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ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΣΜ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΕΞΗΣ:  

 

 

Αιτιολογικές σκέψεις 

(1) Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια κοινή πρόταση που εκπονήθηκε από όλους τους Διαχειριστές 

Συστήματος Μεταφοράς της συγχρονισμένης περιοχής της ηπειρωτικής Ευρώπης (εφεξής «ΔΣΜ 

ΣΠ-ΗΕ») σχετικά με την ανάπτυξη κοινών κανόνων εκκαθάρισης σε όλες τις ακούσιες ανταλλαγές 

ενέργειας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διατήρησης συχνότητας και της περιόδου μεταβολής 

(εφεξής «ακούσιες ανταλλαγές») σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

2017/2195 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας 

γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής «Κανονισμός ΕΗΕ»). Η παρούσα 

πρόταση καλείται εις το εξής ως «CCU», που σημαίνει «κοινοί κανόνες εκκαθάρισης για την 

ηπειρωτική Ευρώπη για όλες τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας».  

(2) Η πρόταση CCU λαμβάνει υπόψη τις γενικές αρχές και τους στόχους που καθορίζονται στον 

κανονισμό ΕΗΕ, στον κανονισμό (ΕΕ) 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 (στο εξής «κανονισμός για την ηλεκτρική 

ενέργεια»), καθώς και στον κανονισμό (ΕΚ) 2017/1485 της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον 

καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας (στο εξής «Κανονισμός ΛΣ»). Ο στόχος του κανονισμού ΕΗΕ είναι η ενοποίηση των 

αγορών ενέργειας εξισορρόπησης. Η ενοποίηση των αγορών ενέργειας εξισορρόπησης θα πρέπει να 

διευκολυνθεί μέσω της δημιουργίας κοινών ευρωπαϊκών πλατφορμών όπου θα εφαρμόζεται η 

διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών και θα είναι δυνατή η ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης 

από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας και εφεδρείες αντικατάστασης. Η συνεργασία μεταξύ 

των ΔΣΜ θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά σε ό,τι είναι απαραίτητο για τον αποδοτικό και 

ασφαλή σχεδιασμό, την υλοποίηση και λειτουργία αυτών των ευρωπαϊκών πλατφορμών.  

(3) Το άρθρο 51 παράγραφοι 1, 3 και 4 του κανονισμού ΕΗΕ ορίζει την προθεσμία για την υποβολή 

της πρότασης CCU στις οικείες ρυθμιστικές αρχές και διάφορες συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον 

αφορά το περιεχόμενό της: 

1. Εντός δεκαοκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ μιας 

συγχρονισμένης περιοχής καταρτίζουν πρόταση για κοινούς κανόνες εκκαθάρισης εφαρμοστέους 

σε όλες τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας. Η πρόταση περιλαμβάνει τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(a) η τιμή των ακούσιων ανταλλαγών ενέργειας που απορροφώνται από τη 

συγχρονισμένη περιοχή αντανακλά τις τιμές της ενεργοποιημένης ανοδικής ενέργειας 

εξισορρόπησης για τη διαδικασία αποκατάστασης συχνότητας ή τη διαδικασία 

αντικατάστασης εφεδρείας για τη συγκεκριμένη συγχρονισμένη περιοχή·  

(b) η τιμή των ακούσιων ανταλλαγών ενέργειας που εγχέεται στη συγχρονισμένη περιοχή 

αντανακλά τις τιμές της ενεργοποιημένης καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης για τη 

διαδικασία αποκατάστασης συχνότητας ή τη διαδικασία αντικατάστασης εφεδρείας για τη 

συγκεκριμένη συγχρονισμένη περιοχή. 

3. Οι προτάσεις για κοινούς κανόνες εκκαθάρισης ακούσιων ανταλλαγών ενέργειας ανάμεσα σε 

ΔΣΜ διασφαλίζουν τον μεταξύ τους δίκαιο και ισότιμο επιμερισμό δαπανών και οφελών. 

4. Όλοι οι ΔΣΜ θεσπίζουν συντονισμένο μηχανισμό για προσαρμογές στις μεταξύ τους 

εκκαθαρίσεις. 
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(4) Η πρόταση CCU συμβάλλει στον στόχο της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας στις 

αγορές εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), παράγραφος 2 στοιχείο 

α) και παράγραφος 3 στοιχείο α) και παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΗΕ, καθότι οι 

ίδιοι κανόνες εκκαθάρισης θα ισχύουν για όλη τη Συγχρονισμένη Περιοχή της Ηπειρωτικής 

Ευρώπης και θα είναι δημοσίως διαθέσιμοι. 

(5) Η πρόταση CCU συμβάλλει στον στόχο της ενίσχυσης της αποδοτικότητας των ευρωπαϊκών και 

εθνικών αγορών εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 

ΕΗΕ, καθότι το πρόγραμμα αντιστάθμισης αντικαθίσταται από τους κοινούς κανόνες εκκαθάρισης 

που ισχύουν για ολόκληρη τη συγχρονισμένη περιοχή της ηπειρωτικής Ευρώπης.  

