Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling - ABCO

Een einde maken aan het gebrek aan coherentie tussen
het Energiehandvestverdrag en de multilaterale
akkoorden ten gunste van ontwikkeling1
1.

Inleiding

01. Dit advies heeft betrekking op de beslissingen die moeten worden genomen vóór de belangrijke
deadline van juni 2022 in het kader van het lopende proces van heronderhandelingen van het
Energiehandvestverdrag (EHV) dat in de jaren 1990 is gesloten. Deze deadline biedt de mogelijkheid
om een einde te stellen aan de onverenigbaarheden van het EHV met het Europees recht alsook aan
een reeks incoherenties ten opzichte van recentere politieke verbintenissen. Deze verbintenissen zijn
meer bepaald de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling zoals aangenomen door de Verenigde
Naties, het Klimaatakkoord van Parijs dat werd aangenomen door de 196 Partijen van de COP21 en de
reeks initiatieven van de Europese Green Deal die zijn genomen om de Europese Unie (EU) te helpen
om respectievelijk tegen de jaren 2030 en 2050 de doelstellingen van deze akkoorden ten gunste van
ontwikkeling te verwezenlijken. De uitvoering van deze verbintenissen maakt het voor de handel
mogelijk te evolueren tot een coherent instrument ten dienste van duurzame ontwikkeling, daar de
keuzes op het vlak van handelsbeleid zich vandaag niet langer beperken tot de bevordering van de
vrijhandel enerzijds of een protectionistische reflex van terugplooien anderzijds.
02. Het EHV werd in 1994 ondertekend, meer bepaald door de EU en haar lidstaten of kandidaatlidstaten alsook door de landen van het voormalige Sovjetblok, en is in 1998 in werking getreden. Het
is een multilateraal akkoord dat een kader vaststelt voor handel en investeringen in de energiesector.
Het is van toepassing op alle economische activiteiten in de energiesector, gaande van exploratie tot
commercialisering met daartussen ook de doorvoer en het vervoer van energiegrondstoffen. Sommige
bepalingen van het EHV, wat betreft garanties voor de doorvoer en de vervoerinfrastructuren, zijn
gedetailleerder en duidelijker dan de bepalingen die opgenomen zijn in de regels van de
Wereldhandelsorganisatie (WHO)2. Het verdrag, werd aanvankelijk door de EU ondersteund om haar
energiebevoorrading veilig te stellen, in de context van onrust als gevolg van de ineenstorting van de
USSR en van de Golfoorlog3. Vandaag telt het 54 ondertekenaars. De EU en haar lidstaten, met
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Dit advies werd geschreven vóór de Russische invasie in Oekraïne.
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3 J. Doré, “Negotiating the Energy Charter Treaty”, in T.W. Wälde (dir.), The Energy Charter Treaty – An East-West Gateway
for Investment & Trade, The Hague, Kluwer Law International, 1996, pp. 138-139.
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uitzondering van Italië dat zich in 2016 eenzijdig heeft teruggetrokken, vertegenwoordigen meer dan
de helft van deze ondertekenaars4. Zeven lidstaten (Frankrijk, Spanje, Polen, Griekenland, Letland,
Hongarije en Cyprus) hebben al aangekondigd dat ze zinnens zijn zich terug te trekken uit het EHV
indien de hervormingen geen resultaten opleveren en hebben aan de Commissie gevraagd een
juridische evaluatie te maken van een gecoördineerde terugtrekking op Europees niveau5.
03. Sinds 1999 vindt er om de vijf jaar een proces van modernisering van het EHV plaats, zonder
resultaatsverbintenis. Het jongste van deze processen is van start gegaan volgend op de goedkeuring
van de lijst met onderwerpen die voor herziening in aanmerking komen6 (eind 2018) en van de tijdens
de onderhandelingen te volgen procedurekwesties (mandaat, kalender …, eind 2019)7. Er vonden elf
onderhandelingscycli plaats tussen juli 2020 en maart 2022. Dit proces bood de kans om het verdrag
af te stemmen op de internationale verbintenissen ten gunste van duurzame ontwikkeling en het te
ontdoen van zijn anachronistische aspecten. Het streven van de staten om door middel van het EHV
klassieke energie-investeringen (2.1) veilig te stellen heeft zich immers tegen hen gekeerd vanaf het
ogenblik waarop ze ermee begonnen zijn een duurzaam (2.2) en sociaal (2.3) energiebeleid te voeren,
in zodanige mate dat het EHV een instrument voor de bescherming van niet-duurzaam beleid is
geworden (2.4). Om die reden onderzoekt dit advies vervolgens (2.5) de opportuniteit van het
verenigbaar maken van het EHV met het huidige beleid ten gunste van ontwikkeling, met name door
te vermijden dat een verdrag dat niet langer van deze tijd is en onverenigbaar met het Europees recht
nog wordt uitgevoerd naar lage inkomenslanden.
04. Deze problemen van coherentie op het vlak van handel en investeringen in energie alsook van
wereldhandel worden hieronder verder uitgediept in punt 2 en vormen de basis voor de aanbevelingen
van de ABCO die worden voorgesteld in punt 3 en verantwoord in punt 4. Het voorliggend document
is dus een synthese van de redenen waarom het voor België, net als voor de Europese Unie en de
andere lidstaten, verkiesbaar is te overwegen om nu al uit het EHV te stappen en er daarbij op toe te
zien dat de gevolgen van het verdrag na de terugtrekking worden beperkt.

