατά τις παρ. 9, 11 και 12 του άρθρου 4 του 
Κανονισμού:

«9. Όταν για την έγκριση όρων και προϋποθέσεων ή 
μεθοδολογιών απαιτείται απόφαση από περισσότερες 
της μιας ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρ-
χές διαβουλεύονται και συνεργάζονται στενά και συντο-
νίζονται μεταξύ τους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. 
Κατά περίπτωση, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές λαμβά-
νουν υπόψη τη γνωμοδότηση του Οργανισμού. Οι ρυθ-
μιστικές αρχές λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με όρους 
και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που υποβλήθηκαν 
σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7, εντός έξι μηνών 
από την παραλαβή των όρων και προϋποθέσεων ή με-
θοδολογιών από τη ρυθμιστική αρχή ή, κατά περίπτωση, 
από την τελευταία εμπλεκόμενη ρυθμιστική αρχή.[...]

11. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες ρυθμιστι-
κές αρχές ζητήσουν τροποποίηση για να εγκρίνουν τους 
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όρους και προϋποθέσεις ή τις μεθόδους που υποβάλλο-
νται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7, οι σχετικοί 
ΔΣΜ υποβάλλουν πρόταση για τροποποίηση όρων και 
προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών προς έγκριση εντός δύο 
μηνών μετά από την απαίτηση των ρυθμιστικών αρχών. 
Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν απόφαση 
σχετικά με τους τροποποιημένους όρους και προϋπο-
θέσεις ή τις μεθοδολογίες εντός δύο μηνών από την 
υποβολή τους. Όταν δεν κατέστη δυνατόν οι ρυθμιστι-
κές αρχές να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους 
τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις ή τις μεθο-
δολογίες σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 εντός της 
δίμηνης προθεσμίας, ή κατόπιν κοινού αιτήματός τους, 
ο Οργανισμός εκδίδει εντός έξι μηνών απόφαση σχετικά 
με τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις ή 
μεθοδολογίες, σύμφωνα με το όρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009. Εάν οι σχετικοί ΔΣΜ 
αδυνατούν να υποβάλουν πρόταση για την τροποποίηση 
όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών, εφαρμόζεται 
η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 4.

12. Οι ΔΣΜ που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση πρό-
τασης για όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες, ή οι 
ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες για την έγκρισή 
τους σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7, δύνανται να 
προτείνουν τροποποιήσεις των εν λόγω όρων και προϋ-
ποθέσεων ή μεθοδολογιών. Οι προτάσεις για την τροπο-
ποίηση των όρων και προϋποθέσεων ή μεθόδων υπο-
βάλλονται σε διαβούλευση σύμφωνα με τη διαδικασία 
που καθορίζεται στο άρθρο 6 και εγκρίνονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο».

Επειδή, κατά το άρθρο 6 παρ. 1β του Κεφαλαίου Γ του 
ν. 4425/2016 (σχετ.1), προβλέπεται ότι:

«1. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται 
στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του 
ν. 4001/2011, η ΡΑΕ:... β) Ασκεί τις αρμοδιότητες των 
ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανονισμό 
(ΕΚ) 714/2009......

Επειδή, περαιτέρω, κατά το άρθρο 17 παρ. 7 του Κεφα-
λαίου Γ του ίδιου ν. 4425/2016 (σχετ.1) προβλέπεται ότι:

«7. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ έχει τις αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009.... Η 
άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή συντείνει, 
ιδίως, στην επίτευξη του στόχου σύγκλισης της ελληνικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις αντίστοιχες ευρω-
παϊκές και στην ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε., σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας».

Επειδή, με την υπό σχετ. 5 επιστολή, υπεβλήθη στη 
ΡΑΕ κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστήματος Με-
ταφοράς (ΔΣΜ) Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, που 
αφορά το Ειδικό Παράρτημα 10 στους Εναρμονισμένους 
Κανόνες Κατανομής (Harmonised Allocation Rules -HAR) 
για μακροπρόθεσμα δικαιώματα μεταφοράς στην Περι-
φέρεια Υπολογισμού Δυναμικότητας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης (SEE CCR), σύμφωνα με τα άρθρα 52 παρ. 3, 
51 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719.

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε με την υπό σχετ. 6 επιστολή της 
υπέβαλε στη ΡΑΕ επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα του υπό σχετ. 5 εγγράφου.

