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DE EUROPESE COMMISSIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 292,
Overwegende hetgeen volgt:

NL

(1)

De euro is een stabiele, betrouwbare en algemeen erkende munt die algemeen
aanvaard wordt voor internationale betalingen. Ongeveer 36 % van de waarde van
internationale transacties werd in 2017 gefactureerd of betaald in euro. De euro
vertegenwoordigt ongeveer 20 % van de internationale reserves van buitenlandse
centrale banken. Dat is meer dan het aandeel van de eurozone in het wereldwijde bruto
binnenlands product (bbp).

(2)

Energiegrondstoffen, en met name ruwe olie, zijn de meest verhandelde grondstoffen
in de EU en de rest van de wereld. De jaarlijks verhandelde volumes op de Europese
energiemarkten bedragen meer dan 40 biljoen EUR. Meer dan 90 % van de
geaggregeerde transacties voor olie, gas en andere energiegrondstoffen worden
verricht in andere valuta’s dan de euro.

(3)

De EU is de grootste energie-importeur ter wereld; zij voert meer dan de helft van de
energie die zij verbruikt in. Europa voert ongeveer 90 % van de benodigde olie en
ongeveer 70 % het benodigde gas in.

(4)

De afgelopen vijf jaar bedroeg de externe energierekening van de EU jaarlijks
gemiddeld ongeveer 300 miljard EUR. De meeste langetermijncontracten voor de
energie-invoer in de EU (geraamd op 80-90 %) luiden niet in euro, waarbij het
grootste aandeel van de ingevoerde energie in de EU wordt ingevoerd vanuit Rusland
(ongeveer 34 %), het Midden-Oosten en Afrika (samen ongeveer 33 %) en Noorwegen
(ongeveer 20 %, ruwweg voor de helft olie en voor de helft gas; het gas wordt
geleverd met in euro luidende contracten).

(5)

Energiebetrekkingen tussen de lidstaten en derde landen zijn vaak gebaseerd op
intergouvernementele overeenkomsten waarvan vele samenhangen met de aankoop
van olie en gas. Zulke overeenkomsten bieden Europese bedrijven een kader, politieke
steun en rechtszekerheid bij het onderhandelen over commerciële contracten met
energieleveranciers in derde landen.

(6)

Overeenkomstig de aardolievoorradenrichtlijn (2009/119/EG) houden de lidstaten
veiligheidsvoorraden van ruwe olie en/of aardolieproducten in opslag. Om de
opslagverplichting na te komen, maken zij gebruik van centrale entiteiten voor de
voorraadvorming en van verplichte economische actoren die veiligheidsvoorraden van
olie en andere specifieke voorraden aankopen, aanhouden, beheren en verkopen.

(7)

Door prijsnoteringsbureaus voor ruwe olie genoteerde prijsbenchmarks worden
gebruikt als referentie bij olieleveringen. Zij worden ook als onderliggende referentie
gebruikt voor andere energiegrondstoffen zoals aardgas, en voor afgeleide financiële
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instrumenten voor ruwe olie of aardolieproducten. Momenteel zijn er geen in euro
luidende prijsbenchmarks voor ruwe olie.
(8)

In Europa zijn er een aantal handelsknooppunten voor gas tot ontwikkeling gekomen
waar gasproducten in euro worden verhandeld. Terwijl het aantal contracten waarvan
de prijs gebaseerd is op de door handelsknooppunten voor gas gehanteerde prijs groeit,
is een aantal leveringscontracten niettemin nog steeds geheel of gedeeltelijk gebaseerd
op aan de olieprijs gekoppelde overeenkomsten die niet in euro luiden. Voor rijpe
gasmarkten zijn de verhandelde volumes bij de handelsknooppunten voor gas groter
dan de volumes die daadwerkelijk worden verbruikt.

(9)

Financiële-dienstverleningsbedrijven spelen een belangrijke rol bij het bieden van
toegang tot kapitaal, verzekeringen en risicobeheersinstrumenten aan
projectontwikkelaars in de hele waardeketen van energievoorziening.

(10)

Het versterken van de internationale rol van de euro op het gebied van handel en
investeringen in energie, zal, bij een gewaarborgde algemene economische efficiëntie,
helpen om de doelstellingen van het energiebeleid van de EU te bereiken en het risico
op verstoring van de energievoorziening te verminderen. Europese bedrijven zullen
meer autonomie krijgen, waardoor zij internationaal handel kunnen drijven (betalingen
verrichten en ontvangen) en zichzelf kunnen financieren met verminderd risico op de
juridische acties door rechtsgebieden van derde landen.

