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PROSESSVARSEL l HENHOLD TIL TVISTELOVENS § 5-2 - GYLDIG-
HETEN AV STORTINGETS SAMTYKKE TIL NORGES TILSLUTNING TIL
EUS ENERGIMARKEDSPAKKE III

Stortinget ga 22. 03. 2018 samtykke til at Norge godkjenner EØS-komiteens beslutning
93/2017 av 05. 05. 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den
tredje energimarkedspakken. Nei til EU er av den mening at vedtaket er grunnlovs-
stridig.

Vårt kontor har fått i oppdrag av organisasjonen Nei til EU å reise søksmål mot Staten
v/statsministerens kontor om gyldigheten av Stortingets samtykke til at Norge tilslutter
seg EUs Energimarkedspakke III.

Stortingets samtykke ble behandle! i henhold til Grl. § 26, mens Nei til EU er av den
oppfatning at saken skulle ha vært behandlet etter Grl. § 115, første ledd.

Det pekes først og fremst på at Energimarkedspakke III samlet sett, gjennom den
myndighet Kommisjonen og reguleringsenheten ACER, gjennom EØS-avtalens
overvakningsorgan ESA, får over norsk energipolitikk, medfører en så betydelig
avståelse at dette overstiger hva som er å anses som "lite imigripende" i norske
myndigheters suverenitet.

Det anføres også at selv om arrangementet for gjennomføring av Energimarkedspakke
Ul formelt framstår som folkerettslig forpliktende for Norge, vil EU i realiteten kunne
treffe direkte virkende vedtak for norske borgere. Grl. § 115, annet ledd er dermed
heller ikke anvendbar i denne sak.
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I lys av det ovenstående vil Nei til EU anlegge søksmål mot Staten for å forhindre at
Energipakke III innføres i norsk rett på bakgrunn av at Stortingets samtykke ikke er
gyldig.

Statsministerens kontor er den øverste ansvariige for iverksetting av politiske vedtak og
lovvedtak. Staten v/Statsministerens kontor vil på denne bakgrunn bli stevnet som
saksøkt i saken.

Etter tvistelovens § 5-2 må vi på vegne av Nei til EU varsle Statsministerens kontor om
søksmålet slik at man kan ta stilling til kravet. Under henvisning til bestemmelsen i
aimet ledd i § 5-2 oppfordres Staten v/Statsministerens kontor til å ta stilling til kravet,
og til å besvare prosessvarselet innen 14 dager etter mottak.
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