Επειδή, ακολούθως, η ΡΑΕ, από 08.08.2017 έως και 
15.09.2017 έθεσε την υπό σχετ. 5 πρόταση των ΔΣΜ, 
μετά της μεταφράσεως της στην ελληνική γλώσσα, σε 
δημόσια διαβούλευση, επί της οποίας δεν υπεβλήθησαν 
σχόλια (σχετ. 7).

Επειδή, με την υπό σχετ. 9 επιστολή του, η ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε., αναφερόμενη στις ειδικές απαιτήσεις της ανωτέ-
ρω υπό σχετ. 5 κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συ-
στήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) της Περιφέρειας Υπολογι-
σμού Δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE 
CCR), που αφορά το Ειδικό Παράρτημα 10, σύμφωνα 
με τα άρθρα 52 παρ. 3, 51 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1719, επισήμανε ότι λόγω των προβλεπόμενων 
τεχνικών απαιτήσεων για την εφαρμογή των Εναρμονι-
σμένων Κανονισμών Δημοπρασιών (σχετ. 8) στη διασύν-
δεση Ελλάδας-Βουλγαρίας, οι οποίες δεν ικανοποιούνται 
από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα των αντι-
στοίχων ΔΣΜ, προϋπόθεση της εφαρμογής τους είναι η 
διενέργεια των Δημοπρασιών για την εκχώρηση δικαι-
ωμάτων μακροχρόνιας δυναμικότητας μεταφοράς στις 
διασυνδέσεις από γραφείο δημοπρασιών, όπως το Joint 
Auction Office (JAO), δέσμευση την οποία δε μπορούσε 
να αναλάβει ο ΔΣΜ της Βουλγαρίας.

Επειδή, συνεπεία των ανωτέρω, με την υπό σχετ. 10 
ηλεκτρονική επικοινωνία τους, οι Εθνικές Ρυθμιστικές 
Αρχές Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, συμφώνη-
σαν ομόφωνα {unanimous agreement) για την υποβολή 
αιτήματος προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστι-
κών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - ACER) για την έκδοση 
απόφασης σχετικά με τις περιφερειακές απαιτήσεις των 
Εναρμονισμένων Κανόνων Κατανομής (Ειδικό Παράρτη-
μα 10), της Περιφέρειας Υπολογισμού Δυναμικότητας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR), σύμφωνα με τα 
άρθρα 52 παρ. 3 και 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 
της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με 
τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλο-
ντική κατανομή δυναμικότητας.

Επειδή, ομοίως (σχετ. 11) συμφωνήθηκε ομόφωνα η 
αποστολή σχετικής επιστολής προς τον Οργανισμό Συνερ-
γασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - ACER), με 
κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον ENTSO-E, 
προκειμένου για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης από τον 
ACER, στην οποία επεξηγουνται οι λόγοι για τους οποίους 
δεν εγκρίθηκε η σχετική πρόταση των ανωτέρω ΔΣΜ της 
Περιφέρειας Υπολογισμού Δυναμικότητας Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης (SEE CCR), καθώς και οι βασικοί όροι και 
προϋποθέσεις των Κανονισμών Δημοπρασιών για την 
εκχώρηση δικαιωμάτων μακροχρόνιας δυναμικότητας 
μεταφοράς στις διασυνδέσεις, τους οποίους θα υποβά-
λουν προς έγκριση στις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές.

Επειδή, στη συνέχεια η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ΄ αριθ. 
895/2017 απόφασή της (σχετ. 12) περί της υποβολής 
αιτήματος προς τον ACER για την έκδοση απόφασης 
σχετικά με τις περιφερειακές απαιτήσεις των Εναρμο-
νισμένων Κανόνων Κατανομής της SEE CCR, την οποία 
διαβίβασε αρμοδίως στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δυνάμει της υπό 
σχετ. 13 επιστολής της.

Επειδή, με την απόφαση 06/2017 της 13.12.2017 ο 
ACER αποφάσισε σχετικά με τις περιφερειακές απαιτήσεις 
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των Εναρμονισμένων Κανόνων Κατανομής της SEE CCR 
(σχετ. 14), οι οποίες τίθενται σε ισχύ με βάση το ισχύον 
εθνικό ρυθμιστικό καθεστώς την ημερομηνία που θα 
ανακοινώσει η Πλατφόρμα Κατανομής για τα σύνορα 
Ρουμανία-Βουλγαρία και Βουλγαρία-Ελλάδα κι εφαρμό-
ζονται στα μακροπρόθεσμα δικαιώματα μεταφοράς με 
παράδοση από 01.01.2019 ή νωρίτερα.

