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EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

FÖRORDNING (EU) …/…

av den

om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar 
med symbolen ▌.
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med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,1

med beaktande av Regionkommitténs yttrande,2

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet,3 och

1 Yttrande av den 19 april 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).
2 Yttrande av den 23 mars 2018 (EUT C 247, 13.7.2018. s. 28).
3 Europaparlamentets ståndpunkt av den … [(EUT ...)/(ännu ej offentliggjord i 

EUT)] och rådets beslut av den ….
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av följande skäl:

(1) Utländska direktinvesteringar bidrar till tillväxt i unionen▌ genom att stärka dess 

konkurrenskraft, skapa sysselsättning och stordriftsfördelar, föra in kapital, teknik, 

innovation och sakkunskap och öppna nya marknader för export från unionen. De 

stöder målen i ▌investeringsplanen för Europa och bidrar till andra projekt och 

program på unionsnivå.

(2) I artikel 3.5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) anges att unionen 

i sina förbindelser med den övriga världen ska bekräfta och främja sina 

värderingar och intressen samt bidra till skydd av sina medborgare. Dessutom 

▌har unionen och medlemsstaterna ett öppet investeringsklimat, som fastställs i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (▌EUF-fördraget▌) och ingår i 

unionens och dess medlemsstaters internationella åtaganden i fråga om utländska 

direktinvesteringar.

(3) Enligt de internationella åtagandena inom ramen för Världshandelsorganisationen 

(WTO), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och de handels- 

och investeringsavtal som ingåtts med tredjeländer är det möjligt för unionen och 

medlemsstaterna att, ▌ med avseende på säkerhet eller allmän ordning, införa 

restriktiva åtgärder ▌ riktade mot utländska direktinvesteringar, med förbehåll för att 

vissa krav är uppfyllda. Den ram som fastställs i denna förordning rör utländska 

direktinvesteringar i unionen. Utgående investeringar och tillträde till 

tredjelandsmarknader behandlas i andra handels- och investeringspolitiska 

instrument.
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(4) Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas rätt att frångå den fria 

rörligheten för kapital i enligt med artikel 65.1 b i EUF-fördraget. Flera 

medlemsstater har infört åtgärder som ger dem möjlighet att begränsa ▌sådan 

rörlighet ▌med hänsyn till allmän ordning eller allmän säkerhet. Dessa åtgärder 

återspeglar medlemsstaternas mål och intressen när det gäller utländska 

direktinvesteringar och kan ge upphov till system som är olika sett till 

tillämpningsområde och förfaranden . De medlemsstater som vill införa sådana 

system i framtiden kan beakta redan införda systems funktionssätt, liksom 

erfarenheter och befintlig bästa praxis.

(5) I nuläget finns ingen heltäckande ram på ▌unionsnivå för granskning av utländska 

direktinvesteringar med hänsyn till säkerhet eller allmän ordning; sådana ramar har 

däremot redan tagits fram av unionens viktigaste handelspartner.

(6) Utländska direktinvesteringar omfattas av den gemensamma handelspolitiken. Enligt 

artikel 3.1 e ▌i EUF-fördraget har ▌unionen exklusiv befogenhet när det gäller den 

gemensamma handelspolitiken.
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(7) Det är viktigt att klargöra rättsläget vad gäller medlemsstaternas granskningssystem 

med hänsyn till säkerhet och allmän ordning och ▌säkerställa en unionsomfattande 

samordning av och ett unionsomfattande samarbete ▌ kring granskningen av 

utländska direktinvesteringar som sannolikt kan inverka på säkerhet eller 

allmänordning. Den gemensamma ramen inverkar inte på det faktum att skyddet av 

den ▌nationella säkerheten är varje medlemsstats eget ansvar, såsom anges i 

artikel 4.2 i EU-fördraget. Den inverkar inte heller på skyddet av deras väsentliga 

säkerhetsintressen i enlighet med artikel 346 i EUF-fördraget.

(8) Ramen för granskning av utländska direktinvesteringar och samarbete bör ge ▌ 

medlemsstaterna och kommissionen möjlighet att bemöta hot mot säkerhet eller 

allmän ordning på ett heltäckande sätt och att anpassa sig till ändrade 

omständigheter, samtidigt som medlemsstaterna behåller erforderlig flexibilitet att 

granska utländska direktinvesteringar med hänsyn till säkerhet och allmän ordning 

med beaktande av sina enskilda situationer och nationella ▌ särdrag. Beslutet om att 

inrätta ett granskningssystem eller att granska en särskild utländsk 

direktinvestering ska också i fortsättningen vara den berörda medlemsstatens eget 

ansvar.

