Til:
Næringsminister Jan Christian Vestre

Dato: 2 september 2022

Regjeringens posisjon på investeringsavtaler

Takk for svar på brevet vi sendte om avtaler med ISDS og klima.
I svaret orienterer Næringsministeren om at regjeringen har besluttet å si opp norske bilaterale
investeringsavtaler (BITs) med EØS-land.
Vi må første påpeke at det var en veldig gledelig nyhet og en god beslutning. Det vil være en naturlig
forlengelse av den beslutningen å avslutte de resterende BITs avtalene utenfor EØS.
I svaret påpekes det at bakgrunnen for regjeringens egen vurdering er at majoriteten av EU-landene
har inngått en plurilateral avtale om å avslutte BITs mellom EU-land.
Den plurilaterale avtalen i EU kommer som en reaksjon på Achmea v Slovak Republic saken i 2018
der domstolen holdt at ISDS-systemet er i strid med EU-lov (hovedsakelig at Court of Justice avsier
dommer i EU og at det ikke skal inngås andre former for tvisteløsning enn det som gis i EUavtaletekster).
I Norge har Lovavdelingen kommet med lignende konklusjoner om ISDS i 2002 og 2015 da
daværende modellutkast ble regna som konstitusjonelt betenkelig da det innebærer en omfattende
myndighetsoverføring.

Vi har noen spørsmål i denne sammenhengen:
1. Er beslutningen til regjeringen hovedsakelig en reaksjon på hva som skjer i EU og forholdet
til EU/EØS lov, eller er beslutningen begrunnet med betenkeligheter rundt ISDSmekanismen?
2. Vil beslutningen utvides til de andre BITs avtalene utenfor EØS?

Oppsigelsesavtalen med Romania har tredd i kraft i juli i år. Men Norge-Romania BIT-avtalen har en
klausul som gir beskyttelse for investeringer gjort mens avtalen fortsatt var i kraft, slik at avtalens
investorbeskyttelse fortsatt gjelder i 15 år etter avtalen avsluttes.
3. I oppsigelsesavtalen, er det en klausul som fjerner denne beskyttelsen på 15 år?

Vi ønsker i tillegg å be om et møte med Næringsministeren om dette arbeidet videre der muligens
flere organisasjoner fra det opprinnelige brevet om ISDS og klima ønsker å delta.
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