Επειδή, υπεβλήθη στη ΡΑΕ νέα κοινή τροποποιημένη 
πρόταση των ΔΣΜ της SEE CCR, για τις περιφερειακές 
απαιτήσεις των Εναρμονισμένων Κανόνων Κατανομής 
των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς, σύμ-
φωνα με τα άρθρα 52 παρ. 3, 51 και 4 παρ. 12 του Κανο-
νισμού (σχετ. 15).

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε υπέβαλε στη ΡΑΕ επίσημη μετά-
φραση στην ελληνική γλώσσα του υπό σχετ. 15 εγγρά-
φου (σχετ. 16).

Επειδή, ακολούθως, η ΡΑΕ, από 20.11.2018 έως και 
26.11.2018 έθεσε την υπό σχετ. 15 πρόταση των ΔΣΜ, 
μετά της μεταφράσεώς της στην ελληνική γλώσσα, σε 
δημόσια διαβούλευση, επί της οποίας δεν υπεβλήθησαν 
σχόλια (σχετ. 17).

Επειδή, στη συνέχεια,οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές 
της SEE CCR, κατόπιν ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 
16η Μαίου 2019, συμφώνησαν ομόφωνα {unanimous 
agreement) μέσω του South East Europe Energy 
Regulators' Regional Forum (SEE ERRF), ως συλλογικού 
οργάνου των Ρυθμιστικών Αρχών της οικείας περιφέρει-
ας, περί της τροποποίησης της ανωτέρω πρότασης των 
ΔΣΜ της SEE CCR, που αφορά κυρίως στη διαδικασία και 
στην ημερομηνία θέσεως σε ισχύ των περιφερειακών 
αυτών απαιτήσεων, στην εισαγωγή απαιτήσεων για το 
σύνορο ζώνης προσφοράς Ρουμανία-Βουλγαρία σχετικά 
με τον χρόνο παγίωσης στους κανόνες αποζημίωσης, 
λόγω απουσίας εναρμονισμένης χρονικής στιγμής λήξης 
των προσφορών για τις αγορές επόμενης ημέρας της 
Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην παρούσα φάση και 
μέχρι την υλοποίηση της ενιαίας σύζευξης, καθώς και 
τυπογραφικά σφάλματα (σχετ. 18).

Επειδή, ακολούθως με την υπό σχετ. 19 επιστολή 
γνωστοποιήθηκε προς τους ΔΣΜ της SEE CCR, με κοι-
νοποίηση στον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ - ACER) και στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η ανωτέρω ομόφωνη συμφωνία των Ρυθμιστι-
κών Αρχών της SEE CCR περί τροποποίησης της εν λόγω 
πρότασης των ΔΣΜ της οικείας περιφέρειας, δυνάμει 
των άρθρων 52 παρ. 3 και 51 και σύμφωνα με την παρ. 9 
του άρθρου 4 του Κανονισμού, προκειμένου ο ACER να 
μην προχωρήσει στην έκδοση απόφασης της παρ. 10 
του άρθρου 4 του Κανονισμού, το οποίο προβλέπει ότι: 
«10. Εάν δεν κατέστη δυνατόν οι ρυθμιστικές αρχές να 
καταλήξουν σε συμφωνία εντός της περιόδου που ανα-
φέρεται στην παράγραφο 9, ή κατόπιν κοινού αιτήματος 
τους, ο Οργανισμός εκδίδει απόφαση σχετικά με τους 
υποβληθέντες όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες 
εντός έξι μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009».

Επειδή, κατά το άρθρο 22 του ν. 4001/2011 «Η ΡΑΕ, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και 
εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας... συμπε-
ριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομι-
κών πράξεων, ιδίως για την ...ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και κατά το 
άρθρο 32 του ίδιου νόμου «1. Οι πράξεις και αποφάσεις 
της ΡΑΕ,... δημοσιοποιούνται με ανάρτηση στην επίσημη 
ιστοσελιδα της. Οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις 
της ΡΑΕ δημοσιεύονται επιπλέον στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως».

