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_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gezien advies nr. 2/2015 van het 
Europees Hof van Justitie van 16 mei 
2017 1 bis.
_________________
1 bis Advies nr. 2/2015 van het Hof van 
Justitie van 16 mei 2017 (PB C 239, 
24.7.2017, blz. 3).

Motivering

Gezien de recente jurisprudentie moet verduidelijkt worden dat portefeuillebeleggingen niet 
onder de verordening vallen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Buitenlandse directe investeringen 
dragen bij tot de groei van de Unie door het 
concurrentievermogen te versterken, 
werkgelegenheid en schaalvoordelen te 
scheppen, kapitaal, technologieën, 
innovatie en deskundigheid aan te brengen 
en nieuwe markten voor EU-uitvoer te 
ontsluiten. Zij ondersteunen de 
doelstellingen van het investeringsplan 
voor Europa van de Commissie en dragen 
bij tot andere EU-projecten en -
programma's.

(1) Buitenlandse directe investeringen 
dragen bij tot de groei van de Unie door het 
concurrentievermogen te versterken, 
werkgelegenheid en schaalvoordelen te 
scheppen, kapitaal, technologieën, 
innovatie en deskundigheid aan te brengen 
en nieuwe markten voor EU-uitvoer te 
ontsluiten. Zij ondersteunen de 
doelstellingen van het investeringsplan 
voor Europa en dragen bij tot andere EU-
projecten en -programma's.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie en de lidstaten hebben een 
open investeringsklimaat dat is vastgelegd 
in het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) en ingebed in 
de internationale verbintenissen van de 
Unie en haar lidstaten met betrekking tot 
buitenlandse directe investeringen.

(2) De Unie en de lidstaten hebben een 
open investeringsklimaat dat is vastgelegd 
in het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) en in 
overeenstemming is met artikel 3, lid 5, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU) en dat ingebed is in de 
internationale verbintenissen van de Unie 
en haar lidstaten met betrekking tot 
buitenlandse directe investeringen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Uit hoofde van hun verbintenissen in 
de Wereldgezondheidsorganisatie, de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling en de met 
derde landen gesloten handels- en 
investeringsovereenkomsten kunnen de 

(3) Uit hoofde van hun verbintenissen in 
de Wereldgezondheidsorganisatie, de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling en de met 
derde landen gesloten handels- en 
investeringsovereenkomsten kunnen de 
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Unie en de lidstaten onder bepaalde 
voorwaarden ten aanzien van buitenlandse 
directe investeringen beperkende 
maatregelen nemen om redenen van 
veiligheid of openbare orde.

Unie en de lidstaten onder bepaalde 
voorwaarden maatregelen nemen ter 
beperking van de markttoegang voor 
buitenlandse directe investeringen om 
redenen van veiligheid of openbare orde.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Diverse lidstaten hebben maatregelen 
genomen waarmee zij het kapitaalverkeer 
tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en derde landen kunnen beperken 
om redenen van overheidsbeleid of 
openbare veiligheid. Die maatregelen 
weerspiegelen de doelstellingen en 
bezorgdheid van de lidstaten met 
betrekking tot buitenlandse directe 
investeringen en leiden tot een aantal 
verschillen inzake toepassingsgebied en 
procedure. Andere lidstaten beschikken 
niet over dergelijke mechanismen.

(4) Diverse lidstaten hebben maatregelen 
genomen waarmee zij het kapitaalverkeer 
tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en derde landen kunnen beperken 
om redenen van overheidsbeleid of 
openbare veiligheid. Die maatregelen 
weerspiegelen de doelstellingen en 
bezorgdheid van de lidstaten met 
betrekking tot buitenlandse directe 
investeringen en leiden tot een aantal 
verschillende en niet-gecoördineerde 
maatregelen wat het toepassingsgebied en 
de procedure ervan betreft. Lidstaten die 
niet beschikken over dergelijke 
mechanismen kunnen eigen mechanismen 
vaststellen op basis van de werking, 
ervaring en beste praktijken van de 
nationale mechanismen die reeds bestaan.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Momenteel bestaat er geen 
alomvattend kader op EU-niveau voor de 
screening van buitenlandse directe 
investeringen om redenen van veiligheid of 
openbare orde.

(5) Momenteel bestaat er geen 
alomvattend kader op Unieniveau voor de 
screening van buitenlandse directe 
investeringen om redenen van veiligheid of 
openbare orde, terwijl de grote 
handelspartners van de Unie, met 
inbegrip van de G7-landen, een dergelijk 
kader hebben ontwikkeld, met 
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gebruikmaking van verschillende 
screeningmechanismen met 
uiteenlopende niveaus van transparantie, 
beperking en voorspelbaarheid.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het is belangrijk om rechtszekerheid 
te scheppen en de coördinatie en 
samenwerking binnen de EU te 
waarborgen door een kader vast te stellen 
voor de screening van buitenlandse directe 
investeringen in de Unie om redenen van 
veiligheid of openbare orde. Dit doet geen 
afbreuk aan de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om 
de nationale veiligheid te handhaven.

(7) Deze verordening moet 
rechtszekerheid scheppen voor de 
screeningmechanismen van de lidstaten 
en de coördinatie en samenwerking binnen 
de EU waarborgen door een kader vast te 
stellen voor de screening van buitenlandse 
directe investeringen in de Unie om 
redenen van veiligheid of openbare orde. 
Dit doet geen afbreuk aan de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om 
de nationale veiligheid te handhaven. Het 
toezicht van de Commissie op de 
screeningsystemen in derde landen moet 
ook rechtszekerheid bieden.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het kader voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen moet de 
lidstaten en de Commissie de middelen 
geven om risico's voor de veiligheid of de 
openbare orde op een alomvattende wijze 
aan te pakken en zich aan te passen aan 
wijzigende omstandigheden, en er 
tegelijkertijd voor zorgen dat de lidstaten 
over de nodige flexibiliteit blijven 
beschikken om – rekening houdend met 
hun individuele situatie en nationale 
omstandigheden – buitenlandse directe 
investeringen te screenen om redenen van 

(8) Het kader voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen moet de 
lidstaten en de Commissie de wettelijke 
middelen, het personeel en de financiële 
middelen geven die nodig zijn om risico's 
voor de veiligheid of de openbare orde op 
een alomvattende wijze aan te pakken en 
zich aan te passen aan wijzigende 
omstandigheden, en er tegelijkertijd voor 
zorgen dat de lidstaten over de nodige 
flexibiliteit blijven beschikken om – 
rekening houdend met hun individuele 
situatie en nationale omstandigheden – 
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veiligheid en openbare orde. buitenlandse directe investeringen te 
screenen om redenen van veiligheid en 
openbare orde, waarbij ook moet worden 
gekeken naar "gouden aandelen" en 
"gouden bevoegdheden".

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het kader moet betrekking hebben 
op een breed scala van investeringen 
waarmee duurzame en directe 
betrekkingen worden gevestigd of 
gehandhaafd tussen investeerders uit derde 
landen en ondernemingen die een 
economische activiteit uitoefenen in de 
lidstaten.

(9) Deze verordening moet betrekking 
hebben op een breed scala van 
investeringen, waaronder directe 
investeringen onder zeggenschap van een 
buitenlandse overheid, ongeacht de 
omvang of het participatiecijfer hiervan, 
waarmee duurzame directe of indirecte 
betrekkingen worden gevestigd of 
gehandhaafd tussen een buitenlandse 
investeerder, ongeacht of deze de 
uiteindelijke investeerder is, en 
ondernemingen die een economische 
activiteit uitoefenen op het grondgebied 
van een lidstaat of in de exclusieve 
economische zone ervan, als vastgesteld 
in het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee (UNCLOS), 
dan wel op het continentaal plat ervan,.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Lidstaten moeten, in 
overeenstemming met het Unierecht, de 
nodige maatregelen kunnen nemen om de 
ontwijking van hun screeningmechanismen 
en -besluiten ter bescherming van de 
veiligheid of de openbare orde te 
voorkomen. Dit moet van toepassing zijn 
op investeringen in de Unie met behulp van 

(10) De lidstaten moeten, in 
overeenstemming met het Unierecht, de 
nodige maatregelen handhaven, wijzigen, 
aanscherpen of vaststellen om ontwijking 
van hun screeningmechanismen en 
-besluiten ter bescherming van de 
veiligheid en de openbare orde te 
identificeren en te voorkomen. Dit moet 
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kunstmatige regelingen die de 
economische realiteit niet weerspiegelen en 
waarmee de screeningmechanismen en -
besluiten worden ontweken, waarbij de 
investeerder uiteindelijk het eigendom is 
van of wordt beheerd door een natuurlijke 
persoon of een onderneming uit een derde 
land. Dit doet geen afbreuk aan de vrijheid 
van vestiging en het vrije verkeer van 
kapitaal zoals vastgelegd in het VWEU.

