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KOMMISSIONENS HENSTILLING
af 5.12.2018
om euroens internationale rolle på energiområdet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292,
og
ud fra følgende betragtninger:

DA

(1)

Euroen er en stabil, pålidelig og globalt anerkendt valuta, der er bredt accepteret til
internationale betalinger. Omkring 36 % af værdien af internationale transaktioner
blev faktureret eller afregnet i euro i 2017. Euroen udgør omkring 20 % af
udenlandske centralbankers internationale reserver. Det er mere end euroområdets
andel af det globale bruttonationalprodukt (BNP).

(2)

Energiprodukter, særlig råolie, er de mest handlede råstoffer i EU og på verdensplan.
Værdien af de årligt handlede mængder på europæiske energimarkeder overstiger 40
billioner EUR. 90 % af de aggregerede transaktioner vedrørende olie, gas og andre
energiprodukter gennemføres i andre valutaer end euroen.

(3)

EU er verdens største energiimportør og importerer mere end halvdelen af den energi,
den forbruger. Europa dækker ca. 90 % af sit oliebehov og ca. 70 % af sit gasbehov
gennem import.

(4)

De sidste fem år beløb EU's eksterne energiregning sig til ca. 300 mia. EUR om året i
gennemsnit. Langt hovedparten af de langfristede kontrakter, der ligger til grund for
EU's energiimport (ca. 80-90 %), er ikke angivet i euro, idet størstedelen af EU's
energiimport stammer fra Rusland (ca. 34 %), Mellemøsten og Afrika (ca. 33 %
tilsammen) og Norge (ca. 20 % fordelt ligeligt på olie og gas leveret i henhold til
eurodenominerede kontrakter).

(5)

På energiområdet er forbindelserne mellem medlemsstaterne ofte understøttet af
mellemstatslige aftaler, som for manges vedkommende vedrører køb af olie og gas.
Sådanne aftaler tjener som ramme og sikrer politisk støtte og retssikkerhed for
europæiske virksomheder, der forhandler kommercielle aftaler med energileverandører
i tredjelande.

(6)

I henhold til direktivet om olielagre (2009/119/EF) skal medlemsstaterne holde
beredskabslagre af råolie og/eller olieprodukter. Med henblik på at opfylde
lagringsforpligtelsen gør de brug af centrale lagerenheder og forpligtede økonomiske
aktører, der erhverver, holder, forvalter og sælger beredskabslagre og specifikke lagre.

(7)

Prisrapporteringsagenturers prisbenchmarks for råolie benyttes som reference for
olieforsyninger. De benyttes også som en underliggende reference for andre
energiprodukter såsom naturgas samt afledte finansielle instrumenter for råolie eller
olieprodukter. Der findes p.t. ingen prisbenchmarks for råolie i euro.

(8)

Der er opstået en række handelspladser ("hubs") for gas i Europa, hvor der købes og
sælges gasprodukter denomineret i euro. Skønt andelen af kontrakter, hvis priser er
baseret på sådanne hubs, er voksende, bygger en række forsyningsaftaler helt eller
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delvist på olieindekserede kontrakter, der ikke er denomineret i euro. På de modne
gasmarkeder handles der større mængder på hubs, end der faktisk forbruges.
(9)

Virksomheder, der leverer finansielle tjenesteydelser, spiller en vigtig rolle i forhold til
at give adgang til kapital, forsikring og risikostyringsredskaber til projektiværksættere
i hele energiforsyningskæden.

(10)

En styrkelse af euroens internationale rolle inden for energihandel og
energiinvesteringer med samtidig sikring af generel økonomisk effektivitet vil bidrage
til at nå EU's energipolitiske mål og mindske risikoen for afbrydelser af
energiforsyningerne. Europæiske virksomheder vil opnå større autonomi, som vil
sætte dem i stand til at betale eller modtage betaling for deres internationale handel og
finansiere sig selv med en mindre risiko for retslige indgreb fra domstole i tredjelande.