(9) Denna förordning bör omfatta en bred spännvidd av investeringar som etablerar eller 

upprätthåller varaktiga och direkta förbindelser mellan investerare från tredjeländer, 

inbegripet statliga organ, och företag som bedriver ekonomisk verksamhet i en 

medlemsstat. Den bör emellertid inte omfattaportföljinvesteringar.
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(10) Medlemsstater som har ett granskningssystem bör föreskriva nödvändiga åtgärder i 

enlighet med unionsrätten för att förhindra att deras granskningssystem och 

granskningsbeslut kringgås. Detta bör omfatta unionsinterna investeringar med hjälp 

av artificiella arrangemang som inte återspeglar ekonomiska realiteter och som 

innebär att granskningssystem och granskningsbeslut kringgås och där investeraren 

ytterst ägs eller kontrolleras av en fysisk person eller ett företag från ett tredjeland. 

Detta påverkar inte den etableringsfrihet och fria rörlighet för kapital som fastställs i 

EUF-fördraget.

(11) Det bör vara möjligt för medlemsstaterna att bedöma de risker för säkerhet eller 

allmän ordning som uppstår till följd av större ändringar av en utländsk 

investerares ägarstruktur eller viktigaste egenskaper.

(12) För att vägleda medlemsstaterna och kommissionen vid tillämpningen av denna 

förordning bör en förteckning upprättas över faktorer som kan beaktas vid 

▌fastställandet av huruvida en utländsk direktinvestering ▌sannolikt kan inverka 

på säkerhet eller allmän ordning. Den förteckningen kommer också att öka 

öppenheten i ▌medlemsstaternas granskningssystem för investerare som överväger 

att göra eller redan har gjort utländska direktinvesteringar i unionen. ▌Förteckningen 

över faktorer som kan inverka på säkerhet eller allmän ordning bör vara av icke-

uttömmande karaktär.
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(13) Vid bedömningen av om en utländsk direktinvestering kan inverka på säkerhet eller 

allmän ordning bör det vara möjligt för medlemsstater och kommissionen att beakta 

samtliga relevanta faktorer, däribland effekterna på kritisk infrastruktur, kritisk 

teknik, inbegripet viktig möjliggörande teknik, och kritiska insatsvaror av väsentlig 

betydelse för säkerheten eller upprätthållandet av allmän ordning, där ett avbrott eller 

fel i eller förlust eller förstöring av infrastrukturen, tekniken eller insatsvarorna i 

fråga skulle få betydande konsekvenser i en medlemsstat eller unionen. I detta 

avseende bör det också vara möjligt för medlemsstater och kommissionen att beakta 

den utländska direktinvesteringens kontext och omständigheterna kring den, 

särskilt huruvida en utländsk investerare kontrolleras direkt eller indirekt, ▌ till 

exempel via betydande finansiering, inbegripet subventioner, ▌av ett tredjelands 

regering eller bedriver statsstyrd utlandsinriktad projekt- eller programverksamhet.

(14) Medlemsstaterna eller kommissionen, beroende på vad som är lämpligt, kan 

beakta sådan relevant information från ekonomiska aktörer, 

civilsamhällesorganisationer eller arbetsmarknadsparter såsom fackföreningar 

som rör en utländsk direktinvestering som sannolikt kan inverka på säkerhet eller 

allmän ordning.

(15) De grundläggande inslagen i ramen för en medlemsstats granskning av utländska 

direktinvesteringar bör fastställas, så att investerare, kommissionen och andra 

medlemsstater kan veta hur sådana investeringar sannolikt kommer att granskas. 

▌Dessa inslag bör åtminstone innefatta ▌tidsfrister för granskning och möjlighet för 

utländska investerare att begära ▌omprövning av granskningsbeslut. ▌Regler och 

förfaranden för granskningssystem bör vara transparenta ▌och ▌bör inte 

diskriminera mellan tredjeländer.
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(16) Ett system bör inrättas som gör det möjligt för medlemsstaterna att samarbeta och 

bistå varandra när en utländsk direktinvestering i en medlemsstat ▌skulle kunna 

inverka på säkerhet eller allmän ordning i andra medlemsstater. Det bör vara möjligt 

för medlemsstaterna ▌att lämna synpunkter till den medlemsstat där ▌en sådan 

investering planeras eller har fullbordats, oberoende av om ▌den medlemsstaten har 

ett granskningssystem eller om investeringen är föremål för granskning. 

▌Medlemsstaternas begäranden om uppgifter, svar och synpunkter bör även skickas 

till kommissionen. Det bör vara möjligt för kommissionen att ▌vid behov avge ett 

yttrande i den mening som avses i artikel 288 i EUF-fördraget till den medlemsstat 

där investeringen planeras eller har fullbordats. ▌Det bör också vara möjligt för en 

medlemsstat att begära att kommissionen avger ett yttrande eller att andra 

medlemsstater lämnar synpunkter om en utländsk direktinvestering som görs på 

dess territorium.

