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 Немачки министар спољних послова Хајко Мас одбацио је екстериторијалне санкције
против гасовода „Северни ток 2“ и обећао да ће оне бити тема за разговор са новом
америчком администрацијом, а додао је да ће о последицама повлачења низа компанија
из пројекта моћи да се суди у наредним недељама и месецима.

  „Према нашем схватању, ове санкције, које су екстериторијалне, су погрешне. У
прошлости смо о много говорили о томе“, рекао је Маас за телевизију „НТВ“.   

Мас је додао да ће се о теми санкција разговарати са новом америчком
администрацијом.

  

„О томе ћемо разговарати – и у томе је разлика у односу на претходну владу. Тада смо о
свему сазнавали само из медија и нисмо разговарали једни с другима“, нагласио је
немачки министар.

  

Мас није навео датуме могућих консултација са америчким властима.

 1 / 2



Хајко Мас: Санкције „Северном току 2“ су погрешне, разговараћемо о њима са новом администрацијом САД
четвртак, 21 јануар 2021 13:25

  

Он је истакао да разуме одлуку неких компанија да се повуку из пројекта због претње
санкцијама.

  

О утицају ових догађаја на пуштање у рад „Северног тока 2“, Мас је био суздржан.

  

„Да ли ће се то десити, одлучиваће се у наредним недељама и месецима. То сада нико
не може да каже унапред“, закључио је немачки министар.

  

Пројекат „Северни ток 2“ подразумева изградњу два крака гасовода, чији ће укупни
капацитет износити 55 милијарди кубних метара гаса годишње, од обале Русије, преко
Балтичког мора, до Немачке. У изградњи гасовода учествују бројне европске компаније.

  

САД су у децембру 2019. године увеле гасоводу санкције, због чега је швајцарски
„Олсиз“ био принуђен да заустави радове на полагању цеви.

  

Сједињене Америчке Државе увеле су 19. јануара санкције броду „Фортуна“ који
учествује у изградњи гасовода „Северни ток 2“, као и власнику брода, компанији
„КВТ-РУС“, саопштило је Министарство финансија САД.

  

(Спутник)
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