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Vec: Energetická nezávislosť Európy a extrateritorialita práva USA

Zavedenie nového sankčného režimu Spojených štátov voči európskym spoločnostiam, ktoré sú 
zapojené do projektu Nord Stream 2, je znepokojujúce. Zároveň je aj príkladom toho, s akými 
ťažkosťami sa stretávajú európski lídri pri ochrane a podpore energetickej nezávislosti nášho 
kontinentu.

Tieto sankcie budú mať retroaktívny účinok a podľa slov senátora Teda Cruza, ktorý príslušný návrh 
zákona predložil, budú zamerané na „každého, kto je akýmkoľvek spôsobom zapojený do tohto 
projektu“.

Bez ohľadu na to, či projekt Nord Stream 2 podporujeme alebo nie, nemôžeme akceptovať takéto 
rozšírenie rozsahu pôsobnosti práva USA. Tento zákon má síce v názve ochranu energetickej 
bezpečnosti Európy, avšak v skutočnosti umožní Washingtonu svojvoľne sa presadiť na európskom 
trhu s energiou.

1. Ako plánuje Komisia, ktorá sa pýši tým, že chráni európske spoločnosti vykonávajúce zákonné 
činnosti, oponovať tomuto novému režimu sankcií a jeho retroaktívnemu účinku?

2. Čo má vysoký predstaviteľ na mysli, keď hovorí o vytvorení „posilneného mechanizmu sankcií, 
ktorý zabezpečí, aby Európa bola odolnejšia voči extrateritoriálnym sankciám uloženým 
zo strany tretích krajín“?
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