(17) När en medlemsstat får synpunkter från andra medlemsstater eller ett yttrande 

från kommissionen bör dessa synpunkter eller yttranden vederbörligen beaktas, i 

förekommande fall genom åtgärder som finns att tillgå enligt nationell rätt eller 

inom ramen för landets vidare beslutsfattande, i överensstämmelse med dess 

skyldighet till lojalt samarbete enligt artikel 4.3 i EU-fördraget. 
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Det slutgiltiga beslutet om varje utländsk direktinvestering som är föremål för 

granskning eller varje åtgärd som vidtas med avseende på en utländsk 

direktinvestering som inte är föremål för granskning ankommer även fortsatt 

uteslutande på den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras 

eller har fullbordats.

(18) Samarbetsstrukturen bör endast användas till skydd för säkerhet eller allmän 

ordning. Medlemsstaterna bör därför på vederbörligt sätt motivera varje begäran 

om uppgifter om en särskild utländsk direktinvestering i en annan medlemsstat 

och eventuella synpunkter som de riktar till den medlemsstaten. Samma krav bör 

gälla när kommissionen begär uppgifter om en särskild utländsk direktinvestering 

eller avger ett yttrande som riktar sig till en medlemsstat. Uppfyllandet av dessa 

krav är också av betydelse i situationer där en investerare i en medlemsstat 

konkurrerar med investerare i tredjeländer om att göra en investering i en annan 

medlemsstat, såsom förvärv av tillgångar.

(19) Vidare bör kommissionen ha möjlighet att, med hänsyn till säkerhet eller allmän 

ordning, ▌lägga fram ett yttrande i den mening som avses i artikel 288 i EUF-

fördraget om utländska direktinvesteringar som sannolikt kan inverka på projekt och 

program av unionsintresse. Detta skulle ge kommissionen ett verktyg för att skydda 

projekt och program som tjänar unionen som helhet och ger ett viktigt bidrag till dess 

ekonomiska tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Detta bör särskilt inbegripa 

projekt och program som involverar betydande ▌unionsfinansiering eller som 

inrättats genom unionsrätten rörande kritisk infrastruktur eller teknik eller kritiska 

insatsvaror. ▌Dessa projekt eller program av unionsintresse ▌bör förtecknas i denna 

förordning. Ett yttrande som sänds till en medlemsstat bör samtidigt även sändas 

till de andra medlemsstaterna▌. ▌
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Medlemsstaten bör i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande, i 

förekommande fall genom åtgärder som finns att tillgå enligt nationell rätt eller 

inom ramen för landets vidare beslutsfattande, och lämna en förklaring till 

kommissionen om den inte följer yttrandet, i överensstämmelse med sin skyldighet 

till lojalt samarbete enligt artikel 4.3 i EU-fördraget. Det slutgiltiga beslutet om 

varje utländsk direktinvestering som är föremål för granskning eller varje åtgärd 

som vidtas med avseende på en utländsk direktinvestering som inte är föremål för 

granskning ankommer även fortsatt uteslutande på den medlemsstat där den 

utländska direktinvesteringen planeras eller har fullbordats.

(20) ▌I syfte att beakta utvecklingen rörande projekt och program av unionsintresse 

bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 

delegeras till kommissionen med avseende på ändring av den förteckning över 

projekt och program av unionsintresse som återfinns i bilagan till denna 

förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga 

samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa 

samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av 

den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1. För att säkerställa lika stor delaktighet i 

förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet i 

synnerhet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras 

experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som 

arbetar med förberedelse av delegerade akter.

1 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.



AM\1176761SV.docx 11/41 PE631.693v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

(21) För att skapa större säkerhet för investerare bör medlemsstaterna ha möjlighet att 

lämna synpunkter och kommissionen bör ha möjlighet att avge ett yttrande om 

fullbordade investeringar som inte är föremål för granskning under en period som 

är begränsad till 15 månader efter det att den utländska direktinvesteringen 

fullbordats. Samarbetsstrukturen bör inte gälla för utländska direktinvesteringar 

som fullbordats före den ... [dag då denna förordning träder i kraft].