2.
Problematiek van de coherentie met de uitdagingen op het vlak van
ontwikkeling
2.1.

Evolutie van de risico’s gedekt door het EHV

05. Het EHV is een verdrag dat er in de eerste plaats toe bijdraagt om de energiebevoorrading van de
EU-landen, waartoe ook België behoort, veilig te stellen. De bepalingen van het verdrag met betrekking
tot doorvoer en vervoer (artikel 7) gaan overigens verder dan de regels van de
Wereldhandelsorganisatie (WHO), door meer bevoorradingszekerheid te bieden alsook zekerheid
betreffende de prijzen8. Zo bepaalt het EHV dat een verdragsluitende partij de energiebevoorrading
4

Volledige lijst van de ondertekenaars: https://www.energychartertreaty.org/treaty/contracting-parties-and-signatories/.
Peigné, H. Schumann en N. Schmidt, “Traité de la charte sur l’énergie : une réforme qui stagne, une angoisse qui monte”,
Investigate Europe, 14 december 2021: https://www.investigate-europe.eu/fr/2021/traite-charte-energie-stagne-angoissemonte/.
6 Energy Charter Secretariat, Modernisation of the Energy Charter Treaty, Brussel, 28 november 2018:
https://www.energychartertreaty.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2017/CCDEC201723.pdf.
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8 “Transit provisions are regulated both in Art. 7 ECT and in WTO law in Art V GATT and in the GATS with regard to energy
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niet mag beperken door gebruik te maken van belastingen op infrastructuur voor doorvoer of vervoer,
of door het onderhoud ervan verhinderen9.
06. Het initiële doel van het EHV bestond er immers in over een uitgebreid internationaal akkoord te
beschikken om investeringen in de energiesector te beschermen, meer bepaald de investeringen van
Europese ondernemingen in de landen van het voormalige Sovjetblok waar de gerechtelijke systemen
ontoereikend waren. Om die reden bevat het verdrag een clausule inzake arbitrage tussen
investeerder en Staat van het type ‘ISDS’ (Investor-to-State Dispute Settlement). Dit mechanisme
(artikel 26) maakt het voor een buitenlandse investeerder mogelijk om een land voor een privaat
arbitragegerecht te dagen ter betwisting van niet alleen rechtstreekse onteigeningen, zoals
willekeurige nationaliseringen, maar ook onrechtstreekse onteigeningen, zoals wetten van openbaar
belang die een impact kunnen hebben op de duurzaamheid van gerealiseerde investeringen of op de
winst men verwachtte op het ogenblik van de investeringen10.
07. Onrechtstreekse onteigening, die het gevolg kan zijn van om het even welke maatregel die een
Staat neemt in het kader van de regulering van de economische activiteiten op zijn grondgebied11
(bijvoorbeeld voor sociale, milieu- of gezondheidsdoelen), behoort tot de voornaamste redenen die
investeerders aanvoeren overeenkomstig de rechtsgrondslag van het EHV (artikel 13§1) en die
effectief worden vastgesteld door arbitragegerechten12. Daarnaast is er de afgelopen jaren ook steeds
meer een algemene tendens van snelle stijging van de schadevergoedingen die de arbitragegerechten
toekennen aan de aldus benadeelde investeerders13.

2.2. Bescherming van de investeringen in het EHV, een afschrikkings- of zelfs
bestraffingsinstrument voor duurzaam energiebeleid
08. De energiecontext is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. In die mate zelfs dat het deel van het
EHV over ISDS vandaag een anachronisme lijkt of zelfs incoherent ten aanzien van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Agenda 2030. In verband met het energiebeleid bevat die
Agenda inzonderheid de SDG 7, i.e. toegang voor iedereen tot schone en betaalbare energie, en de
SDG 13, i.e. de strijd tegen klimaatveranderingen en hun gevolgen.
09. Het Klimaatakkoord van Parijs (2015) heeft de EU ertoe gebracht haar doelstelling om
klimaatneutraal te worden tegen 2050 nader vast te stellen in de Europese Green Deal (2019), waarin
ze oproept om “een energiesector te ontwikkelen die grotendeels uit hernieuwbare bronnen put.
Daarnaast moet steenkool snel worden uitgefaseerd en dient er te worden ingezet op koolstofvrij
gas”14. Ook andere internationale instellingen ondersteunen deze oproep voor een fundamentele
wijziging in de wereldwijde energieproductie. Dit is het geval, sinds 2012, voor het Internationaal

the GATT due to their more detailed and clearer formulation ». Austrian Federal Chamber of Labour, “The Energy Charter
Treaty: No significant advantages for Contracting Parties”, Policy Brief, januari 2022, p. 3:
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2022-01/PB_EnergyCharterTreaty_0.pdf.
9 Zie https://www.energychartertreaty.org/Flipbook//files/assets/common/downloads/publication.pdf.
10 S. Wintgens, “Traité sur la Charte de l’énergie : nos Etats en danger”, CNCD-11.11.11, 2 juni 2020:
https://www.cncd.be/traite-charte-energie-etats-danger-cas-italie-espagne-bosnie.
11 S. H. Nikièma, L’expropriation indirecte en droit international des investissements, Genève, Graduate Institute Publications,
2012, pp. 1-12.
12 Om de statistieken te raadplegen, zie https://www.energychartertreaty.org/cases/statistics/.
13 T. Marzal, “Quantum (In)Justice: Rethinking the Calculation of Compensation and Damages in ISDS”, The Journal of World
Investment & Trade, vol. 22, nr. 2, 22 april 2021.
14 Europese Commissie, “De Europese Green Deal”, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese
Raad, aan de Raad, aan het Europees Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de regio’s, COM(2019) 640 final,
Brussel, 11 december 2019, p. 6.
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Energieagentschap, dat van mening is dat 80% van alle fossiele brandstoffen ondergronds zou moeten
blijven15.
10. Aldus heeft het Akkoord van Parijs de deur geopend naar een tijdperk van wereldwijd engagement
om de economie koolstofvrij te maken. Het EHV maakt het voor investeerders echter mogelijk om
staten die geen fossiele brandstoffen meer wensen te gebruiken voor een arbitragegerecht te dagen.
Door investeringen in de sector van de fossiele brandstoffen te beschermen, is het EHV bijgevolg
onverenigbaar met deze internationale verbintenissen. Ondernemingen en investeringsfondsen die
werken in de energiesector, gebruiken dit verdrag als een instrument dat zowel een afschrikkend als
bestraffend effect heeft16.
11. Als afschrikkend instrument, enerzijds, laat het EHV energiebedrijven toe om staten ertoe te
bewegen af te zien van hun beslissing om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken door ermee
te dreigen hen te vervolgen voor een arbitragegerecht. Meerdere Europese lidstaten werden er aldus
toe gedwongen om hun klimaatambities terug te schroeven. Zo werd Duitsland in 2009 aangevallen
door het Zweedse bedrijf Vattenfall, dat € 1,4 miljard vorderde wegens de schade die het bedrijf had
geleden als gevolg van de vertraging die werd opgelopen bij het verlenen van een vergunning voor een
elektriciteitscentrale die met steenkool wordt gestookt. Om een dergelijk bedrag niet te moeten
betalen, stemde de Duitse regering ermee in de milieunormen voor de betrokken centrale te
verlagen1718.
12. Als bestraffend instrument, anderzijds, maakt het EHV het voor energiebedrijven mogelijk om
financiële sancties te vorderen van staten die ervoor kiezen de transitie te maken naar een
koolstofvrije economie en op die manier de waarde van investeringen in fossiele brandstoffen in
gevaar brengen. Op basis van de buitenlandse investeringen die tot in januari 2020 zijn gerealiseerd in
de landen die dit verdrag hebben ondertekend, wordt het bedrag van deze potentieel ‘gestrande’
fossiele activa (stranded assets) geraamd op € 879 miljard en zouden ze in 2050 kunnen oplopen tot
het kolossale bedrag van € 2.150 miljard in geval van behoud van de bescherming van fossiele
brandstoffen in het EHV19. Aldus is dit verdrag het geliefkoosde instrument geworden van fossieleenergiebedrijven20 om de kosten van deze gestrande maar beschermde activa door te rekenen aan de
Europese belastingplichtigen21. Het beleid in verband met fossiele energie is echter niet het enige
domein van duurzaam energiebeleid dat wordt aangevallen. Volgend op haar beslissing om alle
15

