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Om: Europas uafhængighed på energiområdet og amerikansk lovgivnings ekstraterritorialitet

USA's gennemførelse af en ny sanktionsordning mod europæiske virksomheder, der arbejder på 
Nord Stream 2-projektet, er bekymrende. Det viser desuden de vanskeligheder, som europæiske 
ledere står over for med hensyn til at beskytte og støtte kontinentets energimæssige uafhængighed.

Disse sanktioner vil have tilbagevirkende kraft og vil ifølge senator Ted Cruz, der forelagde 
lovforslaget, være rettet mod "alle, der er involveret i projektet i en hvilken som helst egenskab".

Uanset om man er for eller imod Nord Stream 2, kan en sådan udvidelse af amerikansk lovgivnings 
anvendelsesområde ikke accepteres. Dette lovforslag vil - i stedet for at beskytte Europas 
energisikkerhed - på trods af sin titel gøre det muligt for Washington at trænge sig ind på det 
europæiske energimarked efter forgodtbefindende.

1. Hvordan agter Kommissionen, som bryster sig af at beskytte europæiske virksomheder, der 
beskæftiger sig med lovlige aktiviteter, at modsætte sig denne nye sanktionsordning og dens 
tilbagevirkende karakter?

2. Hvad mener den højtstående repræsentant, når han henviser til oprettelsen af "en styrket 
sanktionsmekanisme, der vil forbedre Europas modstandsdygtighed over for virkningerne af 
tredjelandes ekstraterritoriale sanktioner"?
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