(6) Η πρόταση CCU ανταποκρίνεται στην απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο η) του 

κανονισμού ΕΗΕ, καθώς το προτεινόμενο τεχνικό πλαίσιο βασίζεται στα συμφωνηθέντα 

ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή. 

(7) Η πρόταση CCU εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη συνέπεια με τους κανόνες εκκαθάρισης των 

εκούσιων ανταλλαγών ενέργειας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διατήρησης συχνότητας εντός της 

Συγχρονισμένης Περιοχής της Ηπειρωτικής Ευρώπης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 του 

κανονισμού ΕΗΕ. Λόγω της έντονης αλληλεξάρτησης των κοινών κανόνων εκκαθάρισης σχετικά 

με τις εκούσιες ανταλλαγές ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διατήρησης συχνότητας και των 

περιόδων μεταβολής (παρούσα πρόταση CCFR) και τις ακούσιες ανταλλαγές (πρόταση CCU όσον 

αφορά τις μεθοδολογίες σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΗΕ), 

συγκεκριμένα όσον αφορά τον υπολογισμό της τιμής, όπου χρησιμοποιούνται τόσο οι εκούσιες όσο 

και οι ακούσιες ανταλλαγές ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διατήρησης της συχνότητας, η χρήση 

παραπομπών μεταξύ των μεθοδολογιών είναι αναπόφευκτη. 

(8) Η CCU εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη συνέπεια με τους κανόνες εκκαθάρισης των εκούσιων 

ανταλλαγών μεταξύ των συγχρονισμένων περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 4 του 

κανονισμού ΕΗΕ και των ακούσιων ανταλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του 

κανονισμού ΕΗΕ. 

(9) Εν κατακλείδι, η πρόταση CCU συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων του κανονισμού ΕΗΕ.  
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Συντομογραφίες 

Στην παρούσα CCU χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομογραφίες:  

− ΣΕΠ: σφάλμα ελέγχου περιοχής 

− ACER: Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών  

− ΣΕΕΠ: συγκεντρωτικά εκκαθαριστικά εξωτερικά προγράμματα 

− CCFR: κοινοί κανόνες εκκαθάρισης για την ηπειρωτική Ευρώπη στις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας ως 

αποτέλεσμα της διαδικασίας διατήρησης συχνότητας και της περιόδου μεταβολής.  

− CCU: κοινοί κανόνες εκκαθάρισης για την Ηπειρωτική Ευρώπη σε όλες τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας.  

− Κανονισμός ΕΗΕ: κανονισμός (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον 

καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας.  

− Κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια: κανονισμός (ΕΚ) 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. 

− Περιοχή ΕΦΣ: περιοχή ελέγχου φορτίου-συχνότητας Ενότητα ΕΦΣ: ενότητα ελέγχου φορτίου-συχνότητας 

− ΣΠ-ΗΕ: Συγχρονισμένη Περιοχή της Ηπειρωτικής Ευρώπης 

− Κανονισμός ΛΣ: κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2017, σχετικά με τον 

καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

− ΣΠΣΠ: Συμφωνία-πλαίσιο για τη συγχρονισμένη περιοχή μεταξύ όλων των ΔΣΜ ΣΠ-ΗΕ ΔΣΜ: διαχειριστές 

συστημάτων μεταφοράς 

− ΔΣΜ: Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς 

 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΡΟΤΑΣΗ CCU ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ: 
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Άρθρο 1 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

(1) Οι κοινοί κανόνες εκκαθάρισης για όλες τις ακούσιες ανταλλαγές, όπως ορίζονται στην παρούσα πρόταση 

CCU συνιστούν την κοινή πρόταση όλων των ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 

του κανονισμού ΕΗΕ. 

(2) Οι ακόλουθοι κανόνες εκκαθάρισης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης CCU: 

(α) οι κοινοί κανόνες εκκαθάρισης για τις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 50 

παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΗΕ· 

(β) οι κοινοί κανόνες εκκαθάρισης για τις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 50 

παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΗΕ· 

(γ) οι κοινοί κανόνες εκκαθάρισης για τις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 50 

παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΗΕ· 

(δ) οι κοινοί κανόνες εκκαθάρισης για τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 51 

παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΗΕ· 

(3) Η διακυβέρνηση, ο επιμερισμός κόστους και η λήψη αποφάσεων θα οργανωθούν σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του κανονισμού ΕΗΕ, αλλά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας CCU.  

 

Άρθρο 2  

Ορισμοί και ερμηνεία 

(1) Για τους σκοπούς της παρούσας πρότασης CCU, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την έννοια που τους 

αποδίδεται στο άρθρο 2 του κανονισμού ΕΗΕ, στο άρθρο 3 του κανονισμού ΛΣ.  