(22) ▌ Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen om sina granskningssystem och 

ändringar av dessa och årligen ▌rapportera om hur de tillämpar sina 

granskningssystem, inbegripet om beslut om att tillåta eller förbjuda utländska 

direktinvesteringar, underställa dem villkor eller låta dem omfattas av 

korrigerande åtgärder samt om beslut om utländska direktinvesteringar som 

sannolikt kan inverka på projekt eller program av unionsintresse. ▌Alla 

medlemsstater ▌bör ▌rapportera om de utländska direktinvesteringar som skett på 

deras territorium, på grundval av de uppgifter som är tillgängliga för dem. För att 

förbättra kvaliteten på och jämförbarheten hos uppgifterna från medlemsstaterna 

och för att underlätta efterlevnad av underrättelse- och 

rapporteringsskyldigheterna, bör kommissionen tillhandahålla standardformulär 

och bland annat beakta relevanta formulär som används för rapportering till 

Eurostat, där så är lämpligt.
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(23) ▌För att säkerställa en effektiv samarbetsstruktur är det också viktigt att i samtliga 

medlemsstater säkerställa en miniminivå avseende uppgifter och samordning i fråga 

om utländska direktinvesteringar som omfattas av tillämpningsområdet för denna 

förordning. Dessa uppgifter bör göras tillgängliga av medlemsstaterna i fråga om 

▌utländska direktinvesteringar som är föremål för granskning och, på begäran, för 

andra utländska direktinvesteringar. Relevanta uppgifter bör innefatta▌ aspekter 

som den utländska investerarens ägarstruktur och finansieringen av den planerade 

eller fullbordade investeringen, inbegripet uppgifter, om sådana finns tillgängliga, 

om subventioner som beviljats av tredjeländer. Medlemsstaterna bör sträva efter att 

tillhandahålla korrekt, heltäckande och tillförlitlig information.

(24) På begäran av en medlemsstat bör den berörda utländska investeraren eller det 

berörda företaget, när en utländsk direktinvestering planeras eller har fullbordats, 

lämna de uppgifter som begärs. Under exceptionella omständigheter, när en 

medlemsstat trots att den gjort sitt bästa inte kan erhålla dessa uppgifter, bör 

medlemsstaten utan dröjsmål underrätta de berörda medlemsstaterna eller 

kommissionen. I ett sådant fall bör det vara möjligt att eventuella synpunkter från 

en annan medlemsstat eller yttranden från kommissionen inom ramen för 

samarbetsstrukturen lämnas med utgångspunkt i de uppgifter som finns tillgänglig 

för dem.

(25) Medlemsstaterna ska, när de gör de uppgifter som begärs tillgängliga, följa 

unionsrätten och nationell rätt som är förenlig med unionsrätten.
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(26) Kommunikationen och samarbetet på medlemsstats- och unionsnivå bör förbättras 

genom att man inrättar en kontaktpunkt▌ för ▌ genomförandet av denna 

förordning i varje medlemsstat och inom kommissionen.

(27) De kontaktpunkter som medlemsstaterna och kommissionen inrättar bör ha en 

lämplig placering inom deras respektive förvaltning och ha den kvalificerade 

personal och de befogenheter som krävs för att de ska kunna fullgöra sina 

uppgifter inom ramen för samarbetsstrukturen och för att säkerställa att 

konfidentiella uppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

(28) Utformningen och genomförandet av en heltäckande och ändamålsenlig politik 

bör stödjas av kommissionens expertgrupp för granskning av utländska 

direktinvesteringar i Europeiska unionen, inrättad genom kommissionens beslut 

av den 19 november 20171, bestående av företrädare för medlemsstaterna. 

Gruppen bör framför allt diskutera frågor som rör granskningen av utländska 

direktinvesteringar, dela med sig av bästa praxis och tillvaratagna erfarenheter 

samt utbyta åsikter om utvecklingstendenser och frågor av gemensamt intresse 

som rör utländska direktinvesteringar. Kommissionen bör överväga att rådfråga 

gruppen om processuella frågor vad gäller genomförandet av denna förordning. 

Kommissionen bör samråda med expertgruppen om utkast till delegerade akter i 

enlighet med de principer som fastställs i det interinstitutionella avtalet av 

den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

1 Kommissionens beslut av den 29.11.2017 om inrättande av en expertgrupp för 
granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen (ännu ej 
offentliggjort i EUT) (C(2017) 7866 final).
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(29) Medlemsstaterna och kommissionen bör uppmanas att samarbeta med de 

ansvariga myndigheterna i likasinnade tredjeländer i frågor som rör granskning 

av utländska direktinvesteringar som sannolikt kan påverka säkerhet eller allmän 

ordning. Syftet med ett sådant administrativt samarbete bör vara att stärka 

effektiviteten hos ramen för medlemsstaternas granskning av utländska 

direktinvesteringar och för medlemsstaternas och kommissionens samarbete i 

enlighet med denna förordning. Det bör också vara möjligt för kommissionen att 

övervaka utvecklingen avseende granskningssystem i tredjeländer.

(30) Medlemsstaterna och kommissionen bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

säkerställa att konfidentiella uppgifter skyddas i enlighet med särskilt 

kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/4431, kommissionens beslut (EU, 

Euratom) 2015/4442 och avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, 

församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts 

i Europeiska unionens intresse3. Här ingår i synnerhet skyldigheten att inte 

placera uppgifterna på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller besluta att 

de inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade utan föregående skriftligt 

medgivande från upphovsmannen4. Alla känsliga men inte 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller uppgifter som lämnas konfidentiellt 

bör hanteras som sådana av myndigheterna.