van toepassing zijn op investeringen in de 
Unie met behulp van kunstmatige 
regelingen die de economische realiteit niet 
weerspiegelen en waarmee de 
screeningmechanismen en -besluiten 
worden ontweken, inclusief gevallen waar 
de eigendomsstructuur of andere 
belangrijke kenmerken van de 
investeerder ingrijpend zijn veranderd en 
gevallen waar de investeerder optreedt als 
tussenpersoon of als onderneming die 
uiteindelijk het eigendom is van of wordt 
beheerd door een natuurlijke persoon of 
een onderneming uit een derde land. De 
lidstaten moeten de Commissie op de 
hoogte stellen van elke maatregel ter 
voorkoming van ontwijking die zij nemen. 
Dit doet geen afbreuk aan de vrijheid van 
vestiging en het vrije verkeer van kapitaal 
zoals vastgelegd in het VWEU.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In het kader van deze 
verordening moeten de Commissie en de 
lidstaten de medewerking en het 
engagement van derde landen bevorderen, 
door middel van handels- en 
investeringsovereenkomsten en in de 
internationale fora voor de toepassing van 
screeningprocedures.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de toepassing van de 
verordening door de lidstaten en de 
Commissie aan te sturen, is het dienstig te 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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voorzien in een lijst van factoren die bij de 
screening van buitenlandse directe 
investeringen om redenen van veiligheid of 
openbare orde in aanmerking kunnen 
worden genomen. Door deze lijst zal de 
screeningprocedure ook transparanter 
worden voor investeerders die buitenlandse 
directe investeringen in de Unie overwegen 
of hebben gedaan. Deze lijst van factoren 
die gevolgen kunnen hebben voor de 
veiligheid of de openbare orde moet niet-
uitputtend blijven.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Wanneer de lidstaten en de 
Commissie moeten beoordelen of een 
buitenlandse directe investering gevolgen 
kan hebben voor de veiligheid of de 
openbare orde, moeten zij rekening 
kunnen houden met alle relevante 
factoren, inclusief de gevolgen voor 
kritieke infrastructuur, technologieën 
(inclusief sleuteltechnologieën) en 
grondstoffen die van essentieel belang zijn 
voor de veiligheid of de handhaving van 
de openbare orde en waarvan de 
verstoring, het verlies of de vernietiging 
aanzienlijke gevolgen zou hebben voor 
een lidstaat of de Unie. In dat verband 
moeten de lidstaten en de Commissie in 
aanmerking kunnen nemen of een 
buitenlandse investeerder direct of 
indirect onder zeggenschap staat (bv. via 
aanzienlijke financiering, inclusief 
subsidies) van de overheid van een derde 
land.

(12) Wanneer de lidstaten en de 
Commissie moeten beoordelen of een 
buitenlandse investering gevolgen kan 
hebben voor de veiligheid of de openbare 
orde, moeten zij met name onderzoeken of 
er sprake is van een verstoring, defect, 
verlies of vernietiging van de voorziening 
die gevolgen kan hebben voor een lidstaat 
of de Unie, of een buitenlandse 
investeerder direct of indirect onder 
zeggenschap staat van de overheid van 
een derde land of een investering is onder 
zeggenschap van een buitenlandse 
overheid, of de buitenlandse investering 
deel uitmaakt van een door de overheid 
geleid project of een programma of 
onderdeel is van een economische, 
industriële of politieke strategie die een 
derde land uitvoert om 
sleuteltechnologieën of kennis te 
verwerven of over te dragen of ter 
ondersteuning van strategische nationale 
belangen. Dit moet ook gelden in gevallen 
waar de investeerder reeds betrokken is 
geweest bij investeringsprojecten die 
gevolgen hebben voor de veiligheid of de 
openbare orde van een lidstaat.
De Commissie en de lidstaten kunnen 
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ook, om redenen van veiligheid of 
openbare orde, de potentiële effecten 
onderzoeken onder andere op kritieke en 
strategische infrastructuur, kritieke en 
strategische technologieën, de 
strategische autonomie van de Unie, de 
toegang tot gevoelige informatie of 
persoonsgegevens van burgers van de 
Unie, de pluriformiteit en de 
onafhankelijkheid van de media en de 
diensten van algemeen belang en diensten 
van algemeen economisch belang.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Wanneer de lidstaten en de 
Commissie moeten beoordelen of een 
buitenlandse investering gevolgen kan 
hebben voor de veiligheid of de openbare 
orde, kunnen zij ook rekening houden met 
de context en de omstandigheden waarin 
de investering wordt of is gedaan, onder 
andere of de investering kan leiden tot een 
monopolistische structuur en of de markt 
in het land van herkomst van de 
buitenlandse investeerder open, ingeperkt 
of gesloten is, of er sprake is van 
wederkerigheid en een gelijk speelveld en 
of er een risico is van schending van de 
internationale instrumenten op het gebied 
van de mensenrechten of essentiële IAO-
normen. Het onderzoek moet worden 
uitgevoerd op basis van de beste 
beschikbare gegevens, die juist, volledig 
en betrouwbaar moeten zijn.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De lidstaten kunnen toestaan 
dat marktdeelnemers, maatschappelijke 
organisaties of sociale partners, 
bijvoorbeeld vakbonden, de lidstaten 
verzoeken de activering van de screening 
te overwegen, zonder afbreuk te doen aan 
andere systemen, die meer betrokkenheid 
bij de procedure mogelijk maken.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Als marktdeelnemers, 
maatschappelijke organisaties of sociale 
partners, bijvoorbeeld vakbonden, 
beschikken over relevante informatie of 
significante, naar behoren gemotiveerde 
bezwaren tegen een buitenlandse directe 
investering die waarschijnlijk gevolgen 
zal hebben voor projecten of programma's 
van Uniebelang op grond van veiligheid 
en openbare orde, moet het mogelijk zijn 
deze informatie te verstrekken aan de 
Commissie. De Commissie kan naar 
behoren rekening houden met deze 
informatie bij de afgifte van een advies.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is dienstig de essentiële 
elementen van het procedurele kader voor 
de screening van buitenlandse directe 
investeringen door lidstaten vast te stellen 
om investeerders, de Commissie en andere 
lidstaten een inzicht te verschaffen in de 

(13) Het is dienstig de essentiële 
elementen van het procedurele kader voor 
de screening van buitenlandse directe 
investeringen door lidstaten vast te stellen 
om investeerders, de Commissie en andere 
lidstaten een inzicht te verschaffen in de 
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wijze waarop dergelijke investeringen 
waarschijnlijk worden gescreend en tevens 
om een transparante screening zonder 
discriminatie tussen derde landen te 
waarborgen. Deze elementen moeten ten 
minste de vaststelling van termijnen voor 
de screening en de mogelijkheid voor 
buitenlandse investeerders om tegen een 
screeningbesluit in beroep te gaan, 
omvatten.

wijze waarop dergelijke investeringen 
waarschijnlijk worden gescreend, op 
transparante wijze en zonder discriminatie 
tussen derde landen. Deze elementen 
moeten ten minste de vaststelling omvatten 
van termijnen voor de screening en de 
mogelijkheid voor buitenlandse 
investeerders om tegen een 
screeningbesluit in beroep te gaan bij de 
autoriteiten en rechtbanken van de 
lidstaten, overeenkomstig hun wetgeving.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er moet een mechanisme tot stand 
worden gebracht dat onderlinge 
samenwerking en ondersteuning door de 
lidstaten mogelijk maakt wanneer een 
buitenlandse directe investering in een 
lidstaat gevolgen kan hebben voor de 
veiligheid of de openbare orde in andere 
lidstaten. Lidstaten moeten de 
mogelijkheid hebben om opmerkingen in te 
dienen bij een lidstaat waarin de 
investering wordt gepland of is voltooid, 
ongeacht of de lidstaat die de opmerkingen 
indient of de lidstaat waarin de investering 
wordt gepland of is voltooid over een 
screeningmechanisme beschikt of een 
screening van de investering uitvoert. De 
opmerkingen van lidstaten moeten ook 
naar de Commissie worden doorgestuurd. 
Tevens moet de Commissie de 
mogelijkheid hebben om, in voorkomend 
geval, een advies te richten tot de lidstaat 
waarin de investering wordt gepland of is 
voltooid, ongeacht of deze lidstaat over een 
screeningmechanisme beschikt of een 
screening van de investering uitvoert en 
ongeacht of andere lidstaten opmerkingen 
hebben ingediend.