International Energy Agency, World Energy Outlook 2012, 12 november 2012.

16 P. Eberhardt, C. Olivet en L. Steinfort, One Treaty to Rule Them All, Corporate Europe Observatory & Transnational Institute,

Brussel/Amsterdam, juni 2018.
17 ISDS Platform, “ISDS Corporate Attacks. Case study: Vattenfall v. Germany”, 25 juli 2015.
18 In Frankrijk verloor het wetsontwerp om een einde te maken aan de exploitatie van koolwaterstoffen tegen 2040 zijn
essentie in 2017 nadat de Canadese vennootschap Vermillion ermee had gedreigd zich te beroepen op het EHV om de Franse
staat voor een arbitragegerecht te dagvaarden. M. Vaudano, “Comment la menace d’arbitrage a permis aux lobbys de
détricoter la loi Hulot”, Le Monde, 4 september 2018.
19 Y. Saheb, “Modernisation of the Energy Charter Treaty. A Global Tragedy at a High Cost for Taxpayers”, Parijs, OpenExp,
januari 2020.
20 Na een onderzoek te hebben gevoerd naar 231 bekende gevallen van arbitrage in verband met fossiele brandstoffen (goed
voor 20% van het totaal van de bekende ISDS-gevallen voor alle sectoren samen), illustreert een recent rapport hoe de
industrie van de fossiele brandstoffen in grote mate gebruik heeft gemaakt van het ISDS-systeem om haar investeringen te
beschermen, wat dus een groot obstakel is voor landen die ernaar streven om fossiele brandstoffen stap voor stap te
elimineren en te strijden tegen klimaatverandering. Lea Di Salvator, Investor–State Disputes in the Fossil Fuel Industry,
Manitoba, International Institute for Sustainable Development, december 2021: https://www.iisd.org/system/files/202201/investor%E2%80%93state-disputes-fossil-fuel-industry.pdf.
21 Dit is het geval voor de Duitse bedrijven RWE (RWE AG and RWE Eemshaven Holding II B.V. v. Netherlands, ICSID Case No.
ARB/21/4) en Uniper (Uniper SE, Uniper Benelux Holding B.V. and Uniper Benelux N.V. v. Netherlands, ICSID Case No.
ARB/21/22): zij hebben Nederland aangevallen in 2021 en eisen krachtens het EHV financiële compensaties van
respectievelijk € 1 miljard en € 1,4 miljard, nadat in december 2019 een wet werd aangenomen met als doel om tegen 2030
de productie van elektriciteit afkomstig van steenkool te verbieden.
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kerncentrales te sluiten vóór eind 2022, diende de Duitse regering aan meerdere energiebedrijven22
schadevergoedingen te betalen voor een totaal van € 2,4 miljard om een einde te maken aan de
arbitrageprocedures die zij tegen haar hadden ingespannen.

2.3.

Het EHV heeft een afschrikkend effect voor duurzaam sociaal beleid

13. Het EHV wordt ook gebruikt ter ontrading of bestrijding van beslissingen die overheden nemen
met als doel de energieprijzen te reguleren, inzonderheid de elektriciteitsprijs, ten voordele van de
consumenten23. Zo werd Hongarije in 2007 vervolgd door het elektriciteitsbedrijf Electrabel24 in
verband met een wet die tot doel had om opnieuw gereglementeerde prijzen in te voeren (na die te
hebben afgeschaft in het kader van de liberalisering) om de elektriciteitsfactuur voor de minst begoede
huishoudens te verlagen. Om verenigbaar te zijn met de supranationale verbintenissen die lidstaten
uitnodigen om energiearmoede te bestrijden25 en geen obstakel te vormen voor de strijd tegen de
energiearmoede (SDG 7), moet het EHV komaf maken met de bescherming van bestaande en
toekomstige investeringen in de energiesectoren.

2.4.

Evolutie van het energiebeleid bevorderd door het EHV

14. Het EHV beschermt dus investeringen in alle vormen van energie, met inbegrip van kernenergie en
hernieuwbare energiebronnen26, maar maakt het voor energiebedrijven vooral mogelijk om hoge
compensaties te eisen van Staten die beslissen om de ontwikkeling van de energieproductie op hun
grondgebied te reguleren. Zo komt het bijvoorbeeld dat het totaal van de broeikasgasemissies die door
het EHV werden beschermd sinds zijn inwerkingtreding in 1998 hoger is dan het koolstofbudget waarin
de EU voorziet voor de periode 2018-205027.
15. Bovendien maakt de EU vandaag plannen om dit anachronistisch model van akkoord uit te voeren
naar de lage inkomenslanden. De terugtrekking van Rusland uit het EHV in 2010 heeft immers geleid
tot een heroriëntering van haar doelstellingen28. De EU heeft een proces op gang gebracht van
modernisering van het verdrag om het vertrek van zijn grootste leverancier van fossiele brandstoffen
te compenseren door de toetreding van nieuwe productielanden. Aldus wordt er sinds 2012 een
strategie gevolgd van wereldwijde expansie (‘CONEXO’ genoemd), die voornamelijk wordt
gefinancierd door de Europese fondsen bestemd voor de samenwerking met de lage inkomenslanden,
met als doel het EHV uit te breiden tot landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika
die worden beschouwd als sleutelpartners voor de EU op het vlak van energiebevoorrading29.