(2) Επιπλέον, στην παρούσα πρόταση CCU, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: 

(α) ως «λογιστικά δεδομένα» νοείται το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας μεταξύ δύο ΔΣΜ που αφορά τη 

φυσική ενέργεια που ανταλλάχθηκε σε μια φυσική γραμμή ή θεωρήθηκε πως ανταλλάχθηκε μέσω 

εικονικής γραμμής διασύνδεσης και προκύπτει από επικυρωμένα μετρηθέντα δεδομένα· 

(β) ο όρος «πρόταση CCFR» αναφέρεται στην πρόταση «όλων των ΔΣΜ της ηπειρωτικής Ευρώπης» 

για κοινούς κανόνες εκκαθάρισης στις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας ως αποτέλεσμα της 

διαδικασίας διατήρησης συχνότητας και της περιόδου μεταβολής σύμφωνα με το άρθρο 50 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά 

με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας·  

(γ) ως «περίοδος εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ» νοείται, στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης CCU, η 

χρονική μονάδα για την οποία υπολογίζονται οι ακούσιες και εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας ως 

αποτέλεσμα της διαδικασίας διατήρησης συχνότητας και της περιόδου μεταβολής·  

(δ) οι «ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας» ισούνται με το ολοκλήρωμα του σφάλματος ελέγχου περιοχής 

(ΣΕΠ) σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού ΛΣ κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκαθάρισης 

ΔΣΜ-ΔΣΜ. 

(3) Στην παρούσα πρόταση CCU, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από τα συμφραζόμενα:  

(α) οι τιμές για τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας αναφέρονται σε Ευρώ/MWh· 

(4) Επιπλέον, εκτός αν άλλως απαιτείται από τα συμφραζόμενα: 

(α) ο ενικός αριθμός περιλαμβάνει τον πληθυντικό και το αντίστροφο· 

(β) ο πίνακας περιεχομένων και οι επικεφαλίδες εισάγονται για λόγους διευκόλυνσης και μόνο και 

δεν επηρεάζουν την ερμηνεία της παρούσας πρότασης CCU· 
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(γ) οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθεσία, κανονισμούς, οδηγία, εντολή, πράξη, κώδικα ή 

οποιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση ή 

εκ νέου θέσπιση των ανωτέρω που ίσχυαν κατά τον χρόνο εκείνο· 

(5) Η εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 9 της παρούσας CCU ακολουθεί τα πρόσημα του 

Πίνακα 1: 

 
Πίνακας 1 Οδηγία πληρωμών για την εκκαθάριση ΔΣΜ σύμφωνα με την πρόταση CCU  

 

 Τιμή εκκαθάρισης ΔΣΜ-

ΔΣΜ: θετική 

Τιμή εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ: 

αρνητική 

Εκκαθαριζόμενη ποσότητα 

ΔΣΜ: θετική (εξαγωγές ΔΣΜ) 

Πληρωμή προς 

ΔΣΜ 

Πληρωμή από 

ΔΣΜ 

Εκκαθαριζόμενη ποσότητα 

ΔΣΜ: αρνητική (εισαγωγές 

ΔΣΜ) 

Πληρωμή από 

ΔΣΜ 

Πληρωμή προς 

ΔΣΜ 

 

Άρθρο 3 

Υψηλού επιπέδου σχεδιασμός της κοινής εκκαθάρισης 

(1) Η κοινή εκκαθάριση που πραγματοποιείται από τους ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ σύμφωνα με την παρούσα 

πρόταση CCU αποτελείται από την λογιστική υπηρεσία της CCU, την υπηρεσία εκκαθάρισης της CCU 

και το καθήκον της τιμολόγησης της CCU. 

(2) Η οντότητα ή οι οντότητες που επιφορτίζονται με τη λογιστική υπηρεσία, την υπηρεσία εκκαθάρισης 

της CCU, και το καθήκον της τιμολόγησης, ορίζονται από όλους τους ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ σύμφωνα με 

το πλαίσιο ΣΠΣΠ. 

(3) Η οντότητα ή οι οντότητες που επιφορτίστηκαν με τη λογιστική υπηρεσία της CCU συλλέγουν όλα τα 

δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ενέργειας της ακούσιας ανταλλαγής για 

κάθε περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ. 

(4) Τα δεδομένα εισόδου στη λογιστική υπηρεσία της CCU είναι τα εξής: 

(α) τα λογιστικά δεδομένα ανά περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ και ανά περιοχή ΕΦΣ της ΣΠ-

ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών ενέργειας μέσω μιας εικονικής γραμμής 

διασύνδεσης· 

(β) όλα τα συγκεντρωτικά εκκαθαριστικά εξωτερικά προγράμματα (ΣΕΕΠ) εντός της ΣΠ-ΗΕ· 

(γ) οι ποσότητες των εκούσιων ανταλλαγών ενέργειας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διατήρησης 

συχνότητας και της περιόδου μεταβολής σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 του 

κανονισμού ΕΗΕ. 