(14) Er moet een mechanisme tot stand 
worden gebracht dat onderlinge 
samenwerking en ondersteuning door de 
lidstaten mogelijk maakt wanneer een 
buitenlandse directe investering in een 
lidstaat gevolgen kan hebben voor de 
veiligheid of de openbare orde in andere 
lidstaten. Lidstaten moeten de 
mogelijkheid hebben om opmerkingen in te 
dienen bij een lidstaat waarin de 
investering wordt gepland of is voltooid, 
ongeacht of de lidstaat die de opmerkingen 
indient of de lidstaat waarin de investering 
wordt gepland of is voltooid over een 
screeningmechanisme beschikt of een 
screening van de investering uitvoert. Deze 
opmerkingen moeten ook gelijktijdig 
worden doorgestuurd naar alle andere 
lidstaten en de Commissie, die vervolgens 
de mogelijkheid moet hebben om een 
advies te richten tot de lidstaat waarin de 
investering wordt gepland of is voltooid, 
ongeacht of deze lidstaat over een 
screeningmechanisme beschikt of een 
screening van de investering uitvoert en 
ongeacht of andere lidstaten opmerkingen 
hebben ingediend. Dit advies moet 
gelijktijdig worden doorgestuurd naar alle 
andere lidstaten en mag niet openbaar 
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worden gemaakt. Een lidstaat moet de 
mogelijkheid hebben de Commissie om 
advies of andere lidstaten om 
opmerkingen te vragen met betrekking tot 
een buitenlandse directe investering die 
wordt gedaan op zijn grondgebied.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bovendien moet de Commissie de 
mogelijkheid hebben om buitenlandse 
directe investeringen die waarschijnlijk 
gevolgen hebben voor projecten en 
programma's van Uniebelang te screenen 
om redenen van veiligheid of openbare 
orde. Zo zou de Commissie beschikken 
over een instrument ter bescherming van 
projecten en programma's die de Unie in 
haar geheel ten goede komen en een 
belangrijke bijdrage aan de economische 
groei, de werkgelegenheid en het 
concurrentievermogen leveren. Hieronder 
vallen met name projecten en programma's 
waarmee een aanzienlijke financiering 
door de EU gemoeid is of die zijn 
vastgesteld bij Uniewetgeving met 
betrekking tot kritieke infrastructuur, 
kritieke technologie of kritieke 
grondstoffen. Duidelijkheidshalve moet in 
een bijlage een indicatieve lijst worden 
opgenomen van projecten en programma's 
van Uniebelang in verband waarmee 
buitenlandse directe investeringen aan een 
screening door de Commissie kunnen 
worden onderworpen.

(15) Bovendien moet de Commissie 
buitenlandse directe investeringen die 
waarschijnlijk gevolgen hebben voor 
projecten en programma's van Uniebelang, 
screenen om redenen van veiligheid of 
openbare orde. Zo zou de Commissie 
beschikken over een instrument ter 
bescherming van projecten en programma's 
die de Unie in haar geheel ten goede 
komen en een belangrijke bijdrage aan de 
economische groei, de werkgelegenheid en 
het concurrentievermogen leveren. 
Hieronder vallen met name projecten en 
programma's waarmee een aanzienlijke 
financiering door de EU gemoeid is of die 
zijn vastgesteld bij Uniewetgeving met 
betrekking tot kritieke en strategische 
infrastructuur, kritieke en strategische 
technologie en kritieke en strategische 
grondstoffen. Duidelijkheidshalve moet in 
een bijlage een niet-uitputtende lijst 
worden opgenomen van projecten en 
programma's van Uniebelang in verband 
waarmee buitenlandse directe 
investeringen aan een screening door de 
Commissie kunnen worden onderworpen. 
De Commissie moet bevoegd zijn om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om deze lijst te actualiseren.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
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Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Om de dialoog tussen de 
instellingen van de Unie te bevorderen 
moet de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement de Commissie 
kunnen verzoeken een advies uit te 
brengen over een buitenlandse directe 
investering die in een lidstaat gepland of 
uitgevoerd is. De Commissie moet het 
Europees Parlement op de hoogte stellen 
van haar actie als gevolg van de ontvangst 
van dit verzoek.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Wanneer de Commissie van oordeel 
is dat een buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor 
projecten of programma's die om redenen 
van veiligheid of openbare orde van belang 
zijn voor de Unie, moet zij de 
mogelijkheid hebben om binnen een 
redelijke termijn een advies te richten tot 
de lidstaten waarin een dergelijke 
investering wordt gepland of voltooid. 
Gezien hun plicht tot loyale samenwerking 
uit hoofde van artikel 4, lid 3, TEU moeten 
de lidstaten zoveel mogelijk rekening 
houden met het advies en de Commissie 
uitleg verstrekken wanneer zij haar advies 
niet opvolgen. De Commissie moet ook de 
mogelijkheid hebben om bij die lidstaten 
de informatie op te vragen die zij voor haar 
screening van een dergelijke investering 
nodig heeft.

(16) Wanneer de Commissie of een of 
meer lidstaten van oordeel is dat een 
buitenlandse investering waarschijnlijk 
gevolgen heeft voor projecten of 
programma's die om redenen van 
veiligheid of openbare orde van belang zijn 
voor de Unie, moet zij binnen een redelijke 
termijn een advies richten tot de lidstaten 
waarin een dergelijke investering wordt 
gepland of voltooid en moeten deze 
lidstaten opmerkingen kunnen 
formuleren aan de lidstaten waarin een 
dergelijke investering wordt gepland of 
voltooid is. Het advies, dat niet openbaar 
mag worden gemaakt, moet gelijktijdig 
worden doorgestuurd naar de andere 
lidstaten. Gezien hun plicht tot loyale 
samenwerking uit hoofde van artikel 4, 
lid 3, TEU moeten de lidstaten zoveel 
mogelijk rekening houden met het advies 
en de Commissie en de betrokken lidstaten 
schriftelijk uitleg verstrekken wanneer zij 
haar advies niet opvolgen. De Commissie 
moet ook de mogelijkheid hebben om bij 
die lidstaten de informatie op te vragen die 
zij voor haar screening van een dergelijke 
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investering nodig heeft. Een lidstaat moet 
de mogelijkheid hebben de Commissie om 
advies of andere lidstaten om 
opmerkingen te vragen met betrekking tot 
een buitenlandse directe investering die 
wordt gedaan op zijn grondgebied.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Wanneer ten minste een derde 
van de lidstaten van mening is dat een 
buitenlandse directe investering gevolgen 
kan hebben voor zijn veiligheid of 
openbare orde, of ten minste een derde 
van de lidstaten en de Commissie van 
mening zijn dat projecten of programma's 
van Uniebelang getroffen zijn om redenen 
van veiligheid en openbare orde, moeten 
de lidstaten zoveel mogelijk rekening 
houden met het advies van de Commissie 
en de opmerkingen van de andere 
lidstaten en een schriftelijke toelichting 
verstrekken aan de Commissie en de 
betrokken lidstaten. Indien deze 
opmerkingen of adviezen niet worden 
gevolgd, moet de Commissie de dialoog 
bevorderen tussen de lidstaten die 
opmerkingen hebben geformuleerd en de 
lidstaat waar de buitenlandse directe 
investering wordt gepland of voltooid is.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met het oog op de bevordering van 
de samenwerking met andere lidstaten en 
de screening van buitenlandse directe 
investeringen door de Commissie moeten 

(17) Met het oog op de bevordering van 
de samenwerking met andere lidstaten en 
de screening van buitenlandse directe 
investeringen door de Commissie en om de 
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de lidstaten de Commissie tevens 
kennisgeven van hun 
screeningmechanismen en van alle 
wijzigingen van die mechanismen; 
daarnaast moeten zij regelmatig verslag 
uitbrengen over de toepassing van hun 
screeningmechanismen. Om dezelfde 
reden moeten ook lidstaten die niet over 
een screeningmechanisme beschikken, 
verslag uitbrengen over de buitenlandse 
directe investeringen die op hun 
grondgebied hebben plaatsgevonden, op 
basis van de informatie waarover zij 
beschikken.

betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van 
door de lidstaten geleverde gegevens te 
verbeteren, moeten de lidstaten de 
Commissie tevens kennisgeven van hun 
screeningmechanismen en van alle 
wijzigingen van die mechanismen; 
daarnaast moeten zij regelmatig verslag 
uitbrengen over de toepassing van hun 
screeningmechanisme. Om dezelfde reden 
moeten ook lidstaten die niet over een 
screeningmechanisme beschikken, verslag 
uitbrengen over de buitenlandse directe 
investeringen die op hun grondgebied, in 
hun exclusieve economische zone of 
binnen hun continentaal plat hebben 
plaatsgevonden, op basis van de informatie 
waarover zij beschikken. Zij moeten ook 
informatie verstrekken over de stappen die 
zijn ondernomen om deze informatie te 
verkrijgen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Daarom is het ook belangrijk om te 
voorzien in een minimumhoeveelheid 
informatie en coördinatie met betrekking 
tot binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallende buitenlandse directe 
investeringen in alle lidstaten. Deze 
informatie moet op verzoek van de 
lidstaten of de Commissie worden 
verstrekt door de lidstaten waarin de 
buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid. Onder relevante 
informatie vallen aspecten zoals de 
eigendomsstructuur van de buitenlandse 
investeerder alsook de financiering van de 
geplande of voltooide investering, inclusief 
– in voorkomend geval – informatie over 
subsidies van derde landen.