1 Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet 
inom kommissionen (EUT L 72, 17.3.2015, s. 41).

2 Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om 
säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter 
(EUT L 72,17.3,2015, s. 53).

3 EUT C 202, 8.7.2011, s. 13.
4 Artikel 4.1 a i avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i 

rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i 
Europeiska unionens intresse och artikel 4.2 i beslut (EU, Euratom) 2015/444.
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(31) All behandling av personuppgifter i enlighet med denna förordning bör vara 

förenlig med de tillämpliga reglerna om skydd av personuppgifter. Behandling av 

personuppgifter som utförs av kontaktpunkter och andra enheter i 

medlemsstaterna bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/6791. Kommissionens behandling av personuppgifter bör ske i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/17252.

(32) På grundval av bl.a. årsrapporterna från alla medlemsstater och med vederbörlig 

hänsyn till att vissa uppgifter i dessa rapporter är av konfidentiell karaktär, bör 

kommissionen upprätta en årsrapport om genomförandet av denna förordning och 

överlämna den till Europaparlamentet och rådet. För att skapa större öppenhet 

och insyn bör rapporten offentliggöras.

(33) Europaparlamentet bör ha möjlighet att bjuda in kommissionen till ett möte med 

parlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara processuella frågor 

som rör genomförandet av denna förordning.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som 
utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana 
uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 
1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).
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(34) ▌Senast den … (tre år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas) och 

vart femte år därefter, bör kommissionen ▌utvärdera denna förordnings funktion 

och ändamålsenlighet och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och 

rådet. Rapporten bör innehålla en bedömning av huruvida denna förordning 

behöver ändras. Om det i rapporten föreslås att denna förordning ska ändras kan 

rapporten i tillämpliga fall åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

(35) Unionens och medlemsstaternas genomförande av denna förordning bör uppfylla de 

relevanta villkoren för införande av restriktiva åtgärder ▌med hänsyn till säkerhet 

▌och allmän ordning ▌i WTO-avtalen, i synnerhet artiklarna XIV led a och XIVa i 

allmänna tjänstehandelsavtalet 1 (Gats)▌. Det bör också vara förenligt med 

unionsrätten och överensstämma med åtaganden enligt andra handels- och 

investeringsavtal ▌i vilka unionen eller dess medlemsstater är parter och handels- 

och investeringsavtal till vilka unionen eller dess medlemsstater är anslutna.

1 EGT L 336, 23.12.1994, s. 191.
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(36) Om en utländsk direktinvestering utgör en koncentration som omfattas av rådets 

förordning (EG) nr 139/2004,1 bör tillämpningen av den här förordningen inte 

påverka tillämpningen av artikel 21.4 i den förordningen. Den här förordningen och 

artikel 21.4 i förordning (EG) nr 139/2004 bör tillämpas på ett konsekvent sätt. I den 

utsträckning som de två förordningarnas tillämpningsområden överlappar varandra 

bör de skäl för granskning som anges i artikel 1 i den här förordningen och begreppet 

legitima intressen i den mening som avses i artikel 21.4 tredje stycket i förordning 

(EG) nr 139/2004 tolkas på ett konsekvent sätt, utan att det inverkar på bedömningen 

av huruvida de nationella åtgärder som syftar till att skydda dessa intressen är 

förenliga med unionsrättens allmänna principer och övriga bestämmelser.

(37) Denna förordning inverkar inte på unionsreglerna för bedömning av förvärv av 

kvalificerade innehav i finanssektorn, som är ett distinkt förfarande med ett 

särskilt mål.2

(38) Denna förordning överensstämmer med och påverkar inte tillämpningen av andra 

anmälnings- och granskningsförfaranden som anges i unionslagstiftning för olika 

sektorer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1).

2 Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och 
värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av 
direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338); 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om 
upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) 
(EUT L 335, 17.12.2009, s. 1); Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU 
av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av 
direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).
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Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. I denna förordning fastställs en ram för medlemsstaternas ▌granskning av utländska 

direktinvesteringar i unionen med hänsyn till säkerhet eller allmän ordning ▌och för 

en struktur för samarbete mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna 

och kommissionen avseende utländska direktinvesteringar som sannolikt kan 

påverka säkerhet eller allmän ordning. Den omfattar en möjlighet för 

kommissionen att avge yttranden om sådana investeringar.

2. Denna förordning påverkar inte varje medlemsstats eget ansvar att upprätthålla 

den nationella säkerheten såsom anges i artikel 4.2 i EU-fördraget eller varje 

medlemsstats rätt att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen i enlighet med 

artikel 346 i EUF-fördraget.