(5) Τα δεδομένα εξόδου της λογιστικής υπηρεσίας της CCU είναι η ποσότητα των ακούσιων ανταλλαγών 

ενέργειας για κάθε περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ εντός της ΣΠ-ΗΕ. Οι ακούσιες ανταλλαγές 

ενέργειας υπολογίζονται ανά περιοχή ΕΦΣ ή ενότητα ΕΦΣ όσον αφορά την υπόλοιπη ΣΠ-ΗΕ. 

(6) Η οντότητα ή οι οντότητες που επιφορτίστηκαν με την υπηρεσία εκκαθάρισης της CCU συλλέγουν όλα 

τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τιμής της ακούσιας ανταλλαγής για κάθε περίοδο 

εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ, καθώς και για τον υπολογισμό, σε κάθε ενότητα ΕΦΣ ή περιοχή ΕΦΣ, του 

χρηματοοικονομικού αποτελέσματος και των χρηματοοικονομικών ροών. 

(7) Τα δεδομένα εισόδου στην υπηρεσία εκκαθάρισης της CCU είναι τα εξής: 

(α) οι ποσότητες της εκούσιας ανταλλαγής ενέργειας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διατήρησης 

συχνότητας και της περιόδου μεταβολής σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας πρότασης 
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CCU· 

(β) οι ποσότητες της ακούσιας ανταλλαγής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας 

πρότασης CCU. 

(γ) η αγοραία τιμή επόμενης ημέρας κάθε ενότητας ΕΦΣ στην ΣΠ-ΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας πρότασης CCU· 

(δ) η μέση απόκλιση συχνότητας σε κάθε περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ, η οποία 

καθορίζεται από έναν ορισθέντα ΔΣΜ· 

(8) Η υπηρεσία εκκαθάρισης της CCFR υπολογίζει τα ακόλουθα δεδομένα εξόδου: 

(α) την τιμή για τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας για κάθε περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ· 

(β) τις χρηματοοικονομικές ροές μεταξύ όλων των ενοτήτων ΕΦΣ ή των περιοχών ΕΦΣ στη ΣΠ-ΗΕ ως 

αποτέλεσμα των ακούσιων ανταλλαγών ενέργειας για κάθε περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ. 

(9) Όλες οι ποσότητες της ακούσιας ανταλλαγής που έχουν υπολογιστεί για κάθε ενότητα ΕΦΣ ή περιοχή ΕΦΣ 

για κάθε περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας πρότασης CCU, 

εκκαθαρίζονται στην ίδια τιμή, η οποία έχει υπολογιστεί για τη συγκεκριμένη περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-

ΔΣΜ σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας πρότασης CCU. 

(10) Η εκκαθάριση πραγματοποιείται στο επίπεδο περιοχής ΕΦΣ εκτός εάν: 

(α) όλοι οι ΔΣΜ μίας ενότητας ΕΦΣ συμφωνούν στην εκκαθάριση στο επίπεδο ενότητας ΕΦΣ ή 

(β) ορισμένοι ΔΣΜ μίας ενότητας ΕΦΣ συμφωνούν στην κοινή εκκαθάριση των περιοχών ΕΦΣ 

τους. 

(11) Η οντότητα ή οι οντότητες που έχουν επιφορτιστεί με το καθήκον της τιμολόγησης, τιμολογούν τους 

ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της υπηρεσίας εκκαθάρισης της CCU. 

(12) Όλοι οι ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ αποδέχονται τις χρηματοοικονομικές ροές και υποχρεούνται να πληρώνουν 

αναλόγως. Οι χρηματοοικονομικές ροές αναθεωρούνται από την οντότητα ή τις οντότητες που έχουν 

επιφορτιστεί με την υπηρεσία εκκαθάρισης της CCU σε περίπτωση που εντοπιστεί σφάλμα στους 

υπολογισμούς ή στα δεδομένα εισόδου των υπολογισμών. Η αναθεώρηση μπορεί να ζητηθεί από τους 

ΔΣΜ έως πέντε μήνες μετά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης. Η ακριβής 

εργάσιμη ημέρα έως την οποία επιτρέπονται οι εν λόγω παρατηρήσεις γνωστοποιείται μαζί με τα 

αποτελέσματα της εκκαθάρισης. 

 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή της κοινής εκκαθάρισης 

(1) Όλοι οι ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ θα εφαρμόσουν τους κοινούς κανόνες εκκαθάρισης εντός 12 μηνών από την 

έγκριση της παρούσας πρότασης CCU σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού ΕΗΕ. 

(2) Τα ακόλουθα βήματα και χρονοδιάγραμμα χρησιμοποιούνται ως ο οδικός χάρτης για την εφαρμογή 

των κοινών κανόνων εκκαθάρισης: 

(α) Προσαρμογή όλων των μετρητών: Όλοι οι ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ έχουν αλλάξει τις συσκευές 

μέτρησής τους και έχουν τη δυνατότητα να μετρήσουν τις ανταλλαγές ενέργειες κατά την 

περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ. 