(18) Daarom is het ook belangrijk om te 
voorzien in een minimumhoeveelheid 
informatie en coördinatie met betrekking 
tot binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallende buitenlandse directe 
investeringen in alle lidstaten waar de 
buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid, als hier door de 
Commissie of de lidstaten om wordt 
verzocht. Onder relevante informatie vallen 
aspecten zoals de eigendomsstructuur van 
de buitenlandse investeerder alsook de 
financiering van de geplande of voltooide 
investering, inclusief – in voorkomend 
geval – informatie over subsidies van derde 
landen. Deze informatie moet worden 
verstrekt met inachtneming van de regels 
in artikel 346 VWEU. Zij moet 
nauwkeurig, volledig en betrouwbaar zijn 
en er moet bij worden gestreefd naar het 
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faciliteren van de vergelijkbaarheid van 
gegevens.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De communicatie en samenwerking 
op het niveau van de lidstaten en de Unie 
moeten worden versterkt door in elke 
lidstaat een contactpunt voor de screening 
van buitenlandse directe investeringen tot 
stand te brengen.

(19) De communicatie en samenwerking 
op het niveau van de lidstaten en de Unie 
moeten worden versterkt door in elke 
lidstaat een institutioneel verankerd 
contactpunt voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen tot stand 
te brengen en een specifieke 
Coördinatiegroep voor de screening van 
investeringen op te richten.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De lidstaten en de Commissie 
moeten alle nodige maatregelen nemen 
om de bescherming van vertrouwelijke en 
andere gevoelige informatie te 
waarborgen.

(20) De lidstaten en de Commissie 
moeten het hoogste niveau van 
bescherming garanderen voor alle 
vertrouwelijke informatie die ter 
beschikking wordt gesteld door de 
buitenlandse investeerders en de 
betrokken onderneming van de Unie.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De lidstaten moeten de 
Commissie een jaarlijks verslag 
verstrekken over de buitenlandse directe 
investeringen die op hun grondgebied, in 
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hun exclusieve economische zone of 
binnen hun continentaal plat hebben 
plaatsgevonden, op basis van de beste 
beschikbare informatie. Zij moeten ook 
informatie verstrekken over de stappen die 
zijn ondernomen om deze informatie te 
verkrijgen. Op basis van deze jaarlijkse 
verslagen moet de Commissie een jaarlijks 
verslag opstellen met een presentatie van 
de algemene investeringssituatie in de 
Unie, inclusief de uitvoering van deze 
verordening, dat zij moet indienen bij het 
Europees Parlement. Dit verslag moet 
openbaar worden gemaakt.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
moet de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag over de 
toepassing van deze verordening indienen. 
Wanneer het verslag een voorstel tot 
wijziging van de bepalingen van deze 
verordening omvat, kan het – in 
voorkomend geval – vergezeld gaan van 
een wetgevingsvoorstel.

(21) Uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
vervolgens om de drie jaar moet de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag indienen met een 
beoordeling van de werking en 
doeltreffendheid van deze verordening. De 
beoordeling moet ook de andere 
mogelijkheden voor economische 
zeggenschap op lange termijn omvatten 
dan buitenlandse directe investeringen, 
die leiden tot de verwerving via een 
overheidsopdracht van duurzame en 
directe beïnvloedingsmogelijkheden die 
het beheer van of de zeggenschap over 
projecten of programma's van Uniebelang 
zoals gedefinieerd in deze verordening 
mogelijk maken. Wanneer het verslag een 
voorstel tot wijziging van de bepalingen 
van deze verordening omvat, kan het – in 
voorkomend geval – vergezeld gaan van 
een wetgevingsvoorstel, en in alle andere 
gevallen moeten het Europees Parlement 
een de Raad geïnformeerd worden.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Voor het bijwerken van deze 
lijst met projecten en programma's van 
Uniebelang moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
VWEU handelingen vast te stellen tot 
wijziging van de bijlage bij deze 
verordening. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
onder meer op deskundigenniveau, en dat 
dit overleg geschiedt in overeenstemming 
met de beginselen die zijn vastgesteld in 
het Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016. Met name 
geldt, om te zorgen voor gelijke deelname 
aan de voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen, dat het Europees Parlement 
en de Raad alle documenten op hetzelfde 
tijdstip ontvangen als de deskundigen van 
de lidstaten en dat hun deskundigen 
systematisch toegang krijgen tot de 
vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "buitenlandse directe investeringen": 
alle investeringen door een buitenlandse 
investeerder die gericht zijn op de 
vestiging of de handhaving van directe 
betrekkingen tussen de buitenlandse 
investeerder en de ondernemer of de 
onderneming voor wie de desbetreffende 

(1) "buitenlandse directe investeringen": 
elke investering, ongeacht de omvang of 
het participatiecijfer ervan, door een 
buitenlandse investeerder, ongeacht of 
deze de uiteindelijke investeerder is, die 
gericht is op de vestiging of de handhaving 
van duurzame directe of indirecte 



PE621.693/ 18

NL

middelen bestemd zijn met het oog op de 
uitoefening van een economische activiteit 
in een lidstaat, met inbegrip van 
investeringen die de daadwerkelijke 
deelname aan het beheer van of de 
zeggenschap over een onderneming die een 
economische activiteit uitoefent, mogelijk 
maken;

betrekkingen tussen de buitenlandse 
investeerder en de ondernemer of de 
onderneming voor wie de desbetreffende 
middelen bestemd zijn met het oog op de 
uitoefening van een economische activiteit 
op het grondgebied van een lidstaat of in 
de exclusieve economische zone ervan, als 
vastgesteld in het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee (UNCLOS), dan wel op het 
continentaal plat ervan, met inbegrip van 
investeringen die de daadwerkelijke 
deelname aan het beheer van of de directe 
of indirecte zeggenschap over een 
onderneming die een economische 
activiteit uitoefent, mogelijk maken;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) "investering onder 
zeggenschap van een buitenlandse 
overheid": elke buitenlandse directe 
investering die kan leiden tot zeggenschap 
over een in de Unie gevestigde 
rechtspersoon door een buitenlandse 
overheid of een entiteit die onder de 
zeggenschap staat van of optreedt namens 
of volgens de instructies van een 
buitenlandse overheid;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "buitenlandse investeerder": een 
natuurlijke persoon of een onderneming uit 
een derde land die voornemens is een 
buitenlandse directe investering te doen of 
deze heeft gedaan;

(2) "buitenlandse investeerder": een 
natuurlijke persoon, een rechtspersoon of 
een onderneming uit een derde land of een 
nationale of overheidsinstelling die 
voornemens is een buitenlandse directe 
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investering te doen of deze reeds heeft 
gedaan, ongeacht of deze persoon de 
eindinvesteerder is of een tussenpersoon 
die de betrokken investeerder uit een 
derde land vertegenwoordigt;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "screening": een procedure in het 
kader waarvan buitenlandse directe 
investeringen kunnen worden beoordeeld, 
onderzocht, toegestaan, aan voorwaarden 
onderworpen, verboden of afgewikkeld;

(3) "screening": een procedure in het 
kader waarvan buitenlandse directe 
investeringen kunnen worden beoordeeld, 
onderzocht, toegestaan, aan voorwaarden 
onderworpen, verboden of afgewikkeld, 
waarvan de voltooiingstermijn ingaat 
zodra alle vereiste gegevens voor de start 
van een screening zijn ontvangen door de 
bevoegde autoriteiten;

Motivering

Er moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat buitenlandse investeerders 
geen onvolledige informatie toezenden louter om ervoor te zorgen dat de klok voor de 
screeningtermijn begint te lopen. Daarom moet de screeningtermijn pas beginnen te lopen 
wanneer alle voor de opstelling van een volledig dossier vereiste informatie is ingediend.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten kunnen mechanismen voor 
de screening van buitenlandse directe 
investeringen om redenen van veiligheid of 
openbare orde handhaven, wijzigen of 
vaststellen onder de voorwaarden van en 
in overeenstemming met deze 
verordening.

1. Overeenkomstig de bepalingen van 
deze verordening kunnen de lidstaten 
mechanismen voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen om 
redenen van veiligheid of openbare orde 
handhaven, wijzigen, aanscherpen of 
vaststellen.
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan buitenlandse 
directe investeringen die waarschijnlijk 
gevolgen hebben voor projecten of 
programma's van Uniebelang screenen om 
redenen van veiligheid of openbare orde.

2. De Commissie screent buitenlandse 
directe investeringen die waarschijnlijk 
gevolgen hebben voor projecten of 
programma's van Uniebelang om redenen 
van veiligheid of openbare orde.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Projecten en programma's van 
Uniebelang omvatten met name de 
projecten en programma's waarmee een 
aanzienlijk bedrag of aandeel van 
financiering door de EU gemoeid is, 
alsmede die welke vallen onder 
Uniewetgeving met betrekking tot kritieke 
infrastructuur, kritieke technologieën of 
kritieke grondstoffen. In bijlage 1 is een 
indicatieve lijst van projecten of 
programma's van Uniebelang opgenomen.