22 De vier betrokken operatoren zijn EON, RWE, Vattenfall en EnBW. “Sortie du nucléaire : Berlin va verser 2,4 milliards d'euros

d’indemnités aux énergéticiens”, France24, 5 maart 2021: https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210305-sortiedu-nucl%C3%A9aire-berlin-va-verser-2-4-milliards-d-euros-d-indemnit%C3%A9s-aux-%C3%A9nerg%C3%A9ticiens.
23 I. Franck, “Accès à l’énergie : droits humains contre droit au profit ?”, Brussel, Entraide & Fraternité, 2019, p. 8.
24 Electrabel nv t/ Hongaarse Republiek, ICSID Case No. ARB/07/19.
25 Als voorbeeld vermelden we de resolutie van het Europees Parlement van 26 mei 2016 over een ‘new deal’ voor
energieconsumenten (2015/2323(INI)).
26 Spanje, bijvoorbeeld, was het doelwit van bijna vijftig klachten voor een bedrag van meer dan € 8 miljard nadat het zijn
steunmechanisme voor investeringen in zonne-energie had gewijzigd als gevolg van het bezuinigingsbeleid dat werd gevoerd
na de crisis in 2008. Zie https://www.energychartertreaty.org/cases/statistics/.
27 Y. Saheb, “Modernisation of the Energy Charter Treaty. A Global Tragedy at a High Cost for Taxpayers”, op. cit.
28 E. Bonafé en F. Encke, “Energy Community Treaty and Energy Charter Treaty: Working towards Efficient International
Energy Markets”, in D. Buschle en K. Talus (dir.), The Energy Community: A New Energy Governance System, Cambridge,
Intersentia, 2015, pp. 539-549.
29 N. Bernasconi-Osterwalder, “L’élargissement de la Charte de l’Énergie à l’Afrique et à l’Asie : défaire la réforme du droit
international de l’investissement ?”, Investment Treaty News, 12 juni 2017:
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16. Momenteel zijn Jemen, Jordanië en Montenegro toegetreden tot het EHV. Toch lijken landen in
Afrika het hoofddoel te zijn van het beschreven expansiebeleid: een dertigtal landen in Afrika en vier
Afrikaanse organisaties doorlopen momenteel een proces van toetreding tot het verdrag30. Toetreding
kan voordelen bieden voor een productieland dat, zoals Nigeria, buitenlandse investeerders wenst aan
te trekken om zijn infrastructuren in de energiesector te ontwikkelen of voor een doorvoerland dat,
zoals Marokko, deze strategische positie wenst te versterken31. Een betere stabiliteit van de vraag voor
de energie-uitvoerende landen is overigens een van de argumenten die het secretariaat-generaal van
het EHV naar voren schuift om nieuwe leden aan te trekken32.

2.5. Gelegenheid om het EHV verenigbaar te maken met het beleid ten gunste van
ontwikkeling
17. Op 2 juli 2019 hebben de lidstaten van de EU aan de Europese Commissie een mandaat verleend
om wijzigingen aan te brengen aan het EHV teneinde het af te stemmen op de nieuwe internationale
akkoorden, waaronder het Akkoord van Parijs, met betrekking tot het klimaat33. In juli 2020 stemden
de lidstaten in met de voorstellen van de Commissie om het EHV te moderniseren, met het oog op –
enerzijds – de inachtneming van de internationale verdragen zoals het Klimaatakkoord van Parijs of de
verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en – anderzijds – de modernisering van de
arbitrageclausule ISDS34. In dit verband had het door de Commissie voorgestelde amendement van
artikel 26 van het EHV als doel dit verdrag in overeenstemming te brengen met het Europees recht
door te voorzien in alternatieven voor het ISDS. Sinds meerdere jaren streeft de Europese Commissie
er immers naar om het ISDS te vervangen door een nieuw mechanisme dat ‘transparanter en
onpartijdiger’ is35: dit nieuwe mechanisme werd ICS (International Court System) gedoopt en werd in
2016 voor het eerst opgenomen in het CETA-akkoord en vervolgens in de akkoorden met Singapore en
Vietnam. Op termijn hoopt de EU het mechanisme om te vormen tot een multilateraal hof voor
investeringen36. Op te merken valt dat er nog een proces loopt tot hervorming van de regeling van
geschillen tussen investeerders en staten in het kader van Werkgroep III van de Commissie voor