(11)

Deze aanbeveling van de Commissie voorziet in niet-exhaustieve richtsnoeren om een
breder gebruik van de euro in de energiesector te bewerkstelligen, rekening houdend
met de hierboven vermelde specifieke vereisten.

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:
Breder gebruik van de euro bij internationale overeenkomsten en niet-bindende
instrumenten met betrekking tot energie.
(1)

De lidstaten zouden een breder gebruik van de euro in hun betrekkingen met derde
landen op het gebied van energie moeten bevorderen, alsook in contracten in het
kader van bilaterale of multilaterale internationale overeenkomsten of van nietbindende instrumenten zoals memoranda van overeenstemming.

(2)

De Commissie vraagt de lidstaten een standaardclausule van de Commissie
betreffende het gebruik van de euro als standaardvaluta op te nemen in hun
intergouvernementele overeenkomsten met derde landen.

(3)

De Commissie zal systematisch de aandacht van de lidstaten vestigen op het gebruik
van de euro, als onderdeel van het advies dat zij richt aan de lidstaten in het kader
van artikel 4, lid 1, van het Besluit (EU) 2017/684 van het Europees Parlement en de
Raad tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking
tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten tussen de
lidstaten en derde landen op energiegebied (IGO-besluit). Indien mogelijk zouden de
lidstaten een vergelijkbare benadering moeten volgen voor de energiegerelateerde
niet-bindende instrumenten.
Breder gebruik van de euro bij energiegerelateerde transacties van Europese
marktdeelnemers

(4)
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De lidstaten zouden Europese marktdeelnemers moeten aanmoedigen de euro meer
te gebruiken bij transacties op het gebied van energie en zouden dat moeten
faciliteren.
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(5)

De door de lidstaten krachtens Richtlijn 2009/119/EG opgerichte centrale entiteiten
voor de voorraadvorming en de verplichte economische actoren zouden het aantal in
euro luidende contracten moeten vergroten, zoals voor het aankopen, aanhouden,
beheren en verkopen van veiligheidsvoorraden van olie en specifieke voorraden, met
inbegrip van de voorraden die op grond van bilaterale overeenkomsten, of op grond
van contractuele rechten van aankoop van bepaalde voorraadhoeveelheden (tickets)
worden aangehouden.

(6)

Deelnemers aan Europese energiemarkten zouden meer gebruik moeten maken van
in euro luidende energiegerelateerde contracten.

(7)

Marktdeelnemers zouden het ontstaan van handelsknooppunten voor vloeibaar gas in
de EU, met in euro luidende prijzen voor onderliggende en afgeleide producten,
moeten faciliteren en bevorderen om het bredere gebruik van aan de gasprijzen van
handelsknooppunten gekoppelde prijzen te ondersteunen en daarmee ook de in euro
luidende contracten.

(8)

Prijsnoteringsbureaus zouden de lancering van in euro luidende prijsbenchmarks
voor ruwe olie moeten faciliteren.

(9)

Grondstoffenbeurzen zouden de verdere ontwikkeling van in euro luidende
derivatencontracten voor ruwe olie en geraffineerde producten moeten faciliteren.
Breder gebruik van de euro voor energiegerelateerde projecten en transacties door
financiële-dienstverleningsbedrijven

(10)

De lidstaten en Europese financiële-dienstverleningsbedrijven zouden een ruimer
gebruik van de euro voor energiegerelateerde projecten en financiële transacties
moeten stimuleren.
Monitoring

(11)

De lidstaten zouden alle beschikbare gedetailleerde informatie over de stand van de
tenuitvoerlegging van deze aanbeveling op jaarlijkse basis moeten meedelen aan de
Commissie.
Beoordeling

(12)

Drie jaar na de aanneming van deze aanbeveling zal de Commissie de
tenuitvoerlegging ervan beoordelen en, rekening houdend met de informatie van de
lidstaten, overwegen of verdere maatregelen vereist zijn.
Adressaten

(13)

Deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten, de door de lidstaten krachtens Richtlijn
2009/119/EG opgerichte centrale entiteiten voor de voorraadvorming, de verplichte
economische actoren, de deelnemers aan de Europese energiemarkten, de
prijsnoteringsbureaus, de grondstoffenbeurzen en de Europese financiëledienstverleningsbedrijven.

Gedaan te Brussel, 5.12.2018

Voor de Commissie
Valdis DOMBROVSKIS
Vicevoorzitter
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