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Przedmiot: Niezależność energetyczna Europy i ekstraterytorialny zasięg prawa USA

Nałożenie przez Stany Zjednoczone nowych sankcji na europejskie przedsiębiorstwa zaangażowane 
w projekt Nord Stream 2 budzi niepokój. Świadczą one ponadto o trudnościach, z jakimi borykają się 
europejscy przywódcy, którzy chcą chronić i wspierać niezależność energetyczną kontynentu.

Sankcje będą miały moc wsteczną i będą wymierzone – jak stwierdził senator Ted Cruz, który 
przedstawił projekt ustawy – „w każdego, kto jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w ten projekt”.

Bez względu na opinię o Nord Stream 2 nie można zgodzić się na takie rozszerzenie zakresu 
stosowania prawa amerykańskiego. Wbrew tytułowi projektu ustawy, zamiast chronić bezpieczeństwo 
energetyczne Europy, pozwoli ona Waszyngtonowi decydować w sposób arbitralny o europejskim 
rynku energii.

1. W jaki sposób Komisja, która szczyci się tym, że chroni legalnie działające europejskie 
przedsiębiorstwa, zamierza sprzeciwić się nowym sankcjom i ich retroaktywnemu charakterowi?

2. Co stoi za słowami Wysokiego Przedstawiciela, gdy odnosi się do „udoskonalonego mechanizmu 
sankcji, który zwiększy odporność Europy na skutki sankcji ekstraterytorialnych nakładanych 
przez państwa trzecie”?
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