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RECOMANDAREA COMISIEI
din 5.12.2018
privind rolul internațional al monedei euro în domeniul energiei

COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,
întrucât:

RO

(1)

Euro este o monedă stabilă, fiabilă și recunoscută la nivel mondial. acceptată la scară
largă pentru plățile internaționale. Aproximativ 36 % din valoarea tranzacțiilor
internaționale a fost facturată sau decontată în euro în 2017. Euro reprezintă
aproximativ 20 % din rezervele internaționale ale băncilor centrale străine. Aceasta
înseamnă mai mult decât ponderea zonei euro în produsul intern brut (PIB) mondial.

(2)

Produsele energetice, în special țițeiul, sunt cele mai comercializate materii prime în
UE și în întreaga lume. Volumele tranzacționate anual pe piețele europene de energie
depășesc 40 de mii de miliarde EUR. Peste 90 % din tranzacțiile agregate referitoare la
petrol, gaze și alte produse energetice sunt efectuate în alte monede decât euro.

(3)

UE este cel mai mare importator de energie din lume, importând mai mult de jumătate
din energia pe care o consumă. Europa importă aproximativ 90 % din necesarul de
petrol și aproximativ 70 % din necesarul de gaze.

(4)

În ultimii cinci ani, factura energetică externă a UE se ridica, în medie, la aproximativ
300 de miliarde EUR pe an. Marea majoritate a contractelor pe termen lung care stau
la baza importurilor de energie ale UE (aproximativ 80-90 %) nu sunt denominate în
euro, în timp ce cea mai mare parte a importurilor de energie ale UE provin din Rusia
(aproximativ 34 %), Orientul Mijlociu și Africa (în total aproximativ 33 %) și
Norvegia (aproximativ 20 %, împărțite aproximativ în mod egal între petrol și gaze,
gazele fiind livrate în cadrul contractelor denominate în euro).

(5)

Relațiile energetice dintre statele membre și țările terțe sunt adesea susținute de
acorduri interguvernamentale, multe dintre acestea vizând achiziționarea de petrol și
gaze. Astfel de acorduri oferă cadrul, sprijinul politic și securitatea juridică pentru
societățile europene care negociază contracte comerciale cu furnizorii de energie din
țări terțe.

(6)

În conformitate cu Directiva privind stocurile petroliere (2009/119/CE), statele
membre mențin stocuri de urgență de țiței și/sau de produse petroliere. Pentru a
îndeplini obligația de stocare, acestea se bazează pe entitățile centrale de stocare și pe
operatorii economici cu obligații de stocare care achiziționează, întrețin, gestionează și
vând stocuri petroliere de urgență și stocuri specifice.

(7)

Indicii de referință ai prețurilor pentru țițeiul cotat de agențiile de raportare a prețurilor
sunt utilizați ca referință pentru aprovizionarea cu petrol. Aceștia servesc, de
asemenea, drept referință subiacentă pentru alte produse energetice, cum ar fi gazele
naturale, precum și instrumentele financiare derivate pentru țiței sau produse
petroliere. În prezent, nu există indici de referință ai prețurilor pentru țițeiul denominat
în euro.

1

RO

(8)

O serie de platforme de comercializare a gazelor s-au dezvoltat în Europa, unde sunt
tranzacționate produse din gaze denominate în euro. Deși ponderea contractelor ale
căror prețuri se bazează pe platforme de comercializare a gazelor este în creștere, o
serie de contracte de aprovizionare se bazează integral sau parțial pe contracte
indexate în funcție de prețul petrolului, care nu sunt denominate în euro. În cazul
piețelor mature ale gazelor, volumele tranzacționate pe platforme sunt mai mari decât
volumele efectiv consumate.

(9)

Întreprinderile care furnizează servicii financiare joacă un rol important în asigurarea
accesului la capital, la asigurări și la instrumente de gestionare a riscurilor pentru
promotorii de proiecte de-a lungul întregului lanț valoric al aprovizionării cu energie.

(10)

Consolidarea rolului internațional al monedei euro în domeniul comerțului cu energie
și al investițiilor, asigurând în același timp eficiența economică generală, va contribui
la atingerea obiectivelor politicii energetice a UE și la reducerea riscului de întrerupere
a aprovizionării cu energie. Întreprinderile europene se vor bucura de o autonomie mai
puternică, ceea ce le va permite să efectueze sau să primească plăți pentru schimburile
lor comerciale internaționale și să se autofinanțeze cu expunere redusă la acțiuni în
justiție întreprinse de jurisdicții ale țărilor terțe.