3. Ingenting i denna förordning får begränsa varje medlemsstats rätt att besluta om 

huruvida en enskild utländsk direktinvestering ska granskas inom ramen för 

denna förordning.
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Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. utländsk direktinvestering: en investering av vilket slag som helst som görs av en 

utländsk investerare för att etablera eller upprätthålla varaktiga och direkta 

förbindelser mellan den utländska investeraren och den företagare för vilken eller det 

företag för vilket kapitalet görs tillgängligt för bedrivande av en ekonomisk 

verksamhet i en medlemsstat, inbegripet investeringar som möjliggör ett faktiskt 

deltagande i ledningen eller kontrollen av ett företag som bedriver en ekonomisk 

verksamhet.

2. utländsk investerare: en fysisk person i ett tredjeland ▌eller ett företag från ett 

tredjeland, som avser att göra eller har gjort en utländsk direktinvestering.

3. granskning: ett förfarande som gör det möjligt att bedöma, utreda, tillåta, fastlägga 

villkor för, förbjuda eller avveckla en utländsk direktinvestering.

4. granskningssystem: ett instrument med allmän tillämplighet, till exempel en lag eller 

annan författning, inbegripet åtföljande administrativa krav, genomföranderegler 

eller riktlinjer, där villkor och förfaranden fastställs för att bedöma, utreda, tillåta, 

fastlägga villkor för, förbjuda eller avveckla utländska direktinvesteringar med 

hänsyn till säkerhet eller allmän ordning.
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5. utländsk direktinvestering som är föremål för granskning: en utländsk 

direktinvestering som är föremål för en formell bedömning eller utredning i 

enlighet med ett granskningssystem.

6. granskningsbeslut: en åtgärd som antas vid tillämpning av ett granskningssystem.

7. företag från ett tredjeland: ett företag som bildats eller på annat sätt organiserats 

enligt lagstiftningen i ett tredjeland.

Artikel 3

Medlemsstaternas granskningssystem ▌

1. I enlighet med denna förordning får medlemsstaterna behålla, ändra eller anta 

system för granskning av utländska direktinvesteringar på sitt territorium med 

hänsyn till säkerhet eller allmän ordning▌.

2. Regler och förfaranden för ▌granskningssystem, inbegripet tillämpliga tidsfrister, 

ska vara transparenta och får inte diskriminera mellan olika tredjeländer. 

Medlemsstaterna ska i synnerhet ange vilka omständigheter som föranleder en 

granskning, skälen till granskning och tillämpliga närmare förfaranderegler.

3. Medlemsstaterna ska ▌tillämpa tidsfrister ▌inom ramen för sina 

granskningssystem. ▌Granskningssystemen ska göra det möjligt för 

▌medlemsstaterna att beakta de synpunkter från andra medlemsstater som avses i 

artiklarna 6 och 7 ▌och de kommissionsyttranden som avses i artiklarna 6, 7 och 8▌.
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4. ▌Konfidentiella uppgifter, inklusive kommersiellt känsliga uppgifter, som görs 

tillgängliga för de medlemsstater som utför granskningen ▌ska skyddas.

5. ▌Utländska investerare och berörda företag ska ha möjlighet att ▌begära 

omprövning av de nationella myndigheternas granskningsbeslut.

▌

6. De medlemsstater som har ▌infört ett granskningssystem ska behålla, ändra eller 

anta åtgärder som krävs för att konstatera och förhindra ett kringgående av 

granskningssystem och granskningsbeslut.

7. ▌Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina befintliga 

granskningssystem senast den … [30 dagar efter denna förordnings ikraftträdande]. 

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla nyligen antagna 

granskningssystem eller ändringar av ett befintligt granskningssystem senast 30 

dagar efter det att det nyligen antagna granskningssystemet eller en ändring av ett 

befintligt granskningssystem har trätt i kraft.

8. Senast tre månader efter mottagandet av de underrättelser som avses i punkt 7 ska 

kommissionen offentliggöra en förteckning över medlemsstaternas 

granskningssystem. Kommissionen ska hålla den förteckningen uppdaterad.
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Artikel 4

Faktorer som medlemsstater eller kommissionen får beakta

1. Vid ▌fastställandet av huruvida en utländsk direktinvestering sannolikt kan 

inverka på ▌säkerhet eller allmän ordning får medlemsstaterna och kommissionen 

överväga dess potentiella effekter på bland annat följande:

a)  Kritisk infrastruktur, vare sig den är fysisk eller virtuell, däribland 

infrastruktur för energi, transport, vatten, hälso- och sjukvård, 

kommunikation, medier, databehandling eller datalagring, rymden, försvar, 

val eller ekonomi samt känsliga anläggningar och investeringar i mark och 

fastigheter som är avgörande för användningen av denna infrastruktur.

b) Kritisk teknik och produkter med dubbla användningsområden enligt 

definitionen i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 428/20091, däribland 

artificiell intelligens, robotteknik, halvledare, ▌cybersäkerhet, rymden▌, 

försvar, energilagring, kvant- och kärnteknik samt nanoteknik och bioteknik.

c) Tillgång på kritiska insatsvaror, ▌däribland energi eller råvaror, samt tryggad 

livsmedelsförsörjning.

d) Åtkomst till känslig information, däribland personuppgifter, eller förmåga att 

kontrollera ▌ sådan information.

e) Mediernas frihet och mångfald.