https://www.iisd.org/itn/fr/2017/06/12/expansion-energy-charter-ect-africa-asia-undoing-reform-internationalinvestment-law-nathalie-bernasconi-osterwalder/.
30 Volgens het jaarverslag 2021 van het EHV blijft het budget voor de expansieactiviteiten in 2022 hetzelfde als voor het vorige
jaar, i.e. circa € 400.000 (11% van de totale begroting van het Secretariaat). Deze activiteiten zouden inzonderheid betrekking
hebben op de voltooiing van het toetredingsproces voor Kenia, Tanzania, Benin, Panama, Colombia, Cambodja en Indonesië
alsook op een werk van bewustmaking met het oog op de toetreding van landen als Oeganda, Pakistan, Mauritanië, Eswatini
en Burundi. IEC, International Energy Charter Annual Report 2021, Brussel, december 2021:
https://www.energycharter.org/fileadmin/ImagesMedia/Newsletter/Annual_Report_2021.pdf.
31 S. Wintgens, “Investissement et climat : réformer le Traité sur la Charte de l’énergie”, Note politique, nr. 27, mei 2020:
https://www.cncd.be/note-politique-cncd-11-11-11-reformer-traite-charte-energie.
32 K. Beckman, “Interview: A new Energy Charter Treaty as a complement to the Paris Agreement”, Borderlex, 18 juni 2020:
https://borderlex.net/2020/06/18/interview-a-new-energy-charter-treaty-as-a-complement-to-the-paris-agreement-onclimate-change/.
33 Europese Raad, Negotiating Directives for the Modernisation of the Energy Charter Treaty – Adoption, Brussel, 2 juli 2019,
p. 3: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10745-2019-ADD-1/en/pdf.
34 Europese Commissie, EU text proposal for the modernisation of the Energy Charter Treaty (ECT), mei 2020:
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158754.pdf.
35 Europese Commissie, Multilateral reform of investment dispute resolution, Brussel, 13 september 2017, p. 25: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0302&from=LV.
36 In tegenstelling met het ISDS is het ICS een openbare rechtbank met rechters die zijn gekozen uit een groep van vaste
leden; dit rechtscollege laat toe in beroep te gaan en herleidt de mogelijkheden voor buitenlandse investeerders om zich te
beroepen op onrechtstreekse onteigening om een Staat aan te vallen tot ‘zeldzame omstandigheden’, ook al wordt er ruimte
voor interpretatie gelaten ter beoordeling van de scheidsrechters. Arnaud Zacharie, Refonder le commerce mondial. Du libreéchange à l’échange durable, Brussel, Centre d’action laïque, coll. “Liberté j’écris ton nom”, 2021, pp. 70-71.
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Internationaal Handelsrecht van de Verenigde Naties (UNCITRAL in het Engels), maar deze twee
processen zijn niet rechtstreeks met elkaar verbonden37.
18. De herziening van het ISDS-mechanisme werd echter niet opgenomen bij de thema’s waarover
wordt onderhandeld door de staten die het EHV hebben ondertekend, inzonderheid wegens het feit
dat Japan daartegen een veto heeft uitgesproken38. Daar het dus onmogelijk blijkt om de
arbitrageclausule te hervormen, heeft de EU vervolgens gepoogd het toepassingsgebied van die
clausule te beperken door de definitie van economische activiteiten in de energiesector te wijzigen
teneinde de soorten door het verdrag beschermde activiteiten te herdefiniëren en fossiele
brandstoffen stap voor stap te elimineren. Met dit doel voor ogen stelde de Europese Commissie in
februari 2021 een overgangsfase voor om de al bestaande investeringen in fossiele brandstoffen met
nog eens tien bijkomende jaren te beschermen; die bescherming zou ook van toepassing zijn op
investeringen in gascentrales, tot 31 december 2030, en op investeringen in koolstofcentrales die
worden omgezet tot gascentrales evenals de nieuwe investeringen in gaspijpleidingen, tot in 204039.
Hoewel het getuigt van meer ambitie dan de voorstellen van de andere EHV-lidstaten, is het voorstel
tot herziening vanwege de EU toch onvoldoende ambitieus ten opzichte van de doelstellingen die zij
voor zichzelf heeft vastgesteld, daar ze niet volledig komaf maakt met de bescherming van de
bestaande en toekomstige investeringen in fossiele brandstoffen zoals het Europees Parlement dat
heeft gevraagd in oktober 202040.
19. Elke wijziging van het EHV vereist de eenparige instemming van de verdragsluitende staten
(artikelen 36 §1 (a) en 42). Verschillende van die staten, zoals Japan, Azerbeidzjan, Turkmenistan,
Kazachstan, Mongolië en Oezbekistan, die in grote mate afhankelijk zijn van de opbrengst van fossiele
brandstoffen, hebben echter te kennen gegeven het status quo niet te willen opgeven. Het is dan ook
weinig waarschijnlijk dat het huidige moderniseringsproces bevredigende resultaten zal opleveren.

3.

Aanbevelingen

20. Het EHV in overeenstemming brengen met het doel van koolstofneutraliteit tegen 2050:
-

-

De juridische bescherming opheffen voor investeringen die een obstakel vormen voor de
energietransitie naar koolstofneutraliteit en energiebeleid van algemeen belang, inzonderheid
de beheersing van de elektriciteitsprijzen en de oprichting van publieke elektriciteitscentrales.
De bescherming van bestaande en toekomstige investeringen in fossiele brandstoffen
uitsluiten van het EHV.

21. Het mechanisme van geschillenregeling tussen investeerders en staten hervormen:
-

Het toepassingsgebied van arbitragerechtbanken beperken tot rechtstreekse onteigeningen.
Voorrang geven aan het beroep op nationale rechtscolleges.

37

CNUCID (UNCITRAL), Groupe de travail III : Réforme du règlement des différends entre investisseurs et États. État
d’avancement des travaux, november 2021: https://uncitral.un.org/fr/working_groups/3/investor-state.
38 Energy Charter Secretariat, Adoption by Correspondence – Policy Options for Modernisation of the ECT, Brussel, 6 oktober
2019, p. 3: https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2019/CCDEC201908.pdf#page=3.
39 Europese Commissie, EU additional submission to its text proposal for the modernisation of the Energy Charter Treaty,
februari 2021: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159436.pdf.
40 In oktober 2020 nam het Europees Parlement een amendement aan in het kader van de Europese klimaatwet waarbij het
aan de EU een mandaat verleent om een einde te maken aan de bescherming van de investeringen in fossiele brandstoffen
in de context van de modernisering van het EHV. Zie https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-20200253_EN.html.
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-

Garanties bieden voor de hoogste normen inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechters.

Bij gebreke van een grondige hervorming van bovenstaande punten vóór juni 2022:
22. Op collectieve wijze uit het EHV stappen door de horizonbepaling (sunset clause) van het ISDS te
neutraliseren en te waken over de garanties inzake energiebevoorrading en werkgelegenheid:
-

Werken aan een gecoördineerde en gezamenlijke uitstap uit het EHV, zoals voorgesteld door
andere lidstaten.
Deze collectieve terugtrekking van de EU en haar lidstaten gepaard laten gaan met een
akkoord inter se ter neutralisatie van het ISDS.
Waken over de noodzakelijke garanties inzake energiebevoorrading (veiligheid van vervoer/
doorvoer, van de bevoorrading en de financiële toegankelijkheid voor de industrie) en
werkgelegenheid (werkgelegenheid en goede arbeidsvoorwaarden beschermen en
bevorderen) in alle sectoren die de impact van deze terugtrekking ondergaan.

23. Vermijden dat het EHV naar de ontwikkelingslanden wordt uitgevoerd:
-

4.

Eender welk toetredingsproces bevriezen zolang dit akkoord anachronistisch blijft en
onverenigbaar met het Europees recht.