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 

4 (παρ. 5, 7, 9), 52 παρ. 3 και 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1719, 6 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185) και 22 και 
32 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179):

1. Την τροποποίηση από τους Διαχειριστές Συστήμα-
τος Μεταφοράς (ΔΣΜ) της Περιφέρειας Υπολογισμού 
Δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR), της 
πρότασής τους σχετικά με τις περιφερειακές απαιτήσεις 
των Εναρμονισμένων Κανόνων Κατανομής των μακρο-
πρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς SEE CCR, σύμφω-
να με τα άρθρα 52 παρ. 3 και 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1719 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2016, 
σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για 
τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας και σύμφωνα με 
την ανωτέρω ομόφωνη συμφωνία των Εθνικών Ρυθμι-
στικών Αρχών της SEE CCR, ως εξής:
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«REQUEST FOR AMENDMENT BY THE SEE CCR 
REGULATORY AUTHORITIES AGREED AT THE SEE CCR ENERGY 

REGULATORS’ REGIONAL FORUM 

OF

THE SEE CCR TSOs PROPOSAL FOR THE REGIONAL SPECIFIC ANNEX FOR 
THE SEE CCR TO THE HARMONISED ALLOCATION RULES FOR LONG-TERM 

TRANSMISSION RIGHTS IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF 
COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1719 OF 26 SEPTEMBER 2016 
ESTABLISHING A GUIDELINE ON FORWARD CAPACITY ALLOCATION 

16 May 2019 

I. Introduction and legal context

This document elaborates an agreement of the SEE CCR Regulatory Authorities (in the 
following: SEE NRAs), made at the SEE CCR Energy Regulators’ Regional forum on 16 
May 2019, on the SEE CCR TSOs (in the following: SEE TSOs) Proposal for Regional 
Specific Annex for SEE CCR (in the following: SEE Annex) to the Harmonised Allocation 
Rules (in the following: HAR) for Long Term Transmission Rights (in the following: 
LTTR), submitted in accordance with Article 51, 52(3) and 55 of the Commission 
Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward 
Capacity Allocation (in the following: Regulation 2016/1719). 

This agreement of SEE NRAs shall provide evidence that a decision on the SEE Annex 
does not, at this stage, need to be adopted by ACER pursuant to Article 4(10) of the 
Regulation 2016/1719. It is intended to constitute the basis on which SEE NRAs will 
each subsequently request an amendment to the proposal for SEE Annex to the HAR for 
LTTR pursuant to Article 4(11) of Regulation 2016/1719. 
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The legal provisions relevant to the SEE Annex to the HAR, and this SEE NRAs’
agreement on the request for amendment to the proposal for SEE Annex to the HAR for 
LTTR, can be found in Articles 3, 4, 51, 52 and 55 of FCA. They are set out here for 
reference. 

Article 3 of Regulation 2016/1719: 
This Regulation aims at: 
(a) promoting effective long-term cross-zonal trade with long-term cross-zonal
hedging opportunities for market participants; 
(b) optimising the calculation and allocation of long-term cross-zonal capacity; 
(c) providing non-discriminatory access to long-term cross-zonal capacity; 
(d) ensuring fair and non-discriminatory treatment of TSOs, the Agency, regulatory
authorities and market participants; 
(e) respecting the need for a fair and orderly forward capacity allocation and orderly 
price formation; 
(f) ensuring and enhancing the transparency and reliability of information on
forward capacity allocation; 
(g) contributing to the efficient long-term operation and development of the
electricity transmission system and electricity sector in the Union. 

