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Betreft: De energieonafhankelijkheid van Europa en de extraterritorialiteit van de Amerikaanse 
wetgeving

De tenuitvoerlegging door de Verenigde Staten van een nieuwe sanctieregeling tegen Europese 
bedrijven die aan het Nord Stream 2-project werken, is zorgwekkend. De regeling illustreert 
bovendien de moeilijkheden waarmee de Europese leiders te maken krijgen wanneer zij de 
energieonafhankelijkheid van Europa willen beschermen en ondersteunen.

De sancties hebben terugwerkende kracht en zijn volgens senator Ted Cruz, die het wetsvoorstel 
heeft ingediend, gericht op “al wie in welke hoedanigheid dan ook bij het project betrokken is”.

Of men nu voor of tegen Nord Stream 2 is, een dergelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van 
het Amerikaanse recht kan men niet aanvaarden. In tegenstelling tot wat de naam van de wet laat 
uitschijnen, beschermt zij niet de zekerheid van de energievoorziening in Europa maar stelt zij 
Washington in staat zichzelf op willekeurige wijze aan de Europese energiemarkt op te dringen.

1. De Commissie zegt dat zij Europese bedrijven met wettelijke activiteiten beschermt. Op welke 
manier is zij van plan zich tegen deze nieuwe sanctieregeling en het retroactieve karakter ervan 
te verzetten?

2. Wat bedoelt de hoge vertegenwoordiger wanneer hij het heeft over de invoering van “een 
versterkt sanctiemechanisme dat Europa weerbaarder zal maken tegen de gevolgen van door 
derde landen opgelegde extraterritoriale sancties”?
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