3. Projecten en programma's van 
Uniebelang omvatten met name de 
projecten en programma's waarmee 
financiering door de EU gemoeid is, 
alsmede die welke vallen onder 
Uniewetgeving met betrekking tot kritieke 
en strategische infrastructuur en 
technologieën, inclusief 
sleuteltechnologieën, en kritieke 
grondstoffen die essentieel zijn voor de 
veiligheid of de handhaving van de 
openbare orde. In de bijlage bij deze 
verordening is een niet-uitputtende lijst 
van projecten of programma's van 
Uniebelang opgenomen. De Commissie 
wordt gemachtigd om overeenkomstig 
artikel 13 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot herziening van deze 
verordening door bijwerking van de lijst 
in de bijlage.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Factoren die bij de screening in 
aanmerking kunnen worden genomen

Factoren die bij de screening in 
aanmerking worden genomen

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten en de Commissie een 
buitenlandse directe investering screenen 
om redenen van veiligheid of openbare 
orde kunnen zij rekening houden met de 
gevolgen voor onder meer:

1. Wanneer de lidstaten en de 
Commissie een buitenlandse directe 
investering screenen om redenen van 
veiligheid of openbare orde kunnen zij 
rekening houden met de gevolgen voor 
onder meer:

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- kritieke infrastructuur, met inbegrip 
van energie-, vervoers-, communicatie-, 
gegevensopslag-, ruimte- of financiële 
infrastructuur en gevoelige installaties;

(a) kritieke en strategische 
infrastructuur, zowel fysieke als virtuele, 
met inbegrip van onder andere energie- en 
waterdistributie, vervoersnetwerken, 
havens, spoorwegen, luchthavens en 
scheepswerven, vervoersdiensten, 
communicatie en media, ruimtevaart en 
ruimte-infrastructuur, faciliteiten voor 
gegevensopslag, grootschalige 
gegevensanalyse, 
verkiezingsinfrastructuur, infrastructuur 
voor financiële diensten en gevoelige 
installaties;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- kritieke technologieën, met inbegrip 
van kunstmatige intelligentie, robotica, 
halfgeleiders, technologieën met 
toepassingen die mogelijk voor tweeërlei 
gebruik geschikt zijn, cyberbeveiliging en 
nucleaire of ruimtevaarttechnologie;

(b) kritieke en strategische 
technologieën, met inbegrip van onder 
andere kunstmatige intelligentie, robotica, 
kwantumtechnologie, nano-, bio- en 
medische technologieën, informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT), 
elektronische chips, halfgeleiders, 
energieopslag, producten voor tweeërlei 
gebruik, defensie, cyberveiligheid en 
cybertechnologieën, de automobielsector, 
spoorwegen, ruimtevaart- of nucleaire 
technologieën en voorzieningen voor 
onderzoek en ontwikkeling;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de voorzieningszekerheid van 
kritieke grondstoffen; of

(c) de strategische autonomie van de 
Unie, de voorzieningsveiligheid en -
zekerheid van kritieke grondstoffen, met 
inbegrip van onder andere grondstoffen, 
zeldzame aardmetalen, 
landbouwproducten, landbouwgrond en 
agrovoedingsmiddelen; of

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de toegang tot gevoelige informatie 
of de mogelijkheid om deze te beheren.

(d) de toegang tot gevoelige informatie 
of de persoonsgegevens van burgers van 
de Unie, met inbegrip van onder andere 
persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid, en de mogelijkheid om 
grootschalige gegevens of gevoelige 
informatie te beheren,
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de pluriformiteit en de 
onafhankelijkheid van de media, diensten 
van algemeen belang en diensten van 
algemeen economisch belang, culturele 
diensten, met inbegrip van audiovisuele 
diensten, alsmede sportvoorzieningen en 
weddiensten, en cultureel erfgoed.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij hun beoordeling of een buitenlandse 
directe investering waarschijnlijk gevolgen 
heeft voor de veiligheid of de openbare 
orde kunnen de lidstaten en de Commissie 
in aanmerking nemen of een buitenlandse 
investeerder onder zeggenschap staat van 
de overheid van een derde land, onder 
meer via aanzienlijke financiering.

2. Bij hun beoordeling of een 
buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor de 
veiligheid of de openbare orde nemen de 
lidstaten en de Commissie met name in 
aanmerking:

(a) of er een risico bestaat van een 
verstoring, defect, verlies of vernietiging 
van de voorziening die gevolgen kan 
hebben voor een lidstaat of de Unie;
(b) of een buitenlandse investeerder 
direct of indirect onder zeggenschap staat 
van de overheid, overheidsinstanties of 
strijdkrachten van een derde land en/of 
door de overheid gestuurde uitgaande 
projecten of programma's en 
investeringen onder zeggenschap van een 
buitenlandse overheid uitvoert, voor 
strategische industriële doelstellingen, om 
sleuteltechnologieën of kennis te 
verwerven of over te dragen of ter 
ondersteuning van strategische nationale 
belangen, onder meer via de 
eigendomsstructuur of via aanzienlijke 
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financiering, die de vorm kan aannemen 
van subsidies, uitgebreide 
kredietverstrekking en leningen van de 
overheid van een derde land of een 
financiële instelling die in handen van de 
overheid is en/of gekenmerkt wordt door 
een politieke aanwezigheid in de 
besluitvormingscentra ervan;
(c) of een investeerder reeds betrokken 
is bij investeringsprojecten die de 
veiligheid of de openbare orde van een 
lidstaat bedreigen.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor de toepassing van lid 2 kunnen 
de lidstaten en de Commissie ook 
rekening houden met onder meer:
(a) de context en de omstandigheden 
waarin de investering wordt of is gedaan, 
inclusief de vraag of de sector door het 
land van herkomst van de investeerder 
wordt beschouwd als een strategische 
sector;
(b) de vraag of er een ernstig en 
legitiem risico bestaat dat de buitenlandse 
investeerder zich bezighoudt met illegale 
of criminele activiteiten, zoals witwassen 
van geld, verduistering van middelen, 
corruptie, financiering van terrorisme, 
georganiseerde criminaliteit of inbreuken 
op intellectuele-eigendomsrechten of 
schendingen van de internationale 
instrumenten op het gebied van de 
mensenrechten en essentiële IAO-
arbeidsnormen;
(c) de vraag of de statuten van de 
onderneming waarin wordt geïnvesteerd, 
clausules bevatten betreffende 
eigendomsoverdracht;
(d) de vraag of de investering kan 
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leiden tot een monopoliestructuur of een 
versterking hiervan, of tot de zeggenschap 
over een waardeketen, bijvoorbeeld aan 
de hand van de mededeling van de lijst 
met alle door de Commissie geanalyseerde 
fusies waarbij een onderneming van een 
derde land betrokken is en de lijst van alle 
door de nationale 
mededingingsautoriteiten geanalyseerde 
fusies waarbij diezelfde onderneming 
betrokken is;
(e) de vraag of de markt in het land van 
herkomst van de buitenlandse 
investeerder open, ingeperkt of gesloten is 
en of er sprake is van wederkerigheid en 
een gelijk speelveld;
(f) de eerdere betrekkingen tussen de 
Commissie of de lidstaten en de 
buitenlandse investeerder;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Het onderzoek wordt uitgevoerd op 
basis van de beste beschikbare gegevens, 
die juist, volledig en betrouwbaar zijn.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de nodige 
maatregelen handhaven, wijzigen of 
vaststellen om de ontwijking van de 
screeningmechanismen en -besluiten te 
voorkomen.

De lidstaten zorgen voor de handhaving, 
wijziging, aanscherping of vaststelling 
van de nodige maatregelen om ontwijking 
van de screeningmechanismen en -
besluiten te identificeren en te voorkomen, 
inclusief in gevallen waar de 
eigendomsstructuur of andere belangrijke 
kenmerken van de investeerder ingrijpend 
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zijn veranderd. De lidstaten stellen de 
Commissie op de hoogte van elke 
maatregel ter voorkoming van ontwijking 
die zij nemen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen termijnen voor de 
uitvaardiging van screeningbesluiten vast. 
Deze termijnen zijn van die aard dat de 
lidstaten de mogelijkheid hebben om 
rekening te houden met de in artikel 8 
bedoelde opmerkingen van lidstaten en met 
het in de artikelen 8 en 9 bedoelde advies 
van de Commissie.

2. De lidstaten stellen termijnen voor de 
uitvaardiging van screeningbesluiten vast 
en maken deze termijnen openbaar. Deze 
termijnen zijn van die aard dat de lidstaten 
de mogelijkheid hebben om rekening te 
houden met de in artikel 8 bedoelde 
opmerkingen van lidstaten en met het in de 
artikelen 8 en 9 bedoelde advies van de 
Commissie.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen toestaan dat 
marktdeelnemers, maatschappelijke 
organisaties of sociale partners, 
bijvoorbeeld vakbonden, de autoriteiten 
van de lidstaten verzoeken de activering 
van de screening te overwegen, zonder 
afbreuk te doen aan systemen van de 
lidstaten die meer betrokkenheid bij de 
procedure mogelijk maken.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vertrouwelijke informatie, met 
inbegrip van commercieel gevoelige 
informatie, die door de betrokken 
buitenlandse investeerders en de 
betrokken onderneming wordt verstrekt, 
moet worden beschermd.