Rechtvaardiging van de aanbevelingen

Het EHV verenigbaar maken met de doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050 (punt 20):
24. Het weinig ambitieuze hervormingsvoorstel van phasing-out van de EU voorziet in de aanhoudende
bescherming van de bestaande investeringen alsook sommige toekomstige investeringen in fossiele
brandstoffen; dit is het geval voor gas, dat wordt beschouwd als een cruciale alternatieve energiebron
in het kader van het beleid van kernuitstap41. Aldus blijven buitenlandse investeringen in de
elektriciteitsproductie op basis van gascentrales bescherming genieten tot in 2040 voor zover de
emissies van de door deze centrales geproduceerde elektriciteit niet meer bedragen dan
550gCO2/kWh. Deze grens is echter meer dan vijfmaal hoger dan die van 100gCO2/kWh die wordt
voorgesteld voor de toepassing van de Europese verordening betreffende de totstandbrenging van
een kader ter bevordering van duurzame beleggingen42.
25. Indien fossiele brandstoffen niet worden uitgesloten van het EHV, zullen deze beschermde emissies
tegen 2050 één derde vertegenwoordigen van het wereldwijd koolstofbudget om de stijging van de
temperatuur wereldwijd te beperken tot anderhalve graad43. Om het EHV dus in overeenstemming te
brengen met de energietransitie naar koolstofneutraliteit, moeten in deel III van het verdrag alle
bepalingen worden geschrapt die investeringen in fossiele brandstoffen bevorderen en beschermen.

41

Begin februari 2022 stelde de Europese Commissie voor om aardgas op te nemen in de groene taxonomie van de EU, daar
ze deze CO2-uitstotende energiebron beschouwt als een middel om de energietransitie te faciliteren. Frédéric Simon,
“Taxonomie : l’UE accorde officiellement le label vert au nucléaire et au gaz“, EURACTIV.com, 3 februari 2022:
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/taxonomie-lue-accorde-officiellement-le-label-vert-au-nucleaire-et-augaz/?_ga=2.64916399.1280006056.1643986668-1000965284.1591620501.
42 Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader ter
bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088, 18 juni 2020: https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN.
43 Y. Saheb, “Modernisation of the Energy Charter Treaty. A Global Tragedy at a High Cost for Taxpayers“, op. cit.
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Het mechanisme van geschillenregeling tussen investeerders en Staten hervormen (punt 21):
26. Het EHV, dat verantwoordelijk is voor meer dan 145 vandaag bekende geschillen44, is het
investeringsakkoord geworden dat aanleiding geeft tot het grootste aantal arbitragezaken tussen
investeerders en Staten wereldwijd. Private arbitragerechten laten immers een soort
vooringenomenheid ten voordele van investeerders zien die ten koste gaat van de normen van
openbaar belang en hebben aldus “de logica van risicoloze investeringen”45 bekrachtigd. Dit vage
concept van onrechtstreekse onteigening maakt het voor investeerders mogelijk om de daling van de
elektriciteitsprijs, de toepassing van sociale tarieven of de bescherming van een natuurreservaat als
gevolg waarvan de winst die ze hoopten te realiseren op het ogenblik van hun investering te
beschouwen als een dergelijke onrechtstreekse onteigening.
27. Dit systeem is overigens het voorwerp van steeds meer kritiek46 vanwege zowel de
ontwikkelingslanden als de ontwikkelde landen. De Verenigde Staten en Canada hebben een einde
gemaakt aan het ISDS in het kader van de herziening van het ALENA-akkoord in 2018. De Europese
Commissie van haar kant heeft beslist om het ISDS te vervangen door het ICS (International Court
System), dat voor het eerst is opgenomen in het CETA-akkoord.
28. Hoewel het legitiem is om investeerders te beschermen tegen discriminerende maatregelen en
onteigeningen door de overheid, is er niets dat het bestaan rechtvaardigt van regels die privébelangen
bevorderen ten koste van democratische keuzes ten voordele van beleid van algemeen belang. De
arbitragerechtbanken moeten zich ertoe beperken investeerders te beschermen tegen rechtstreekse
onteigeningen maar mogen het voor een investeerder in geen enkel geval mogelijk maken aan te
voeren dat er sprake is van onrechtstreekse onteigening om wetgeving van openbaar belang te
betwisten47.
Op collectieve wijze uit het EHV stappen door de horizonbepaling (sunset clause) van het ISDS te
neutraliseren en te waken over de garanties inzake energiebevoorrading en werkgelegenheid (punt
22):
29. Bij gebreke van een ingrijpende hervorming worden meerdere oplossingen naar voren geschoven
om ervoor te zorgen dat dit verdrag niet langer schade kan berokkenen48. Een van de voorgestelde
opties bestaat erin definitief een einde te maken aan dit verdrag. De ontbinding van het EHV vereist
echter de instemming van alle verdragsluitende partijen49, wat een probleem lijkt te vormen, gelet op
de gehechtheid van sommige landen aan dit verdrag als gevolg van hun grote afhankelijkheid van de
opbrengst van fossiele brandstoffen.