Article 4 of Regulation 2016/1719: 
1. TSOs shall develop the terms and conditions or methodologies required by this
Regulation and submit them for approval to the competent regulatory authorities within
the respective deadlines set out in this Regulation. Where a proposal for terms and
conditions or methodologies pursuant to this Regulation needs to be developed and
agreed by more than one TSO, the participating TSOs shall closely cooperate. TSOs,
with the assistance of ENTSO for Electricity, shall regularly inform the competent 
regulatory authorities and the Agency about the progress of the development of these 
terms and conditions or methodologies. 
2. (…) 
3. (…) 
4. (…) 
5. Each regulatory authority shall be responsible for approving the terms and
conditions or methodologies referred to in paragraphs 6 and 7. 
6. (…) 
7. The proposals for the following terms and conditions or methodologies shall be
subject to approval by all regulatory authorities of the concerned region: 
(a) (…) 
(b) (…) 
(c) (…) 
(d) (…) 
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(e) the regional requirements of the harmonised allocation rules pursuant to Article 
52, including the regional compensation rules pursuant to Article 55. 
8. The proposal for terms and conditions or methodologies shall include a proposed
timescale for their implementation and a description of their expected impact on the
objectives of this Regulation. Proposals on terms and conditions or methodologies
subject to the approval by several or all regulatory authorities shall be submitted to the 
Agency at the same time that they are submitted to regulatory authorities. Upon request 
by the competent regulatory authorities, the Agency shall issue an opinion within three 
months on the proposals for terms and conditions or methodologies. 
9. Where the approval of the terms and conditions or methodologies requires a
decision by more than one regulatory authority, the competent regulatory authorities
shall consult and closely cooperate and coordinate with each other in order reach an
agreement. Where applicable, the competent regulatory authorities shall take into
account the opinion of the Agency. Regulatory authorities shall take decisions
concerning the submitted terms and conditions or methodologies in accordance with
paragraphs 6 and 7 within six months following the receipt of the terms and conditions 
or methodologies by the regulatory authority or, where applicable, by the last regulatory 
authority concerned. 
10. Where the regulatory authorities have not been able to reach an agreement
within the period referred to in paragraph 9, or upon their joint request, the Agency
shall adopt a decision concerning the submitted proposals for terms and conditions or
methodologies within six months, in accordance with Article 8(1) of Regulation (EC) No
713/2009.
11. In the event that one or several regulatory authorities request an amendment to
approve the terms and conditions or methodologies submitted in accordance with
paragraphs 6 and 7, the relevant TSOs shall submit a proposal for amended terms and
conditions or methodologies for approval within two months following the requirement 
from the regulatory authorities. The competent regulatory authorities shall decide on the 
amended terms and conditions or methodologies within two months following their 
submission. Where the competent regulatory authorities have not been able to reach an 
agreement on terms and conditions or methodologies pursuant to paragraphs 6 and 7
within the two-month deadline, or upon their joint request, the Agency shall adopt a
decision concerning the amended terms and conditions or methodologies within six
months, in accordance with Article 8(1) of Regulation (EC) No 713/2009. If the relevant 
TSOs fail to submit a proposal for amended terms and conditions or methodologies, the 
procedure provided for in paragraph 4 shall apply. 
12. TSOs responsible for developing a proposal for terms and conditions or
methodologies or regulatory authorities responsible for their adoption in accordance with 
paragraphs 6 and 7, may request amendments of these terms and conditions or
methodologies. The proposals for amendment to the terms and conditions or
methodologies shall be submitted to consultation in accordance with the procedure set
out in Article 6 and approved in accordance with the procedure set out in this Article. 
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13. TSOs responsible for establishing the terms and conditions or methodologies in
accordance with this Regulation shall publish them on the internet after approval by the
competent regulatory authorities or, if no such approval is required, after their
establishment, except where such information is considered as confidential in
accordance with Article 7.

Article 51 of Regulation 2016/1719: 
Introduction of harmonised allocation rules 
1. Within six months after the entry into force of this Regulation, all TSOs shall
jointly develop a proposal for harmonised allocation rules for long-term transmission
rights pursuant to Article 52(2). The proposal shall be subject to consultation in
accordance with Article 6. This proposal shall include regional and bidding zone border 
specific requirements if developed by the TSOs of each capacity calculation region
pursuant to Article 52(3). 
2. Once the regional requirements have entered into force, they shall prevail over
the general requirements defined in the harmonised allocation rules. In case the general 
requirements of the harmonised allocation rules are amended and submitted to all
regulatory authorities' approval, the regional requirements shall also be submitted to 
regulatory authorities' approval of the concerned capacity calculation region. 

Article 52 of Regulation 2016/1719: 
Requirements for the harmonised allocation rules 
1. The requirements for the harmonised allocation rules for long-term transmission 
rights shall cover physical transmission rights, FTRs — options and FTRs — obligations.
TSOs shall consider and duly take into account specificities related to the different types 
of products. 
2. (…) 
3. The harmonised allocation rules may also contain regional or bidding zone border 
specific requirements in particular for, but without limitation to: 
(a) the description of the type of long-term transmission rights which are offered on 
each bidding zone border within the capacity calculation region pursuant to Article 31; 
(b) the type of long-term transmission rights remuneration regime to be applied on 
each bidding zone border within the capacity calculation region according to the 
allocation in the day-ahead time frame pursuant to Article 35; 
(c) the implementation of alternative coordinated regional fallback solutions
pursuant to Article 42; 
(d) the regional compensation rules defining regional firmness regimes pursuant to 
Article 55. 