(β) Διορισμός των οντοτήτων: Η λογιστική υπηρεσία της CCU, η υπηρεσία εκκαθάρισης CCU και τα 

καθήκοντα τιμολόγησης έχουν ανατεθεί σε οντότητα ή οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

πρότασης CCU. 

(γ) Υλοποίηση της λογιστικής υπηρεσίας της CCU: Η οντότητα ή οι οντότητες που έχουν 

επιφορτιστεί με τη λογιστική υπηρεσία CCU υλοποιούν τη λογιστική υπηρεσία CCU. Όλοι οι 
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ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ υλοποιούν διεπαφές πρός τη λογιστική υπηρεσία CCU, εάν κριθεί 

απαραίτητο. 

(δ) Υλοποίηση της υπηρεσίας εκκαθάρισης της CCU: Η οντότητα ή οι οντότητες που έχουν 

επιφορτιστεί με την υπηρεσία εκκαθάρισης CCU υλοποιούν την υπηρεσία εκκαθάρισης CCU. 

Όλοι οι ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ υλοποιούν διεπαφές πρός την υπηρεσία εκκαθάρισης CCU, εάν 

κριθεί απαραίτητο. 

(ε) Εκτέλεση των καθηκόντων τιμολόγησης της CCU: Η οντότητα ή οι οντότητες που έχουν 

επιφορτιστεί με τα καθήκοντα τιμολόγησης της CCU εκτελούν τα καθήκοντα τιμολόγησης της 

CCU. Υλοποιούνται όλες οι απαιτούμενες διεπαφές. 

(στ) Δοκιμή: Όλοι οι ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ ελέγχουν τις διεπαφές στη λογιστική υπηρεσία της CCU, 

την υπηρεσία εκκαθάρισης της CCU και, όπως απαιτείται, στα καθήκοντα τιμολόγησης της 

CCU. 

(ζ) Εφαρμογή: Μετά την επιτυχία όλων των δοκιμών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 

στοιχείο στ) της παρούσας πρότασης CCU, η κοινή εκκαθάριση θα τεθεί σε εφαρμογή. 

(η) Μηχανισμός αναθεώρησης: Μετά την εφαρμογή των εν λόγω κοινών κανόνων εκκαθάρισης, ξεκινά 

η λειτουργία ενός μηχανισμού αναθεώρησης έως τα τέλη του 2022 με τον οποίο οι ΔΣΜ της ΣΠ-

ΗΕ θα αναθεωρούν την πρόταση CCU. Μια αναθεώρηση θα λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε 

τρία έτη μετά την πρώτη αναθεώρηση. Ο μηχανισμός αναθεώρησης δύναται να επηρεάσει, μεταξύ 

άλλων, τις παραμέτρους των κανόνων τιμολόγησης που περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας 

πρότασης CCU, τη χρονική διάρκεια της περιόδου εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ που περιγράφεται στο 

άρθρο 6 της παρούσας πρότασης CCU ή τεχνικές λεπτομέρειες όπως συλλογή δεδομένων. Κάθε 

φορά που συμφωνούνται αλλαγές στην πρόταση CCU από όλους τους ΔΣΜ ΣΠ-ΗΕ, οι εν λόγω 

ΔΣΜ εκπονούν πρόταση για τροποποιήσεις στην πρόταση CCU και τις υποβάλουν σε όλες τις 

αρμόδιες αρχές προς έγκριση, το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη της αντίστοιχης 

περιόδου του μηχανισμού αναθεώρησης. 

(θ) Χρήση των τιμών εξισορρόπησης: Όλοι ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ χρησιμοποιούν την πρώτη αναθεώρηση 

του μηχανισμού αναθεώρησης που περιγράφεται στην παράγραφο (η) του παρόντος άρθρου, για να 

εκπονήσουν πρόταση τροποποίησης της παρούσας πρότασης CCU στην οποία η μεθοδολογία θα 

αναθεωρηθεί για να χρησιμοποιεί τις τιμές ενέργειας εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 51 

παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού ΕΗΕ, αντί των αγοραίων τιμών επόμενης ημέρας . 

Η χρήση των τιμών ενέργειας εξισορρόπησης πρέπει να εφαρμοστεί εντός ενός έτους από την 

έγκριση του αντίστοιχου αιτήματος τροποποίησης της παρούσας πρότασης CCU. 

 
Άρθρο 5 

Υπηρεσίες της κοινής εκκαθάρισης 

(1) Η κοινή εκκαθάριση σύμφωνα με την παρούσα πρόταση CCU αποτελείται από τη λογιστική υπηρεσία της 

CCU και την υπηρεσία εκκαθάρισης της CCU. 

(2) Ο σκοπός της λογιστικής υπηρεσίας της CCU είναι ο υπολογισμός των ακούσιων ανταλλαγών ενέργειας για κάθε 

περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ εντός της ΣΠ-ΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας πρότασης CCU. 