44

Het gaat enkel om de bekende gevallen, daar investeerders immers niet gehouden zijn de rechtsvorderingen openbaar te
maken die ze instellen krachtens het EHV. Voor meer informatie over deze geschillen, zie
https://www.energychartertreaty.org/cases/list-of-cases/.
45 R. Beauchard, L’assujettissement des nations. Controverse autour du règlement des différends entre Etats et investisseurs,
Parijs, Editions Charles Léopold Mayer, 2017, p. 35.
46 Y. Kyun Kim, “States Sued: Democracy, the Rule of Law, and Investor-State Dispute Settlement (ISDS)”, International
Interactions, vol. 43, nr. 2, 2017, pp. 300-325; T. Dietz, M. Dotzauer en E. S. Cohen, “The legitimacy crisis of investor-state
arbitration and the new EU investment court system”, Review of International Political Economy, vol. 26, nr. 4, 2019, pp. 749772.
47 A. Zacharie, Refonder le commerce mondial. Du libre-échange à l’échange durable, op. cit., p. 70.
48 M. Dietrich Brauch, “Should the European Union fix, leave or kill the Energy Charter Treaty?”, Blog Droit Européen, 9
februari 2021: https://blogdroiteuropeen.com/2021/02/09/should-the-european-union-fix-leave-or-kill-the-energy-chartertreaty-by-martin-dietrich-brauch/.
49 Bij gebrek aan een bepaling inzake ontbinding in het EHV vereist de ontbinding van het verdrag “de instemming van alle
partijen na raadpleging van de andere verdragsluitende Staten”, overeenkomstig artikel 54b van het Verdrag van Wenen
inzake het verdragenrecht: https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume 1155/volume-1155-i-18232-english.pdf.
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30. Daar de ontbinding van het EHV geen realistische optie is, bestaat de beste optie voor de EU en
haar lidstaten erin om zich, alleen of samen, terug te trekken uit het verdrag50. Dit is de oplossing
waarvoor Italië eenzijdig heeft gekozen in 2016 en die ook wordt bepleit door Frankrijk, Spanje en
Luxemburg in het geval waarin de onderhandelingen zouden mislukken. Het volstaat echter niet om
uit het EHV te stappen om gevrijwaard te blijven van vervolgingen. Dit verdrag bevat immers een
horizonbepaling (sunset clause) (artikel 47) die zorgt voor de verlenging, gedurende een periode van
twintig jaar, van de toepassing van de verdragsbepalingen op investeringen die worden gerealiseerd
in het land dat beslist zich uit het verdrag terug te trekken. Met andere woorden, deze clausule maakt
het voor buitenlandse investeerders mogelijk om een staat te blijven aanvallen gedurende twee
decennia nadat de betrokken staat zich uit het EHV heeft teruggetrokken. Dit is bijvoorbeeld het geval
voor Italië dat in 2017 werd aangevallen door het Britse aardolie- en gasbedrijf Rockhopper51, nadat
Italië in 2016 eenzijdig had beslist om uit het EHV te stappen volgend op de aanname van een
moratorium op investeringen in fossiele brandstoffen in de buurt van de Italiaanse kusten.
31. Een collectieve terugtrekking van de EU en haar lidstaten uit het EHV zou bijgevolg ook vereisen
dat de horizonbepaling wordt geneutraliseerd door middel van een onderling akkoord (inter se) dat
zou leiden tot de de-activering van het ISDS tussen de Europese landen die hebben beslist zich terug
te trekken uit het EHV; de niet-EU-lidstaten die uit het verdrag wensen te stappen, zouden dan worden
uitgenodigd om ook tot dit akkoord toe te treden52.
32. Dit is des te meer het geval daar de EU er belang bij heeft zich voor te bereiden op het beëindigen
van deze juridische tegenstrijdigheid, daar intra-Europese geschillen illegaal zijn. Het Hof van Justitie
van de Europese Unie (HJEU) heeft immers al meermaals uitspraak gedaan betreffende de
onverenigbaarheid met het Europees recht van het ISDS-arbitragebeding zoals het is opgenomen in
het EHV. In zijn advies van 16 mei 2017 betreffende het akkoord EU-Singapore (2/15) verklaarde het
Hof dat de EU geen exclusieve bevoegdheid bezat wat betreft de regeling van geschillen tussen staten
en investeerders53. In het arrest-Achmea van 6 maart 2018 (C-284/16) decreteerde het Hof vervolgens
dat de ISDS-clausule van het verdrag tussen Nederland en Slowakije niet verenigbaar was met het
Europees recht, daar ze afbreuk doet aan de autonomie van het Unierecht54. Dit heeft België ertoe
aangezet om zich in december 2020 tot het HJEU te richten teneinde de wettelijkheid van het
arbitragebeding van het EHV te verifiëren55. Intussen is het HJEU, in een arrest van 2 september 2021
in antwoord op een verzoek tot prejudiciële beslissing vanwege het hof van beroep van Parijs
betreffende de wettelijkheid van het geschil tussen de Moldavische Republiek en Komstroy Investment
50

“All in all, the solution of the modification or the mutual termination of the ECT only among the EU Member States would
have more immediate and certain effects”. European Parliament, “Sunset Clauses in International Law and their
Consequences for EU Law”, Study Requested by the JURI Committee, januari 2022, p. 62:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/703592/IPOL_STU%282022%29703592_EN.pdf.
51 Rockhopper Exploration Plc, Rockhopper Italia S.p.A. and Rockhopper Mediterranean Ltd v. Italy, ICSID Case No. ARB/17/14:
https://www.energychartertreaty.org/details/article/rockhopper-exploration-plc-rockhopper-italia-spa-and-rockhoppermediterranean-ltd-v-italy-icsi/.
52 S. Wintgens, “Faire du Traité sur la Charte de l’énergie un accord plus vert(ueux) : un jeu de dupes ?”, CNCD-11.11.11, 29
juni 2021: https://www.cncd.be/Faire-Traite-Charte-energie-accord-plus-vertueux-jeu-dupes.
53 HJEU, “De vrijhandelsovereenkomst met Singapore kan in haar huidige vorm niet door de Europese Unie alleen worden
ondertekend”, Perscommuniqué nr. 52/17, 16 mei 2017: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201705/cp170052nl.pdf.
54 HJEU, “Het arbitragebeding in de tussen Nederland en Slowakije gesloten overeenkomst over de bescherming van
investeringen is niet verenigbaar met het Unierecht”, Perscommuniqué nr. 26/18, 6 maart 2018:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180026nl.pdf.
55
FOD Buitenlandse Zaken, “België verzoekt advies omtrent de intra-Europese toepassing van de
geschillenbeslechtingsbepalingen uit het toekomstige, gemoderniseerde Verdrag inzake het Energiehandvest”, 3 december
2020:
https://diplomatie.belgium.be/nl/newsroom/nieuws/2020/belgie_verzoekt_advies_intra_europese_toepassing_geschillen
beslechtingsbepalingen.
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(C‑741/19) over de juridische grondslag van het EHV, opnieuw tot het besluit gekomen dat het ISDSarbitragebeding (artikel 26) “niet van toepassing” was tussen een Europese investeerder en een EUlidstaat en bijgevolg het EU-recht schond56. Private arbitragerechtbanken zijn niet verplicht om deze
beslissingen toe te passen57, zoals blijkt uit twee zaken waarin onlangs werd gepleit op basis van het
arrest-Komstroy58.
33. De collectieve terugtrekking van de EU en haar lidstaten uit het EHV zou echter geen oplossing
vormen voor alle problemen in verband met de noodzaak om een betaalbare energiebevoorrading in
Europa te garanderen. Daarom heeft de EU er ook belang bij om tegelijk met die terugtrekking, op het
internationale toneel, een voorbeeldrol te vervullen wat betreft een geïntegreerd duurzaam
energiebeleid op handels-, energie- en industrieel vlak dat proactief en volledig is in het kader van een
Europese strategische autonomie. Deze strategie zou zekerheid bieden inzake betaalbare
energieprijzen en zou garanties bieden voor de veiligheid van het energievervoer en de
energiebevoorrading voor zowel particulieren als de industriële sectoren. Het zal ook essentieel zijn
om significante investeringen te realiseren in energie-efficiëntie alsook in alle koolstofarme
energiedragers, en te voorzien in voldoende financiële middelen om een rechtvaardige transitie te
bewerkstelligen. Deze investering zou op zodanige wijze moeten worden georganiseerd dat er
garanties worden geboden op het vlak van werkgelegenheid, goede arbeidsvoorwaarden en de
rechten van de werknemers. Sociale dialoog en collectieve onderhandelingen zijn essentiële
elementen om aan dit proces alle kansen van slagen te geven59.
Vermijden dat het EHV naar de ontwikkelingslanden wordt uitgevoerd (punt 23):
34. Voor de ontwikkelingslanden blijft het een aantrekkelijk idee om toe te treden tot het EHV, ook al
brengt het in werkelijkheid grote risico’s met zich mee60. Als leden van het EHV lopen ze immers een
groter risico om te worden vervolgd voor private arbitragegerechten door buitenlandse investeerders
die zich benadeeld voelen, inzonderheid wanneer ze zich openstellen voor omstreden
investeringsprojecten op het gebied van energie zoals het project voor een trans-Afrikaanse
gaspijpleiding met als doel gas uit Nigeria via Marokko naar Europa te voeren. Dit risico van
vervolgingen kan deze landen er dus van doen afzien om regelgeving aan te nemen die tot doel heeft
de sociale en milieukosten van deze projecten tot een minimum te beperken en de voordelen voor de
plaatselijke bevolkingen te maximaliseren. Het kan hen er ook van weerhouden privatiseringen die
56