1 Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en 
gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av 
produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).
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2. Vid fastställandet av huruvida en utländsk direktinvestering sannolikt kan inverka på 

säkerhet eller allmän ordning får medlemsstaterna och kommissionen också särskilt 

beakta följande:

a) Om den utländska investeraren direkt eller indirekt kontrolleras av ett 

tredjelands regering, däribland statliga organ eller väpnade styrkor, 

inbegripet genom ägarstruktur eller betydande finansiering.

b) Om den utländska investeraren tidigare har varit delaktig i verksamhet som 

inverkar på säkerhet eller allmänna ordning i en medlemsstat.

c) Om det finns en allvarlig risk för att den utländska investeraren ägnar sig åt 

olaglig eller kriminell verksamhet.

Artikel 5
Årlig rapportering

▌

1. Senast den 31 mars varje år ska medlemsstaterna ▌till kommissionen lämna en årlig 

rapport för föregående kalenderår, med aggregerade uppgifter om utländska 

direktinvesteringar som gjorts på deras territorium, på grundval av de uppgifter som 

är tillgängliga för dem samt aggregerade uppgifter om de begäranden som de fått 

från andra medlemsstater i enlighet med artiklarna 6.6 och 7.5.
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2. De medlemsstater som tillämpar granskningssystem ska för varje 

rapporteringsperiod, utöver de uppgifter som avses i punkt 1, tillhandahålla 

▌aggregerade uppgifter om tillämpningen av sina granskningssystem. ▌

3. Kommissionen ska lägga fram en årsrapport om genomförandet av denna 

förordning för Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska offentliggöras.

4. Europaparlamentet får bjuda in kommissionen till ett möte i det ansvariga 

utskottet för att lägga fram och förklara processuella frågor som rör 

genomförandet av denna förordning.

Artikel 6

Samarbetsstruktur för utländska direktinvesteringar som är föremål för granskning

1. Medlemsstaterna ska underrätta ▌kommissionen och övriga medlemsstater om alla 

utländska direktinvesteringar▌ på deras territorium som är ▌föremål för 

granskning ▌genom att så snart som möjligt överlämna de uppgifter som avses i 

artikel 9.2 i denna förordning▌. Underrättelsen får innehålla en förteckning över 

de medlemsstater vars säkerhet eller allmänna ordning man anser sannolikt kan 

påverkas. Som en del av ▌underrättelsen ska den medlemsstat▌ som utför 

granskningen i tillämpliga fall sträva efter att ange huruvida den anser att den 

utländska direktinvestering som är föremål för granskning sannolikt ingår omfattas 

av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 139/2004.
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2. Om en medlemsstat anser att en utländsk direktinvestering ▌som är föremål för 

granskning i en annan medlemsstat sannolikt kan inverka på dess egen säkerhet eller 

allmänna ordning, eller har relevant information för en sådan granskning, får den 

lämna synpunkter till den medlemsstat som utför granskningen. Den medlemsstat 

som lämnar synpunker ska samtidigt skicka dessa synpunkter till kommissionen.

Kommissionen ska underrätta de andra medlemsstaterna om att synpunkter har 

lämnats.

3. Om kommissionen anser att en utländsk direktinvestering som är föremål för 

granskning sannolikt kan inverka på säkerhet eller allmän ordning i ▌mer än en 

medlemsstat, eller har relevant information om den utländska direktinvesteringen, 

får den avge ett yttrande till den medlemsstat som utför granskningen. 

Kommissionen får avge ett yttrande oavsett om andra medlemsstater har lämnat 

synpunkter. Kommissionen får avge ett yttrande efter synpunkter från andra 

medlemsstater. Kommissionen ska avge ett sådant yttrande om det är motiverat, 

när minst en tredjedel av medlemsstaterna anser att en utländsk direktinvestering 

sannolikt kan inverka på deras säkerhet eller allmänna ordning.

Kommissionen ska underrätta de andra medlemsstaterna om att ett yttrande har 

avgetts.

4. En medlemsstat som välgrundat anser att en utländsk direktinvestering på dess 

territorium sannolikt kan inverka på dess säkerhet eller allmänna ordning får 

begära att kommissionen avger ett yttrande eller att andra medlemsstater lämnar 

synpunkter.