(3) Ο σκοπός της υπηρεσίας εκκαθάρισης της CCU είναι ο υπολογισμός της τιμής της ενέγειας για τις ακούσιες 

ανταλλαγές ενέργειας για κάθε περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ, καθώς και των χρηματοοικονομικών ροών 

μεταξύ όλων των ενοτήτων ΕΦΣ ή των περιοχών ΕΦΣ στη ΣΠ-ΗΕ, ως αποτέλεσμα των ακούσιων 

ανταλλαγών ενέργειας για κάθε περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας 

πρότασης CCU. 

 

Άρθρο 6  
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Περίοδος εκκαθάρισης 

(1) Η περίοδος εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ ορίζεται στα 15 λεπτά. 

(2) Η περίοδος εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ για κάθε ημέρα αρχίζει στις 00:00 αγοραία ώρα. Οι περίοδοι 

εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ είναι διαδοχικές και δεν αλληλοεπικαλύπτονται. 

 

Άρθρο 7 

Υπολογισμός της ποσότητας ενέργειας ανά περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ 

(1) Οι ποσότητες των εκούσιων ανταλλαγών ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 3 του 

κανονισμού ΕΗΕ προσδιορίζονται ως εξής: 

(α) Η ποσότητα των εκούσιων ανταλλαγών ενέργειας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αντικατάστασης 

εφεδρείας σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΗΕ 

περιλαμβάνεται στα συγκεντρωτικά εκκαθαριστικά εξωτερικά προγράμματα.  

(β) Η ποσότητα των εκούσιων ανταλλαγών ενέργειας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αποκατάστασης 

συχνότητας με χειροκίνητη ενεργοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 

κανονισμού ΕΗΕ ισούται με την ποσότητα, όπως αναφέρεται στα συγκεντρωτικά εκκαθαριστικά 

εξωτερικά προγράμματα και/ή τα λογιστικά δεδομένα από τους ΔΣΜ των περιοχών ΕΦΣ.  

(γ) Η ποσότητα των εκούσιων ανταλλαγών ενέργειας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αποκατάστασης 

συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 

κανονισμού ΕΗΕ ισούται με την ποσότητα, όπως αναφέρεται στα λογιστικά δεδομένα από τους 

ΔΣΜ των περιοχών ΕΦΣ. 

(δ) Η ποσότητα των εκούσιων ανταλλαγών ενέργειας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας εκκαθάρισης 

ανισορροπιών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού ΕΗΕ ισούται με την 

ποσότητα, όπως αναφέρεται στα λογιστικά δεδομένα από τους ΔΣΜ των περιοχών ΕΦΣ. 

(ε) Η ποσότητα των εκούσιων ανταλλαγών ενέργειας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διατήρησης 

συχνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΗΕ, 

υπολογίζεται από τη λογιστική υπηρεσία της CCFR, για κάθε ενότητα ΕΦΣ ή περιοχή ΕΦΣ για 

κάθε περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ, ως το γινόμενο του κοινοποιημένου συντελεστή k και της 

μέσης απόκλισης συχνότητας για την εν λόγω περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ σύμφωνα με την 

πρόταση CCFR. 

(στ) Η ποσότητα των εκούσιων ανταλλαγών ενέργειας ως αποτέλεσμα της περιόδου μεταβολής, 

σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΗΕ και το άρθρο 136 του 

κανονισμού ΛΣ, υπολογίζεται από τη λογιστική υπηρεσία της CCFR, για κάθε ενότητα ΕΦΣ ή 

περιοχή ΕΦΣ και ανά περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ σύμφωνα με την πρόταση CCFR. 

(ζ) Η ποσότητα των εκούσιων ανταλλαγών ενέργειας, ως αποτέλεσμα διμερών ή πολυμερών συμφωνιών 

μέσω εικονικών γραμμών διασύνδεσης που δεν καλύπτονται από τα προηγούμενα σημεία, ισούται με 

την ποσότητα, όπως αναφέρεται στα λογιστικά δεδομένα από τους ΔΣΜ των αντίστοιχων περιοχών 

ΕΦΣ. 

(2) Η ποσότητα των ακούσιων ανταλλαγών ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού 

ΕΗΕ, υπολογίζεται, για κάθε ενότητα ΕΦΣ ή περιοχή ΕΦΣ ανά περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ, ως η 

διαφορά μεταξύ των ανταλλαγών ενέργειας σύμφωνα με τα λογιστικά δεδομένα και το άθροισμα των ΣΕΕΠ 

και όλων των ανταλλαγών ενέργειας ως αποτέλεσμα του άρθρου 7 παράγραφος 1 της παρούσας πρότασης 

CCU. 