3. De lidstaten en de Commissie 
garanderen het hoogste niveau van 
bescherming voor alle vertrouwelijke 
informatie die door een betrokken 
buitenlandse investeerder of onderneming 
van de Unie wordt verstrekt tijdens de 
uitvoering van de screeningprocedures 
overeenkomstig Besluiten (EU, Euratom) 
2015/443 en 2015/444 van de Commissie.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betrokken buitenlandse 
investeerders en ondernemingen hebben de 
mogelijkheid om tegen een 
screeningbesluit van de nationale 
autoriteiten in beroep te gaan.

4. De betrokken buitenlandse 
investeerders en ondernemingen van de 
Unie hebben de mogelijkheid om bij de 
autoriteiten en gerechtelijke instanties 
van de lidstaten tegen een screeningbesluit 
van de nationale autoriteiten in beroep te 
gaan, overeenkomstig het nationale recht.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lidstaten die over 
screeningmechanismen beschikken, dienen 
bij de Commissie een jaarlijks verslag in 
over de toepassing van hun 
screeningmechanismen. Voor iedere 
verslagperiode omvat het verslag met 
name informatie over:

3. Voor iedere verslagperiode dienen 
lidstaten die over screeningmechanismen 
beschikken, bij de Commissie bijkomende 
informatie in over de toepassing van hun 
screeningmechanismen, met name 
informatie over:

(a) buitenlandse directe investeringen 
die aan screening zijn of worden 
onderworpen;

(a) buitenlandse directe investeringen 
die aan screening zijn of worden 
onderworpen;

(b) screeningbesluiten waarbij een 
buitenlandse directe investering werd 

(b) screeningbesluiten waarbij een 
buitenlandse directe investering werd 
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verboden; verboden;

(c) screeningbesluiten waarbij een 
buitenlandse directe investering aan 
voorwaarden of risicobeperkende 
maatregelen werd onderworpen, en

(c) screeningbesluiten waarbij een 
buitenlandse directe investering aan 
voorwaarden of risicobeperkende 
maatregelen werd onderworpen;

(d) de sector, de oorsprong en de waarde 
van de buitenlandse directe investering die 
aan screening is of wordt onderworpen.

(d) de sector, de oorsprong en de waarde 
van de buitenlandse directe investering die 
aan screening is of wordt onderworpen;
(d bis) screeningbesluiten met 
betrekking tot projecten en programma's 
van Uniebelang.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ook lidstaten die niet over een 
screeningmechanisme beschikken, dienen 
bij de Commissie een jaarlijks verslag in 
over buitenlandse directe investeringen die 
op hun grondgebied hebben 
plaatsgevonden, op basis van de informatie 
waarover zij beschikken.

2. De lidstaten dienen bij de Commissie 
een jaarlijks verslag in over buitenlandse 
directe investeringen die op hun 
grondgebied, in hun exclusieve 
economische zone of binnen hun 
continentaal plat hebben plaatsgevonden, 
op basis van de beste beschikbare 
informatie, alsmede informatie over de 
stappen die zijn ondernomen om deze 
informatie te verkrijgen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op basis van onder meer de 
jaarlijkse verslagen die door alle lidstaten 
zijn ingediend en met behoorlijke 
inachtneming van het vertrouwelijke 
karakter van bepaalde informatie die in 
deze verslagen is opgenomen, stelt de een 
jaarlijks verslag op met een presentatie 
van de algemene investeringssituatie in de 
Unie, inclusief de uitvoering van deze 
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verordening, dat zij indient bij het 
Europees Parlement. Dit verslag wordt 
openbaar gemaakt.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten geven de Commissie en 
de andere lidstaten binnen vijf werkdagen 
vanaf het begin van de screening kennis 
van alle buitenlandse investeringen die in 
het kader van hun screeningmechanismen 
aan screening worden onderworpen. In 
voorkomend geval streven de lidstaten die 
de screening uitvoeren ernaar in het kader 
van die kennisgeving aan te geven of zij 
van oordeel zijn dat de buitenlandse directe 
investering die aan screening wordt 
onderworpen, waarschijnlijk binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 139/2004 valt.

1. De lidstaten geven de Commissie en 
de lidstaten uiterlijk vijf werkdagen na het 
begin van de screening kennis van alle 
buitenlandse investeringen die in het kader 
van hun screeningmechanisme aan 
screening worden onderworpen. In 
voorkomend geval streeft de lidstaat die de 
screening uitvoert ernaar in het kader van 
die kennisgeving aan te geven of hij van 
oordeel is dat de buitenlandse directe 
investering die aan screening wordt 
onderworpen, waarschijnlijk binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 139/2004 valt.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een lidstaat kan de Commissie om 
advies of andere lidstaten om 
opmerkingen vragen met betrekking tot 
een buitenlandse directe investering die 
wordt gedaan op zijn grondgebied.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een lidstaat van oordeel is 
dat een in een andere lidstaat geplande of 
voltooide buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor de 
veiligheid of de openbare orde in de 
eerstgenoemde lidstaat, kan deze 
opmerkingen indienen bij de lidstaat 
waarin de buitenlandse directe investering 
wordt gepland of is voltooid. Deze 
opmerkingen worden tegelijkertijd naar de 
Commissie doorgestuurd.

2. Wanneer een lidstaat van oordeel is 
dat een in een andere lidstaat geplande of 
voltooide buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor de 
veiligheid of de openbare orde in de 
eerstgenoemde lidstaat, kan deze 
opmerkingen indienen bij de lidstaat 
waarin de buitenlandse directe investering 
wordt gepland of reeds is voltooid. Deze 
opmerkingen van de lidstaat worden 
gelijktijdig doorgestuurd naar de 
Commissie, alsmede naar alle andere 
lidstaten.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de Commissie van oordeel 
is dat een buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor de 
veiligheid of de openbare orde in een of 
meer lidstaten, kan zij een advies richten 
tot de lidstaat waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland of is 
voltooid. De Commissie kan een advies 
uitbrengen ongeacht of andere lidstaten 
opmerkingen hebben ingediend.

3. Wanneer de Commissie van oordeel 
is dat een buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor de 
veiligheid of de openbare orde in een of 
meer lidstaten, kan zij een advies richten 
tot de lidstaat waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland of is 
voltooid. De Commissie kan een advies 
uitbrengen ongeacht of andere lidstaten 
opmerkingen hebben ingediend. De 
Commissie geeft dit advies tegelijkertijd 
door aan alle andere lidstaten.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie of een 
lidstaat van oordeel is dat een buitenlandse 
directe investering waarschijnlijk gevolgen 

4. Wanneer een lidstaat geldige 
redenen heeft om aan te nemen dat een 
buitenlandse directe investering 



PE621.693/ 31

NL

heeft voor de veiligheid of de openbare 
orde kan deze de lidstaat waarin de 
buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid, verzoeken de 
informatie te verstrekken die nodig is om 
de in lid 2 bedoelde opmerkingen in te 
dienen of het in lid 3 bedoelde advies uit te 
brengen.

waarschijnlijk gevolgen heeft voor zijn 
veiligheid of openbare orde, kan deze een 
gemotiveerd verzoek richten aan de 
Commissie met de vraag om van de 
lidstaat waarin de buitenlandse directe 
investering wordt gepland of is voltooid, de 
informatie te krijgen die nodig is om de in 
lid 2 bedoelde opmerkingen in te dienen. 
De Commissie verzamelt alle verzoeken 
om informatie die zij ontvangt en stuurt 
deze onverwijld door naar de lidstaat waar 
de buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid. Als dit 
gerechtvaardigd is, kan de Commissie 
ook, op eigen initiatief, alle informatie 
opvragen die nodig is om het in lid 3 
bedoelde advies uit te brengen.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Opmerkingen zoals bedoeld in lid 2 
en adviezen zoals bedoeld in lid 3 worden 
binnen een redelijke termijn en in geen 
geval later dan 25 werkdagen na ontvangst 
van de in lid 1 of 4 bedoelde informatie 
gericht tot de lidstaat waarin de 
buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid. Wanneer aan het 
advies van de Commissie opmerkingen van 
de lidstaten voorafgaan, beschikt de 
Commissie over 25 extra werkdagen om 
haar advies uit te brengen.