Article 54 of Regulation 2016/1719: 
Definition of caps  
1. The concerned TSOs on a bidding zone border may propose a cap on the total
compensation to be paid to all holders of curtailed long-term transmission rights in the
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relevant calendar year or the relevant calendar month in case of Direct Current 
interconnectors.  
2. The cap shall not be lower than the total amount of congestion income collected
by the concerned TSOs on the bidding zone border in the relevant calendar year. In
case of Direct Current interconnectors, TSOs may propose a cap not lower than the total 
congestion income collected by the concerned TSOs on the bidding zone border in the 
relevant calendar month.
3. (…) 

Article 55 of Regulation 2016/1719: 
Compensation rules 
1. Where TSOs propose to apply a cap referred to in Article 54, they shall jointly
propose a set of compensation rules with regard to the applied cap. 

II. The SEE TSOs proposal

The SEE Annex to the HAR for LTTR contains specific requirements related to LTTR 
issued for the Romania-Bulgaria and Bulgaria-Greece bidding zone borders that prevail, 
pursuant to art. 51 par. 3 of the FCA, over the general requirements included in the 
Harmonized Allocation Rules approved by the Agency with the Decision 03/2017 issued 
on 2 October 2017. 

The specific annex for one of the bidding zone borders in the SEE CCR, i.e. for the 
border Bulgaria-Greece, was consulted from 16 January until 17 February 2017 
together with the “All TSOs’ proposal for harmonised allocation rules for long-term 
transmission rights in accordance with Article 51 of Commission Regulation (EU) 
2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity 
Allocation”. The specific annex for the other bidding zone border in the SEE CCR, i.e. the 
border Bulgaria-Romania, was addressed through a separate public consultation, from 
27 January until 3 March 2017. 

The first version of the SEE Annex to the HAR was received by the last concerned 
regulatory authority on 19 April 2017.  

Article 4(9) of Regulation 2016/1719 requires SEE NRAs to consult and closely cooperate 
and coordinate with each other in order to reach agreement and make decisions within 
six months following receipt of submissions of the last Regulatory Authority concerned. 
A decision was therefore required by each Regulatory Authority by 19 October 2017. 

In a letter dated 27 October 2017 and received by ACER on the same date, SEE NRAs 
informed the Agency that they agreed at SEE CCR Energy Regulators’ Regional Forum to 
request the Agency to adopt a decision, pursuant to Article 4(10) of the Regulation 
2016/1719, on the SEE Annex Proposal, because they were not able to reach an 
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agreement on this proposal. According to the letter, the proposal could not ensure the 
application of the HAR, as not all SEE TSOs have been able to join an auction office for 
the conduct of the respective auctions. In their letter, the SEE NRAs suggested, for the 
year 2018, to allocate LTTRs with Capacity Allocation Rules (‘CAR’) that are to be 
approved bilaterally by the two regulatory authorities on each bidding zone border of the 
SEE CCR. 

On 13 December 2017, ACER, with its Decision No 06/2017, approved, subject to some 
amendments, the SEE Annex to the HAR for LTTR, pursuant to Articles 51(1) and 52(3) 
of Regulation 2016/1719. 

According to Article 4(12) of Regulation 2016/1719, SEE TSOs prepared an amended 
version that was consulted on JAO site from 8 October 2018 to 8 November 2018 . This 
new version was received by the last concerned regulatory authority on 20 November 
2018.According to Article 4(9) of Regulation 2016/1719, as mentioned above, a decision 
by each Regulatory Authority would therefore be required by 20 May 2019. 

The second version of the SEE Annex to the HAR for LTTR states the following specific 
rules:
• Temporary arrangement for curtailment deadline on Bulgaria-Greece Bidding
Zone Border: LTTR may be curtailed in the event of Force Majeure or to ensure
operations remain within Operation Security Limits before the Day Ahead Firmness
Deadline approved pursuant to Article 69 of Commission Regulation (EU) 2015/1222, i.e.
11.00 CET time equal to one hour before the day-ahead market gate closure time; after
this deadline, curtailment is possible only in Emergency Situations or in the case of Force
Majeure; the above mentioned rule will apply,  setting Day Ahead Firmness Deadline as
the deadline for LTTR firmness, once Single Day-Ahead Coupling is implemented on the
Bulgaria-Greece bidding zone borders; in the meanwhile, instead, the nomination
deadline, i.e. 08.00 CET will be used.
• in case of curtailment, a cap is set to the compensations on the Romania-
Bulgaria and Bulgaria-Greece bidding zone borders, according to Article 59(2) of the
HAR;

