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KOMMISSIONENS REKOMMENDATION
av den 5.12.2018
om eurons internationella roll på energiområdet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och
av följande skäl:

SV

(1)

Euron är en stabil, tillförlitlig och globalt erkänd valuta som är allmänt accepterad för
internationella betalningar. Omkring 36 % av värdet av internationella transaktioner
fakturerades eller avräknades i euro 2017. Euron utgör ungefär 20 % av de
internationella reserverna i utländska centralbanker. Detta är mer än euroområdets
andel av den globala bruttonationalprodukten (BNP).

(2)

Energiprodukter, i synnerhet råolja, är de råvaror som är föremål för mest handel i EU
och resten av världen. De årliga volymerna på de europeiska energimarknaderna
överstiger 40 biljoner euro. Över 90 % av de samlade transaktionerna kopplade till
olja, gas och andra energiprodukter genomförs i andra valutor än euro.

(3)

EU är den största importören av energi i världen och importerar mer än hälften av den
energi som används. EU importerar omkring 90 % av sitt oljebehov och 70 % av sitt
gasbehov.

(4)

Under de senaste 5 åren har EU:s externa energiräkning uppgått till cirka 300
miljarder euro per år i genomsnitt. Den stora majoriteten av långsiktiga kontrakt som
ligger till grund för EU:s energiimport (uppskattningsvis 80–90 %) anges inte i euro,
medan den största delen av EU:s energiimport kommer från Ryssland (ca 34 %),
Mellanöstern och Afrika (ca 33 %) och Norge (ca 20 %, i stort sett hälften för olja och
hälften för gas, gas som levereras enligt eurodenominerade kontrakt).

(5)

Energiförbindelserna mellan medlemsstaterna och tredjeländer bygger ofta på
mellanstatliga avtal, av vilka många avser köp av olja och gas. Sådana avtal
tillhandahåller ramen, politiskt stöd och rättssäkerhet för europeiska företag som
förhandlar om kommersiella kontrakt med energileverantörer i tredjeländer.

(6)

Enligt oljelagerdirektivet (2009/119/EG) ska medlemsstaterna upprätthålla
beredskapslager av råolja och/eller petroleumprodukter. För att uppfylla
lagringsskyldigheten, stöder de sig på centrala lagringsenheter och förpliktade
ekonomiska aktörer som förvärvar, vidmakthåller, förvaltar och säljer beredskapslager
av olja och särskilda lager.

(7)

Prisriktvärden för råolja som offentliggörs av organisationer som rapporterar oljepriser
används som referens för oljeförsörjningen. De fungerar också som en grundläggande
referens för andra energiprodukter, såsom naturgas samt derivat avseende råolja eller
petroleumprodukter. För närvarande finns det inga prisriktvärden för råolja angivna i
euro.

(8)

Ett antal marknadsplatser för gas har utvecklats i Europa, där gasprodukter angivna i
euro handlas. Medan andelen kontrakt vars priser baseras på marknadsplatser för
gashandel växer finns det ett antal leveransavtal som förlitar sig helt eller delvis på
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oljeindexerade avtal som inte anges i euro. För mogna gasmarknader är de handlade
volymerna på marknadsplatserna större än de volymer som faktiskt förbrukas.
(9)

Företag som tillhandahåller finansiella tjänster spelar en viktig roll när det gäller att
tillhandahålla kapital, försäkrings- och riskhanteringsverktyg till projektansvariga i
hela värdekedjan för energiförsörjning.

(10)

Att stärka eurons internationella roll på området för handel med och investeringar i
energi, samtidigt som man säkerställer allmän ekonomisk effektivitet, kommer att
bidra till att uppnå EU:s energipolitiska mål och minska risken för störningar i
energiförsörjningen. Europeiska företag kommer att få större oberoende och de
kommer att få möjlighet att betala eller ta emot betalning för sin internationella handel
och finansiera sig med minskad exponering för rättsliga åtgärder som vidtagits av
tredjeländers jurisdiktioner.