 

Άρθρο 8 

Κανόνες τιμολόγησης για ανταλλαγές ΔΣΜ-ΔΣΜ εντός ΣΠ-ΗΕ 



Πρόταση «όλων των ΔΣΜ της ηπειρωτικής Ευρώπης όσον αφορά τους κοινούς κανόνες 

εκκαθάρισης για όλες τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 51 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 

2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση  

ηλεκτρικής ενέργειας 
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(1) Η τιμή για την ακούσια ανταλλαγή ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού 

ΕΗΕ, υπολογίζεται από την οντότητα που έχει επιφορτιστεί με την υπηρεσία εκκαθάρισης της CCU ως το 

άθροισμα των ακόλουθων συνιστωσών σε Ευρώ/MWh, ανά περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ: 

(α) Μια συνιστώσα της τιμής αναφοράς υπολογίζεται για κάθε δεδομένη περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ 

ως η σταθμισμένη μέση αγοραία τιμή επόμενης ημέρας όλων των ενοτήτων ΕΦΣ εντός της ΣΠ-ΗΕ για 

την εν λόγω περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ, σταθμισμένη με την απόλυτη τιμή του αθροίσματος των 

εκούσιων ανταλλαγών ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού 

ΕΗΕ και των ακούσιων ανταλλαγών ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού 

ΕΗΕ, για κάθε ενότητα ΕΦΣ. Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 

i. Σε περίπτωση που υπάρχει πάνω από μία αγοραία τιμή επόμενης ημέρας ανά ενότητα 

ΕΦΣ, όταν η ενότητα ΕΦΣ αποτελείται από περισσότερες από μία περιοχές ΕΦΣ, για 

τη συγκεκριμένη περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ, η σταθμισμένη μέση τιμή 

υπολογίζεται από την οντότητα που έχει επιφορτιστεί με την υπηρεσία εκκαθάρισης 

και χρησιμοποιείται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) για την αντίστοιχη 

ενότητα ΕΦΣ. Η σταθμισμένη μέση τιμή μιας ενότητας ΕΦΣ υπολογίζεται από τη 

στάθμιση των αγοραίων τιμών επόμενης ημέρας των περιοχών ΕΦΣ στην εν λόγω 

ενότητα ΕΦΣ με τον αντίστοιχο κοινοποιημένο συντελεστή k κάθε περιοχής ΕΦΣ. Εάν 

δεν υπάρχει καμία αγοραία τιμή επόμενης ημέρας σε μια περιοχή ΕΦΣ εντός της 

ενότητας ΕΦΣ, η εν λόγω περιοχή ΕΦΣ δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της 

σταθμισμένης μέσης τιμής της ενότητας ΕΦΣ. 

ii.  Σε περίπτωση που υπάρχει πάνω από μία αγοραία τιμή επόμενης ημέρας σε μια περιοχή 

ΕΦΣ για τη συγκεκριμένη περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ, ο ΔΣΜ που 

δραστηριοποιείται σε αυτήν την περιοχή ΕΦΣ μπορεί να αποφασίσει ποια τιμή ή τιμές να 

χρησιμοποιήσει για τον καθορισμό της αγοραίας τιμής επόμενης ημέρας της ζώνης 

προσφοράς, βάσει του συνόρου όπου συντελείται η ακούσια ανταλλαγή.  

iii.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία αγοραία τιμή επόμενης ημέρας σε μια ενότητα 

ΕΦΣ για τη συγκεκριμένη περίοδο εκκαθάρισης, η τιμή εκκαθάρισης ανισορροπιών 

για την εν λόγω ενότητα ΕΦΣ και για τη συγκεκριμένη περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-

ΔΣΜ, χρησιμοποιείται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) αντί της αγοραίας τιμής 

επόμενης ημέρας. Σε περίπτωση διπλής τιμολόγησης (“dual pricing”), υπολογίζεται η 

μέση τιμή. 

iv. iv. Σε περίπτωση πλήρους αποσύζευξης της ενιαίας σύζευγμένης αγοράς επόμενης 

ημέρας, η αγοραία τιμή επόμενης ημέρας που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο 

(α) αντικαθίσταται από τον σταθμισμένο μέσο όρο των τιμών των κόμβων των 

NEMO στη σχετική ζώνη προσφοράς. 

(β) Μια συνιστώσα συναρτώμενη με τη συχνότητα, η οποία εφαρμόζεται μόνο εάν η απόλυτη τιμή της 

μέσης απόκλισης συχνότητας για την περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ υπερβαίνει την απόλυτη 

τιμή της ελάχιστης τιμής κατωφλίου (20 mHz). Η συναρτώμενη με τη συχνότητα συνιστώσα 

υπολογίζεται ως συνάρτηση της μέσης απόκλισης συχνότητας για κάθε περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-

ΔΣΜ, με χρήση κλίσης μεταξύ του ελάχιστου και του ανώτατου κατωφλίου [δύο (2) 

Ευρώ/MWh/mHz]. Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 

i. Η απόλυτη τιμή της ελάχιστης τιμής κατωφλίου είναι 20 mHz. 

ii. Η απόλυτη τιμή της ανώτατης τιμής κατωφλίου είναι 100 mHz. 

iii. Η κλίση είναι δύο (2) ευρώ//MWh/mHz. 

iv. Σε περίπτωση θετικής μέσης απόκλισης συχνότητας που υπερβαίνει την ελάχιστη τιμή 

κατωφλίου στη θετική κατεύθυνση (+20 mHz), αλλά δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιμή 

κατωφλίου στη θετική κατεύθυνση (+100 mHz), η συνάρτηση αυτή εφαρμόζεται στη μέση 

απόκλιση συχνότητας μειωμένη κατά την απόλυτη τιμή της ελάχιστης τιμής κατωφλίου (20 

mHz). 