III. SEE NRAs’ position

Article 52(3) of Regulation 2016/1719 states that the HAR may include specific 
requirements “in particular for but without limitation to” the description of the type of 
LTTR offered on each bidding zone border, the remuneration regime to be applied on 
each bidding zone border, the alternative coordinated regional fallback solutions, the 
regional compensation rules defining regional firmness regimes. Moreover Article 59(2) 
allows the TSOs to propose caps to the compensation granted to LTTR holders. 
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The above-mentioned specific curtailment rules proposed by SEE TSOs are duly justified. 
Regarding the curtailment deadline on Bulgaria-Greece Bidding Zone Border, SEE NRAs 
appreciate that the SEE TSOs refer to the standard Day Ahead Firmness Deadline to be 
used once Single Day-Ahead Coupling is implemented in this border. In the meanwhile, 
lacking a harmonized day-ahead gate closure time, SEE NRAs agree with the SEE TSOs 
that the LTTR firmness cannot yet be based on the standard Day Ahead Firmness 
Deadline (1 hour before day ahead gate closure time); thus firmness on this Bidding 
Zone Border shall refer to the unanimously agreed nomination deadline, i.e. 08.00 CET. 

However, SEE NRAs deem it important to propose some amendments to the SEE Annex, 
mainly regarding the entry into force of this document as follows and as incorporated in 
the, attached to this agreement, SEE Annex (Annex I). 

It is, also, required to introduce specific requirements regarding the deadline for LTTR 
firmness (curtailment deadline) for the Romania-Bulgaria Bidding Zone Border, as the 
two markets lack a harmonized day-ahead gate closure time (Romanian Day Ahead 
Market closes at 11.00 CET, while Bulgarian Day Ahead Market closes at 12.00 CET). 
Thus, SEE NRAs propose that the deadline for LTTR firmness could be set at 10.00 CET 
(or earlier) until Single Day-Ahead Coupling is implemented on this border. 

Given the fact that the HAR and the SEE Annex (ACER Decision 6/2017) are in force 
from 01.01.2019, this amended SEE Annex, has to start being in force from the date and 
time specified in the notice sent to the Registered Participants by the Allocation Platform 
(e.g. JAO), in accordance with the applicable national regulatory regime and the 
procedure laid down in Article 68(2) of the HAR and it is subject to prior approval by the 
relevant NRAs. 
SEE NRAs consider that there is an overlapping in the provisions of articles 1 and 8 of 
the SEE Annex proposal and a wording that may lead to misunderstandings.  

Furthermore, any amendment or review should be compliant to article 68 of the HAR. 

For these reasons, article 1 was rewritten, article 8 was deleted and a new article 9 
(“Entry into force”) is introduced.  

Finally, SEE NRAs propose, also, to amend Article 5 and Article 6 for typos correction. 

IV. Conclusions

In order for the SEE Annex to the HAR for LTTR proposal to be compliant with 
Regulation 2016/1719 and to reflect the actual entry into force, SEE NRAs have 
assessed, consulted and closely cooperated and coordinated to reach agreement to 
request an amendment by the SEE TSOs to the second version of the SEE Annex to the 
HAR for LTTR. 
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The amended SEE Annex shall take into account the SEE NRAs position stated above 
and shall be submitted by all SEE TSOs no later than 2 months following the 
requirement from the regulatory authorities, in accordance with Article 4(11) of 
Regulation 2016/1719. 

Annex I to this SEE NRAs’ agreement sets out the majority of the amendments to the 
SEE Annex to the HAR for LTTR, pursuant to Articles 51(1) and 52(3) of Regulation 
2016/1719, as requested by SEE NRAs. 

Annexes:
Annex I – Regional Specific Annex for the CCR SEE to the Harmonised Allocation Rules 
for long-term transmission rights (ACER Decision 3/2017) in accordance with Articles 51 
and 52(3) of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 
establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation» 

2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», και με διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» για τις σχετικές της ενέργειες 
σύμφωνα με τον Κανονισμό.

3. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τη δημοσίευσή της στο Φύλλο 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
όρθρου 33 του ν. 4001/2011. 

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2019

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ   
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*02023601806190016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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