HJEU, “Prejudiciële verwijzing – Verdrag inzake het Energiehandvest – Artikel 26 – Niet-toepasselijkheid tussen lidstaten –
Arbitraal vonnis – Rechterlijke toetsing – Bevoegdheid van een gerecht van een lidstaat – Geschil tussen een marktdeelnemer
van een derde land en een ander derde land – Bevoegdheid van het Hof – Artikel 1, punt 6, van het Verdrag inzake het
Energiehandvest
–
Begrip
‘investering’“,
Luxemburg,
2
september
2021:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245528&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&
occ=first&part=1&cid=3161919.
57 S. Collins, “Moldova v Komstroy: A Moment Of Reckoning For Intra-EU Investment Arbitration Under The ECT? Considering
Its impact On Tribunals, Investors And EU Member States”, European Federation for Investment Law and Arbitration (EFILA)
Blog, 29 november 2021: https://efilablog.org/2021/11/29/moldova-v-komstroy-a-moment-of-reckoning-for-intra-euinvestment-arbitration-under-the-ect-considering-its-impact-on-tribunals-investors-and-eu-member-states/.
58 D. Charlotin, “ICSID tribunal hearing claims by state-owned German banks against Spain declines to reconsider intra-EU
decision in light of the CJEU’s Komstroy Decision”, IAReporter, 13 december 2021: https://www.iareporter.com/articles/icsidtribunal-hearing-claims-by-state-owned-german-banks-against-spain-declines-to-reconsider-intra-eu-decision-in-light-ofthe-cjeus-komstroy-decision/; D. Charlotin, “ICSID tribunal regrets clash between fundamental norms of EU law and ECT
arbitration, but dismisses Spain’s request to reopen intra-EU issue in view of Komstroy decision”, IAReporter, 7 december
2021:
https://www.iareporter.com/articles/icsid-tribunal-regrets-clash-between-fundamental-norms-of-eu-law-and-ectarbitration-but-dismisses-spains-request-to-reopen-intra-eu-issue-in-view-of-komstroy-decision/.
59 Europees Verbond van Vakverenigingen, Position de la CES sur le Traité de la charte sur l’énergie, 5 oktober 2021:
https://www.etuc.org/fr/document/position-de-la-ces-sur-le-traite-de-la-charte-sur-lenergie.
60 P. Eberhardt en C. Olivet, Une insidieuse expansion. Le traité d’investissement le plus perfide au monde est-il en train de
prendre les pays du sud en otage ?, Brussel/Amsterdam/Kampala, CEO, TNI en Seatini, april 2020:
https://www.tni.org/files/publication-downloads/ect_insidieuse_expansion.pdf.
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mislukt zijn te herroepen61 en hen ervan doen afzien investeringen in de energiesector te reguleren
(bv. regelgeving die investeerders ertoe verplicht te werken met lokale arbeidskrachten, grondstoffen
te bewerken alvorens ze uit te voeren of de natuurlijke rijkdommen te beschermen) met als doel de
ontwikkeling van het land te bevorderen. Dit risico van vervolgingen kan ook de inspanningen
ondermijnen die worden genomen om te strijden tegen energiearmoede in overeenstemming met
meerdere duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen, via maatregelen zoals de plafonnering of de
regulering van de energieprijzen62. Algemeen kan het EHV aldus afbreuk doen aan het vermogen van
de ontwikkelingslanden om te reguleren. Om die reden is het belangrijk om elk proces van toetreding
te bevriezen zolang het EHV anachronistisch blijft en onverenigbaar met het Europees recht.

61

Naar het voorbeeld van Albanië, dat zich gedwongen ziet € 100 miljoen te betalen omdat het de vergunning voor
elektriciteitsdistributie wilde intrekken van de Tsjechische energiereus. ČEZ v. The Republic of Albania:
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/522/-ez-v-albania.
62 F. Lumonya, “THE ENERGY CHARTER TREATY (ECT) IS A DECOY: East African Community (EAC) countries should desist from
acceding to it”, Kampala, Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI) Uganda en
Transnational Institute (TNI), 8 december 2020: https://seatiniuganda.org/download/the-energy-charter-treaty-ect-is-adecoy-east-african-community-eac-countries-should-desist-from-acceding-to-it/.
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