5. Opmerkingen zoals bedoeld in lid 2 
worden gericht aan de Commissie en de 
lidstaten en adviezen zoals bedoeld in lid 3 
worden binnen een redelijke termijn en in 
geen geval later dan 25 werkdagen na 
ontvangst van de informatie gericht tot de 
lidstaat waarin de buitenlandse directe 
investering wordt gepland of is voltooid. 
Wanneer aan het advies van de Commissie 
opmerkingen van de lidstaten voorafgaan, 
beschikt de Commissie over 25 extra 
werkdagen om haar advies uit te brengen.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland of is 

6. De lidstaten waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland of is 
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voltooid, moeten naar behoren rekening 
houden met de in lid 2 bedoelde 
opmerkingen van de andere lidstaten en het 
in lid 3 bedoelde advies van de Commissie.

voltooid, moeten naar behoren rekening 
houden met de in lid 2 bedoelde 
opmerkingen van de andere lidstaten en het 
in lid 3 bedoelde advies van de Commissie, 
alsmede met de standpunten die zijn 
geformuleerd in het kader van de 
Coördinatiegroep voor de screening van 
investeringen die is opgericht 
overeenkomstig artikel 12 bis.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Als minstens een derde van de 
lidstaten van oordeel is dat een 
buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor zijn 
veiligheid of openbare orde, houdt de 
lidstaat waar de buitenlandse directe 
investering wordt gepland of is voltooid, 
zoveel mogelijk rekening met hun 
opmerkingen en het advies van de 
Commissie en verstrekt hij een 
schriftelijke verklaring.
Indien deze opmerkingen of adviezen niet 
worden gevolgd, bevordert de Commissie 
de dialoog tussen de lidstaten die 
opmerkingen hebben geformuleerd en de 
lidstaat waar de buitenlandse directe 
investering gepland wordt of voltooid is.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De samenwerking tussen de lidstaten 
krachtens dit artikel vindt plaats via de in 
artikel 12 bedoelde contactpunten.

7. De samenwerking tussen de lidstaten 
krachtens dit artikel vindt plaats via 
institutioneel verankerde contactpunten 
voor de screening van buitenlandse 
directe investeringen en de 



PE621.693/ 33

NL

Coördinatiegroep voor de screening van 
investeringen die is opgericht 
overeenkomstig artikel 12 bis.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie van oordeel 
is dat een buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor 
projecten of programma's die om redenen 
van veiligheid of openbare orde van belang 
zijn voor de Unie, kan zij een advies 
richten tot de lidstaat waarin de 
buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid.

1. Wanneer de Commissie of een of 
meer lidstaten van oordeel zijn dat een 
buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor 
projecten of programma's die om redenen 
van veiligheid of openbare orde van belang 
zijn voor de Unie, richt de Commissie een 
advies tot de lidstaat waarin de 
buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid. Het advies van de 
Commissie wordt gelijktijdig toegezonden 
aan de andere lidstaten. Het wordt niet 
openbaar gemaakt.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een lidstaat kan de Commissie om 
advies of andere lidstaten om 
opmerkingen vragen met betrekking tot 
een buitenlandse directe investering die 
wordt gedaan op zijn grondgebied.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Wanneer een lidstaat van oordeel is 
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dat een in een andere lidstaat geplande of 
voltooide buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor zijn 
veiligheid of openbare orde in het kader 
van de projecten of programma's van de 
Unie of voor de belangen van de Unie, 
kan deze opmerkingen indienen bij de 
lidstaat waar de buitenlandse directe 
investering gepland wordt of voltooid is. 
Deze opmerkingen worden gelijktijdig 
toegezonden aan de Commissie.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan de lidstaat waarin 
de buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid, verzoeken de 
informatie te verstrekken die nodig is om 
het in lid 1 bedoelde advies uit te brengen.

2. De Commissie kan de lidstaat waarin 
de buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid, verzoeken de 
informatie te verstrekken die nodig is om 
het in lid 1 bedoelde advies uit te brengen; 
Bij de behandeling van deze informatie 
schenkt de Commissie de grootste 
aandacht aan de potentiële gevoeligheid 
ervan. De lidstaat, de buitenlandse 
investeerder en de ondernemer of 
onderneming waarin wordt geïnvesteerd, 
kunnen de Commissie alle relevante 
informatie verstrekken die zij 
noodzakelijk achten om een advies uit te 
brengen. Deze informatie is nauwkeurig, 
volledig en betrouwbaar en er wordt bij 
gestreefd naar het faciliteren van de 
vergelijkbaarheid van gegevens.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een redelijke termijn en in 
geen geval later dan 25 werkdagen na 

3. Binnen een redelijke termijn en in 
geen geval later dan 25 werkdagen na 
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ontvangst van de krachtens lid 2 door de 
Commissie gevraagde informatie richt de 
Commissie haar advies tot de betrokken 
lidstaat. Wanneer een lidstaat beschikt 
over een screeningmechanisme zoals 
bedoeld in artikel 3, lid 1, en de 
Commissie de informatie over de aan 
screening onderworpen buitenlandse 
directe investering overeenkomstig 
artikel 8, lid 1, heeft ontvangen, wordt het 
advies uiterlijk 25 werkdagen na 
ontvangst van die informatie uitgebracht. 
Wanneer extra informatie nodig is om een 
advies te kunnen uitbrengen, geldt de 
termijn van 25 dagen vanaf de ontvangst 
van de aanvullende informatie.

ontvangst van de krachtens lid 2 door de 
Commissie gevraagde informatie richt de 
Commissie haar advies tot de betrokken 
lidstaat, om ervoor te zorgen dat noch de 
buitenlandse directe investering, noch de 
nationale screening schade lijden door 
onredelijke vertragingen.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het advies van de Commissie wordt 
meegedeeld aan de andere lidstaten.

4. Het advies van de Commissie wordt 
meegedeeld aan de andere lidstaten en aan 
het Europees Parlement.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland of is 
voltooid, moeten zoveel mogelijk rekening 
houden met het advies van de Commissie 
en de Commissie uitleg verstrekken 
wanneer haar advies niet wordt opgevolgd.

5. De lidstaten waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland of is 
voltooid, moeten zoveel mogelijk rekening 
houden met het in lid 1 genoemde advies 
van de Commissie of de in lid 1 ter 
(nieuw) genoemde opmerkingen van de 
lidstaten en aan de Commissie en de 
betrokken lidstaten schriftelijk uitleg 
verstrekken wanneer het advies van de 
Commissie of de opmerkingen van de 
lidstaten niet worden opgevolgd.
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Als marktdeelnemers, 
maatschappelijke organisaties of sociale 
partners, bijvoorbeeld vakbonden, 
beschikken over relevante informatie en 
significante, naar behoren gemotiveerde 
bezwaren tegen een buitenlandse directe 
investering die waarschijnlijk gevolgen 
zal hebben voor projecten of programma's 
van Uniebelang op grond van veiligheid 
en openbare orde, kunnen zij deze 
informatie verstrekken aan de Commissie. 
De Commissie kan naar behoren rekening 
houden met deze informatie bij de afgifte 
van een advies.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Als minstens een derde van de 
lidstaten en de Commissie van oordeel 
zijn dat een buitenlandse directe 
investering waarschijnlijk gevolgen heeft 
voor de veiligheid of de openbare orde in 
deze lidstaten, houdt de lidstaat waar de 
buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid, zoveel mogelijk 
rekening met de opmerkingen van de 
andere lidstaten en het advies van de 
Commissie en verstrekt hij een 
schriftelijke verklaring.
Indien deze opmerkingen of adviezen niet 
worden gevolgd, bevordert de Commissie 
de dialoog tussen de lidstaten die 
opmerkingen hebben geformuleerd en de 
lidstaat waar de buitenlandse directe 
investering gepland wordt of voltooid is.
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Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. Om te zorgen voor meer 
dialoog tussen de instellingen van de Unie 
en voor meer transparantie en 
verantwoordingsplicht, kan de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement de 
Commissie verzoeken een advies uit te 
brengen over een buitenlandse directe 
investering die in een lidstaat gepland 
wordt of voltooid is en voor de commissie 
te verschijnen om alle kwesties te 
bespreken in verband met de toepassing 
van deze verordening, met name de 
toepassing van de bepalingen inzake de 
screening van investeringen die 
waarschijnlijk gevolgen hebben voor 
projecten of programma's van Uniebelang 
overeenkomstig deze verordening. De 
Commissie stelt het Europees Parlement 
op de hoogte van haar actie als gevolg van 
deze verzoeken.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen dat de 
overeenkomstig artikel 8, lid 4, en 
artikel 9, lid 2, door de Commissie en de 
andere lidstaten gevraagde informatie 
onverwijld aan de Commissie en de 
desbetreffende lidstaten ter beschikking 
wordt gesteld.

1. De lidstaten waarborgen dat de 
overeenkomstig artikel 8, lid 4, en 
artikel 9, lid 2, door de Commissie en de 
andere lidstaten gevraagde informatie 
onverwijld aan de Commissie en de 
desbetreffende lidstaten ter beschikking 
wordt gesteld, met toepassing van de 
regels in artikel 345 VWEU. Deze 
informatie is nauwkeurig, volledig en 
betrouwbaar en er wordt bij gestreefd 
naar het faciliteren van de 
vergelijkbaarheid van gegevens.
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Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de eigendomsstructuur van de 
buitenlandse investeerder en van de 
onderneming waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland of is 
voltooid, inclusief informatie over de 
uiteindelijke meerderheidsaandeelhouder 
of -aandeelhouders;

(a) de eigendomsstructuur, de 
participatie in het kapitaal en de aard van 
de buitenlandse directe investeerder, de 
eindinvesteerder en de onderneming 
waarin de buitenlandse directe investering 
wordt gepland of is voltooid, inclusief 
informatie over de uiteindelijke 
meerderheidsaandeelhouder of 
-aandeelhouders;

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de financiering van de investering, op 
basis van de informatie waarover de 
lidstaten beschikken.