Πρόταση «όλων των ΔΣΜ της ηπειρωτικής Ευρώπης όσον αφορά τους κοινούς κανόνες 

εκκαθάρισης για όλες τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 51 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 

2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση  

ηλεκτρικής ενέργειας 
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v. Σε περίπτωση αρνητικής μέσης απόκλισης συχνότητας που υπερβαίνει την ελάχιστη τιμή 

κατωφλίου στην αρνητική κατεύθυνση (-20 mHz), αλλά δεν υπερβαίνει την ανώτατη 

τιμή κατωφλίου στην αρνητική κατεύθυνση (-100 mHz), η συνάρτηση αυτή εφαρμόζεται 

στην απόκλιση συχνότητας αυξημένη κατά την απόλυτη τιμή της ελάχιστης τιμής 

κατωφλίου (20 mHz). 

vi. Σε περίπτωση θετικής μέσης απόκλισης συχνότητας που υπερβαίνει την ανώτατη τιμή 

κατωφλίου στη θετική κατεύθυνση (+100 mHz), η συναρτώμενη με τη συχνότητα 

συνιστώσα καθορίζεται ως η συναρτώμενη με τη συχνότητα συνιστώσα που 

υπολογίζεται με την απόκλιση συχνότητας της ανώτατης τιμής κατωφλίου σε θετική 

κατεύθυνση (+100 mHz). 

vii. Σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης συχνότητας που υπερβαίνει την ανώτατη τιμή 

κατωφλίου στην αρνητική κατεύθυνση (-100 mHz), η συναρτώμενη με τη συχνότητα 

συνιστώσα ορίζεται ως η συναρτώμενη με τη συχνότητα συνιστώσα που υπολογίζεται με 

την απόκλιση συχνότητας της ανώτατης τιμής κατωφλίου σε αρνητική κατεύθυνση (-100 

mHz). 

viii. Σε περίπτωση ενός συστήματος HVDC που συνδέει δύο ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ, η συναρτώμενη με 

τη συχνότητα συνιστώσα μπορεί να μην εφαρμόζεται. 

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΗΕ, η τιμή των ακούσιων 

ανταλλαγών ενέργειας πρέπει να αντανακλά την τιμή της ενέργειας εξισορρόπησης. Σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 1 στοιχείο α) της πρότασης CCU, οι αγοραίες τιμές επόμενης ημέρας, οι οποίες αντανακλούν 

τις τιμές της ενέργειας εξισορρόπησης, χρησιμοποιούνται ως μία συνιστώσα για να καθοριστεί η τιμή για τις 

ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο i) της παρούσας 

πρότασης CCU. 

(3) Σε περίπτωση διαχωρισμού δικτύου μετά από αποσύνδεση πάνω από μίας ενότητας ΕΦΣ, η συναρτώμενη με 

τη συχνότητα συνιστώσα καθορίζεται σε μηδέν (0) Ευρώ/MWh/mHz ανά περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ, 

για κάθε περίοδο εκκαθάρισης ΔΣΜ-ΔΣΜ κατά τη διάρκεια της οποίας υφίσταται ο διαχωρισμός δικτύου. 

Άρθρο 9 

Δημοσίευση και εφαρμογή της πρότασης CCU 

(1) Όλοι οι ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ δημοσιεύουν την πρόταση CCU χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αφού όλες οι 

οικείες ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν την πρόταση CCU ή αφού ληφθεί απόφαση από τον Οργανισμό 

Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 7, άρθρο 6 

παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού ΕΗΕ. 
 

(2) Όλοι οι ΔΣΜ της ΣΠ-ΗΕ εφαρμόζουν την πρόταση CCU σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. 

 

Άρθρο 10 

Γλώσσα 

Η γλώσσα αναφοράς για την πρόταση αυτή είναι η αγγλική. Προς αποφυγή αμφιβολιών, εάν οι ΔΣΜ πρέπει να 

μεταφράσουν την παρούσα πρόταση στην(στις) εθνική(-ές) γλώσσα(-ες) τους, σε περίπτωση που διαπιστωθούν 

ασυμφωνίες μεταξύ της αγγλικής έκδοσης που εκδίδεται από τους ΔΣΜ σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

κανονισμού ΛΣ και οποιασδήποτε έκδοσης σε άλλη γλώσσα, οι οικείοι ΔΣΜ παρέχουν, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία, μια ενημερωμένη μετάφραση της πρότασης στις οικείες ρυθμιστικές αρχές.  