(11)

Prezenta recomandare a Comisiei oferă orientări neexhaustive pentru utilizarea pe
scară mai largă a monedei euro în sectorul energetic, având în vedere cerințele
specifice prezentate mai sus,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:
Utilizarea pe scară mai largă a monedei euro în cadrul acordurilor internaționale și al
instrumentelor fără caracter juridic obligatoriu legate de energie
(1)

Statele membre ar trebui să promoveze utilizarea pe scară mai largă a monedei euro
în relațiile cu țările terțe în domeniul energiei, inclusiv în contractele încheiate în
cadrul acordurilor internaționale bilaterale și multilaterale sau al instrumentelor fără
caracter juridic obligatoriu, cum ar fi memorandumurile de înțelegere.

(2)

Comisia invită statele membre să includă în acordurile lor interguvernamentale cu
țări terțe o clauză standard, elaborată de Comisie, referitoare la utilizarea monedei
euro ca monedă implicită.

(3)

Comisia va atrage sistematic atenția statelor membre asupra utilizării monedei euro
ca parte a consilierii pe care o oferă statelor membre în temeiul articolului 4 alineatul
(1) din Decizia (UE) 2017/684 a Parlamentului European și a Consiliului privind
instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile
interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele
membre și țări terțe în domeniul energiei (Decizia AIG). Atunci când este posibil,
statele membre ar trebui să adopte o abordare similară în ceea ce privește
instrumentele fără caracter obligatoriu legate de energie.
Utilizarea pe scară mai largă a monedei euro în tranzacțiile legate de energie ale
participanților la piața europeană
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(4)

Statele membre ar trebui să încurajeze și să faciliteze utilizarea mai largă a monedei
euro de către participanții la piața europeană în tranzacțiile din domeniul energiei.

(5)

Entitățile centrale de stocare înființate de statele membre în temeiul Directivei
2009/119/CE și operatorii economici cu obligații de stocare ar trebui să extindă
ponderea contractelor bazate pe euro legate de achiziționarea, întreținerea,
gestionarea și vânzarea stocurilor petroliere de urgență și a stocurilor specifice,
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inclusiv a celor legate de stocurile deținute în temeiul acordurilor bilaterale sau în
temeiul drepturilor contractuale de a achiziționa anumite volume de stocuri
(„tichete”).
(6)

Participanții la piețele europene ale energiei ar trebui să utilizeze mai multe contracte
legate de energie denominate în euro.

(7)

Participanții la piață ar trebui să faciliteze apariția și promovarea platformelor de
comercializare a gazelor lichide în UE, cu prețuri pentru produse subiacente și
produse derivate denominate în euro, pentru a sprijini utilizarea la scară mai largă a
prețurilor indexate în cadrul platformelor și, în consecință, denominarea acestor
contracte în euro.

(8)

Agențiile de raportare a prețurilor ar trebui să faciliteze lansarea de indici de referință
ai prețurilor denominați în euro pentru țiței.

(9)

Bursele de mărfuri ar trebui să faciliteze dezvoltarea în continuare a contractelor
derivate denominate în euro pentru țiței și produse rafinate.
Utilizarea pe scară mai largă a monedei euro pentru proiecte și tranzacții legate de
energie efectuate de societăți care furnizează servicii financiare

(10)

Statele membre și societățile europene care furnizează servicii financiare ar trebui să
încurajeze o utilizare mai largă a monedei euro pentru proiectele și tranzacțiile
financiare legate de energie.
Monitorizare

(11)

Statele membre ar trebui să comunice anual Comisiei toate informațiile detaliate
disponibile privind stadiul punerii în aplicare a prezentei recomandări.
Revizuire

(12)

Comisia va analiza punerea în aplicare a prezentei recomandări la trei ani de la
adoptare și va evalua dacă sunt necesare măsuri suplimentare, ținând seama de
informațiile prezentate de statele membre.
Destinatari

(13)

Prezenta recomandare se adresează statelor membre, entităților centrale de stocare
înființate de statele membre în temeiul Directivei 2009/119/CE și operatorilor
economici cu obligații de stocare, participanților de pe piețele europene ale energiei,
agențiilor de raportare a prețurilor, burselor de mărfuri și societăților europene care
furnizează servicii financiare.

Adoptată la Bruxelles, 5.12.2018

Pentru Comisie
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepreşedinte
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