(e) de financiering van de investering en 
de bron ervan, inclusief bewijs van de 
rechtmatigheid ervan, op basis van de 
beste informatie waarover de lidstaten 
beschikken.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten en de Commissie 
waarborgen de bescherming van bij de 
toepassing van deze verordening 
verzamelde vertrouwelijke informatie.

2. De lidstaten en de Commissie 
waarborgen het hoogste 
beschermingsniveau en de strengste 
beschermingsnormen van bij de 
toepassing van deze verordening 
verzamelde vertrouwelijke informatie, 
naar behoren rekening houdend met 
gevoelige informatie en met naleving van 
Besluit (EU, Euratom) 2015/443 en 
Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de 
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Commissie.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Contactpunten Institutioneel verankerde contactpunten 
voor de screening van buitenlandse 
directe investeringen 

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de screening van 
buitenlandse directe investeringen duidt 
elke lidstaat een contactpunt voor de 
screening van buitenlandse directe 
investeringen aan. De Commissie en de 
andere lidstaten betrekken deze 
contactpunten voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen bij alle 
kwesties die verband houden met de 
uitvoering van deze verordening.

1. Met het oog op de screening van 
buitenlandse directe investeringen duidt 
elke lidstaat een institutioneel verankerde 
contactpunt voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen aan. De 
Commissie en de andere lidstaten 
betrekken deze institutioneel verankerde 
contactpunten voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen, die 
bevoegd zijn voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen, bij alle 
kwesties die verband houden met de 
uitvoering van deze verordening en 
garanderen nauwe samenwerking tussen 
hen met betrekking tot deze kwesties, met 
name binnen de Coördinatiegroep voor de 
screening van investeringen.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De institutioneel verankerde 
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contactpunten voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen moeten 
een verbinding kunnen houden met 
andere bij nationale of EU-wetgeving 
opgerichte contactpunten met dezelfde 
doelstellingen, teneinde de ontwikkeling 
van netwerken te bevorderen.

Motivering

Richtlijn 2008/114/EG brengt bijvoorbeeld contactpunten tot stand die bevoegd zijn voor de 
bescherming van Europese kritieke infrastructuren. Verbindingen en feedback tussen deze 
contactpunten vereisen geen aanvullende middelen en zullen een betere uitwisseling van 
informatie faciliteren.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De institutioneel verankerde 
contactpunten voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen moeten 
voldoen aan eisen van hetzelfde niveau 
als de nationale systemen voor screening 
van investeringen, bijvoorbeeld met 
betrekking tot toegang tot de vereiste 
informatie, de coördinerende rol en 
handhaving van de strengste normen 
inzake de bescherming van vertrouwelijke 
en gevoelige informatie.

Motivering

De institutionele contactpunten moeten met name dezelfde verplichtingen naleven op het 
gebied van de beveiliging van gegevens.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
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Coördinatiegroep voor de screening van 
investeringen

1. Er wordt een Coördinatiegroep voor 
de screening van investeringen opgericht, 
waarvan het voorzitterschap wordt 
bekleed door een vertegenwoordiger van 
de Commissie. Elke lidstaat wijst in deze 
groep een vertegenwoordiger aan.
2. De Coördinatiegroep voor de 
screening van investeringen brengt 
vertegenwoordigers en deskundigen van 
de lidstaten en de Commissie samen, 
onder andere om beste praktijken uit te 
wisselen, tegemoet te komen aan de 
bezwaren van de lidstaten met betrekking 
tot het functioneren van hun 
screeningsystemen en elke kwestie te 
bespreken die in het toepassingsgebied 
van deze verordening valt.
3. Lokale overheden, 
marktdeelnemers, institutionele en 
politieke belanghebbenden en 
autoriteiten, maatschappelijke 
organisaties, sociale partners, 
bijvoorbeeld vakbonden, 
EU-agentschappen en agentschappen die 
verantwoordelijk zijn voor de bevordering 
van specifieke regio's of deskundigen op 
het gebied van economische informatie, 
alsmede vertegenwoordigers van de 
screeningsystemen van derde landen 
kunnen ook geregeld worden uitgenodigd 
om hun ervaringen te delen.
4. De Commissie faciliteert de 
deelname van het Europees Parlement als 
waarnemer bij alle relevante 
vergaderingen.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
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Internationale samenwerking
De lidstaten en de Commissie bevorderen 
samenwerking, in handels- en 
investeringsovereenkomsten met derde 
landen en in internationale fora voor de 
toepassing van screeningprocedures.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
evalueert de Commissie de toepassing 
ervan en dient zij hierover een verslag in 
bij het Europees Parlement en de Raad. 
De lidstaten worden hierbij betrokken en 
verstrekken de Commissie de nodige 
informatie voor de opstelling van dat 
verslag.

1. Uiterlijk ... [drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
en vervolgens om de drie jaar dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in met een 
beoordeling van de werking en 
doeltreffendheid van deze verordening. De 
lidstaten worden hierbij nauw betrokken en 
verstrekken de Commissie de nodige 
informatie voor de opstelling van dat 
verslag.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer in het verslag wordt 
aanbevolen om de bepalingen van de 
verordening te wijzigen, kan het vergezeld 
gaan van een passend wetgevingsvoorstel.

2. Wanneer in het verslag wordt 
aanbevolen om de bepalingen van deze 
verordening te wijzigen, kan het vergezeld 
gaan van een passend wetgevingsvoorstel. 
Indien de Commissie geen wijziging nodig 
acht, deelt zij het Europees Parlement en 
de Raad de redenen hiervoor mee.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 3, lid 3, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn 
van drie jaar met ingang van ... [datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening]. De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden voor het verstrijken van 
de termijn van drie jaar een verslag op 
over de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 3, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven.
5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.
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6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad 
daartegen bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van die 
termijn de Commissie heeft medegedeeld 
dat zij daartegen geen bezwaar zullen 
maken. Die termijn wordt op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad met 
twee maanden verlengd.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Bijlage – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– EFSI:
Verordening (EU) 2015/1017 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 juni 2015 betreffende het Europees 
Fonds voor strategische investeringen, de 
Europese investeringsadvieshub en het 
Europese investeringsprojectenportaal en 
tot wijziging van de Verordeningen (EU) 
nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 – 
het Europees Fonds voor strategische 
investeringen en Verordening (EU) 
2017/2396 van het Europees Parlement en 
de Raad van 13 december 2017 tot 
wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1316/2013 en Verordening (EU) 
2015/1017 wat betreft de verlenging van 
de looptijd van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen en wat betreft 
de invoering van technische versterkingen 
voor dat fonds en de Europese 
investeringsadvieshub.
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Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Bijlage – streepje 6 ter t/m 6 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– SESAR – Gemeenschappelijk Europees 
luchtruim:
Verordening (EG) nr. 549/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
10 maart 2004 tot vaststelling van het 
kader voor de totstandbrenging van het 
gemeenschappelijk Europese luchtruim 
("de kaderverordening").
– Gezamenlijke technologie-initiatieven 
van de Unie, met inbegrip van:
brandstofcellen en waterstof, luchtvaart 
en waterstof, het initiatief inzake 
innovatieve geneesmiddelen, 
elektronische componenten en systemen 
voor Europees leiderschap, bio-industrie, 
Shift2Rail.
– Financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen:
Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) 
nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010.
– Actieplan voor 5G in Europa.
– Europees Defensiefonds:
Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's – Oprichting 
van het Europees Defensiefonds 
(COM(2017)0295).
– Industrieel ontwikkelingsprogramma 
voor de Europese defensie:
Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad van ... tot instelling van een 
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industrieel ontwikkelingsprogramma voor 
de Europese defensie ter ondersteuning 
van het concurrentievermogen en de 
innovatieve capaciteit van de defensie-
industrie van de EU, Europees 
Defensiefonds: Besluit van de Europese 
Commissie inzake de financiering van de 
voorbereidende actie op het gebied van 
defensieonderzoek.
– Permanente gestructureerde 
samenwerking (PESCO):
Besluit (GBVB) 2017/2315 van de Raad 
van 11 december 2017 tot instelling van 
de permanente gestructureerde 
samenwerking (PESCO) en tot opstelling 
van de lijst van deelnemende lidstaten.
– Fonds voor onderzoek inzake kolen en 
staal:
Besluit (EU) 2017/955 van de Raad van 
29 mei 2017 tot wijziging van Beschikking 
2008/376/EG inzake de vaststelling van 
het onderzoeksprogramma van het Fonds 
voor onderzoek inzake kolen en staal en 
inzake de technische 
meerjarenrichtsnoeren voor dat 
programma.