(11)

Kommissionens rekommendation ger en icke-uttömmande vägledning för att uppnå en
mer utbredd användning av euron inom energisektorn med beaktande av de särskilda
krav som anges ovan.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.
Ökad användning av euron i internationella avtal och icke-bindande instrument som rör
energi
(1)

Medlemsstaterna bör främja en ökad användning av euron i förbindelser med
tredjeländer på energiområdet, inklusive i kontrakt inom ramen för bilaterala och
multilaterala internationella avtal eller icke-bindande instrument såsom
samförståndsavtal.

(2)

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att i sina mellanstatliga avtal med
tredjeländer inkludera en av kommissionen framtagen typklausul, som avser
användning av euron som standardvaluta.

(3)

Kommissionen kommer systematiskt att uppmärksamma medlemsstaterna på
användningen av euron i samband med de yttranden som den utfärdar till
medlemsstaterna inom ramen för artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets beslut
(EU) 2017/684 om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om
mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och
tredjeländer på energiområdet (beslutet om mellanstatliga avtal). När så är möjligt
bör medlemsstaterna följa en liknande strategi när det gäller energirelaterade ickebindande instrument.
Ökad användning av euron av deltagare på den europeiska marknaden vid
energirelaterade transaktioner
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(4)

Medlemsstaterna bör uppmuntra och underlätta en ökad användning av euron av
deltagare på den europeiska marknaden i transaktioner på energiområdet.

(5)

Centrala lagringsenheter som inrättats av medlemsstaterna enligt direktiv
2009/119/EG och förpliktade ekonomiska aktörer bör öka andelen eurobaserade
kontrakt som rör förvärv, vidmakthållande, förvaltning och försäljning av
beredskapslager av olja och särskilda lager, inklusive sådana som rör lager som hålls
enligt bilaterala avtal eller avtalsenlig rätt att köpa vissa lagervolymer (tickets).

(6)

Deltagare på de europeiska energimarknaderna bör använda mer energirelaterade
kontrakt angivna i euro.
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(7)

Marknadsaktörerna bör underlätta uppkomsten av och främja marknadsplatser för
flytande gas i EU, med priser på underliggande och därav framställda produkter
angivna i euro, för att stödja en bredare användning av priser som baseras på dessa
marknader och följaktligen denomineringen av sådana kontrakt i euro.

(8)

Prisrapporteringsorganisationerna bör underlätta lanseringen av eurodenominerade
prisriktmärken för råolja.

(9)

Råvarubörserna bör underlätta den fortsatta utvecklingen av eurodenominerade
derivatkontrakt på råolja och raffinerade produkter.

Ökad användning av euron för energirelaterade projekt och transaktioner från företag
som tillhandahåller finansiella tjänster
(10)

Medlemsstaterna och europeiska företag som tillhandahåller finansiella tjänster bör
uppmuntra en bredare användning av euron för energirelaterade projekt och
finansiella transaktioner.
Övervakning

(11)

Medlemsstaterna bör årligen delge kommissionen all tillgänglig detaljerad
information om genomförandegraden av denna rekommendation.
Översyn

(12)

Kommissionen kommer att granska hur denna rekommendation har genomförts tre år
efter det att den antagits samt utvärdera om ytterligare åtgärder behövs, med
beaktande av de uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.
Adressater

(13)

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna, centrala lagringsenheter som
inrättats av medlemsstaterna enligt direktiv 2009/119/EG och förpliktade
ekonomiska aktörer, deltagare på de europeiska energimarknaderna,
prisrapporteringsorganisationer, råvarubörser och europeiska företag som
tillhandahåller finansiella tjänster.

Utfärdad i Bryssel den 5.12.2018

På kommissionens vägnar
Valdis DOMBROVSKIS
Vice ordförande
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