(11)

Denne henstilling indeholder en ikkeudtømmende vejledning i, hvordan brugen af
euroen i energisektoren kan udbredes i lyset af de specifikke krav, der er angivet
ovenfor –

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:
Mere udbredt anvendelse af euroen i internationale aftaler og ikkebindende
instrumenter vedrørende energi
(1)

Medlemsstaterne bør udbrede anvendelsen af euroen i deres forbindelser med
tredjelande på energiområdet, herunder i kontrakter indgået inden for rammerne af
bilaterale og multilaterale internationale aftaler eller ikkebindende instrumenter
såsom aftalememoranda.

(2)

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til i deres mellemstatslige aftaler med
tredjelande at indsætte en af Kommissionen formuleret standardklausul vedrørende
brugen af euro som standardvaluta.

(3)

I forbindelse med de udtalelser, den retter til medlemsstaterne inden for rammerne af
artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/684 om
indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende
mellemstatslige aftaler og ikkebindende instrumenter mellem medlemsstaterne og
tredjelande på energiområdet, vil Kommissionen systematisk henlede
medlemsstaternes opmærksomhed på anvendelsen af euroen. Når det er muligt, bør
medlemsstaterne benytte en tilsvarende fremgangsmåde for så vidt angår
energirelaterede ikkebindende instrumenter.

Mere udbredt anvendelse af euroen i forbindelse med europæiske markedsdeltageres
energirelaterede transaktioner
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(4)

Medlemsstaterne bør tilskynde europæiske markedsdeltagere til i højere grad at
benytte euroen i forbindelse med transaktioner på energiområdet.

(5)

Centrale lagerenheder oprettet af medlemsstaterne i henhold til direktiv 2009/119/EF
og forpligtede økonomiske aktører bør øge andelen af eurobaserede kontrakter
vedrørende erhvervelse, opretholdelse, forvaltning og salg af beredskabslagre af olie
og specifikke lagre, herunder dem, der har relation til lagre, der holdes i henhold til
bilaterale aftaler eller kontraktmæssige rettigheder til at købe visse lagerbeholdninger
("tickets").

(6)

Deltagere i europæiske energimarkeder bør benytte flere energirelaterede kontrakter
denomineret i euro.
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(7)

Markedsdeltagerne bør gøre det lettere at skabe og promovere hubs til flydende gas i
EU med priser for underliggende og afledte produkter denomineret i euro for at
udbrede anvendelsen af hubsindekserede priser og følgelig denomineringen af
sådanne kontrakter i euro.

(8)

Prisrapporteringsagenturer
prisbenchmarks for råolie.

(9)

Varebørser bør lette den videre udvikling af eurodenominerede derivataftaler på
råolie og raffinerede produkter.

bør

lette

lanceringen

af

eurodenominerede

Mere udbredt anvendelse af euroen i forbindelse med energirelaterede projekter og
transaktioner gennemført af virksomheder, der leverer finansielle tjenesteydelser
(10)

Medlemsstater og europæiske virksomheder, der leverer finansielle tjenesteydelser,
bør tilskynde til en mere udbredt anvendelse af euroen i forbindelse med
energirelaterede projekter og finansielle transaktioner.
Overvågning

(11)

Medlemsstaterne bør årligt meddele Kommissionen alle disponible oplysninger om
gennemførelsen af denne henstilling.
Evaluering

(12)

Kommissionen vil tage gennemførelsen af denne henstilling op til evaluering tre år
efter dens vedtagelse og på grundlag af oplysningerne fra medlemsstaterne
undersøge, om der er behov for yderligere foranstaltninger.
Adressater

(13)

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne, centrale lagerenheder oprettet af
medlemsstaterne i henhold til direktiv 2009/119/EF og forpligtede økonomiske
operatører, deltagere i europæiske energimarkeder, prisrapporteringsagenturer,
varebørser og europæiske virksomheder, der leverer finansielle tjenesteydelser.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5.12.2018.

På Kommissionens vegne
Valdis DOMBROVSKIS
Næstformand
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