AM\1176761SV.docx 26/41 PE631.693v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

5. De synpunkter som avses i punkt 2 och de yttranden som avses i punkt 3 ska 

motiveras på vederbörligt sätt.

6. Senast inom 15 kalenderdagar efter mottagande av de uppgifter som avses i punkt 

1 ska andra medlemsstater och kommissionen underrätta den medlemsstat som 

utför granskningen att de har för avsikt att lämna synpunkter enligt punkt 2 eller 

avge ett yttrande enligt punkt 3. Underrättelsen får innehålla en begäran om 

ytterligare uppgifter utöver de uppgifter som avses i punkt 1.

En begäran om ytterligare uppgifter ska vara motiverad på vederbörligt sätt, får 

endast avse uppgifter som behövs för att kunna lämna synpunkter enligt punkt 2 

eller för att avge ett yttrande enligt punkt 3, ska vara proportionell i förhållande till 

ändamålet och får inte vara orimligt betungande för den medlemsstat som utför 

granskningen. Begäranden om uppgifter och svar från medlemsstater ska 

samtidigt skickas till kommissionen.

▌

7. Synpunkter som avses i punkt 2 eller yttranden som avses i punkt 3 ska riktas till den 

medlemsstat som utför granskningen ▌och ska sändas till denna inom en rimlig 

tidsperiod, dock senast 35 kalenderdagar ▌efter mottagandet av de uppgifter som 

avses i punkt 1▌.
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Om ytterligare uppgifter har begärts i enlighet med punkt 6 ska, utan hinder av 

vad som föreskrivs i första stycket, sådana synpunkter lämnas eller yttranden avges 

senast 20 kalenderdagar efter mottagandet av de ytterligare uppgifterna eller 

underrättelsen enligt artikel 9.5.

Utan hinder av vad som föreskrivs i punkt 6 får kommissionen avge ett yttrande 

efter synpunkter från andra medlemsstater inom den tidsfrist som avses i denna 

punkt om så är möjligt och i varje fall senast fem kalenderdagar efter den 

tidsfristens utgång.

8. Om den medlemsstat som utför granskningen i undantagsfall anser att dess 

säkerhet eller allmänna ordning kräver omedelbara åtgärder ska den 

medlemsstaten underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om sin 

avsikt att fatta ett granskningsbeslut före utgången av de tidsfrister som avses i 

punkt 7 och på vederbörligt sätt motivera behovet av omedelbara åtgärder. De 

andra medlemsstaterna och kommissionen ska sträva efter att utan dröjsmål 

lämna synpunkter eller avge ett yttrande.

9. Den medlemsstat▌ som utför granskningen ▌ska i vederbörlig utsträckning beakta 

de synpunkter från andra medlemsstater som avses i punkt 2 och det yttrande från 

kommissionen som avses i punkt 3. Det slutgiltiga granskningsbeslutet ska fattas av 

den medlemsstat som utför granskningen.

10. Samarbetet ▌i enlighet med denna artikel ska ske via de kontaktpunkter som inrättats 

i enlighet med artikel ▌11.
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Artikel 7

Samarbetsstruktur för utländska direktinvesteringar som inte är föremål för granskning

1. Om en medlemsstat anser att en utländsk direktinvestering som planerats eller har 

fullbordats i en annan medlemsstat som inte är föremål för granskning i den 

medlemsstaten sannolikt kan inverka på dess egen säkerhet eller allmänna ordning, 

eller har relevant information om den utländska direktinvesteringen, får den lämna 

synpunkter till den andra medlemsstaten. Den medlemsstat som lämnar synpunker 

ska samtidigt skicka dessa synpunkter till kommissionen.

Kommissionen ska underrätta de andra medlemsstaterna om att synpunkter har 

lämnats.

2. Om kommissionen anser att en utländsk direktinvestering som planeras eller har 

fullbordats i en medlemsstat och som inte är föremål för granskning i den 

medlemsstaten sannolikt kan inverka på säkerhet eller allmän ordning i ▌mer än en 

medlemsstat▌, eller har relevant information om den utländska 

direktinvesteringen, får den avge ett yttrande till den medlemsstat där den utländska 

direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats. Kommissionen får avge ett 

yttrande oavsett om andra medlemsstater har lämnat synpunkter. Kommissionen får 

avge ett yttrande efter synpunkter från andra medlemsstater. Kommissionen ska 

avge ett sådant yttrande om det är motiverat, när minst en tredjedel av 

medlemsstaterna anser att en utländsk direktinvestering sannolikt kan inverka på 

deras säkerhet eller allmänna ordning.

Kommissionen ska underrätta de andra medlemsstaterna om att ett yttrande har 

avgetts.
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3. En medlemsstat som välgrundat anser att en utländsk direktinvestering på dess 

territorium sannolikt kan inverka på dess säkerhet eller allmänna ordning får 

begära att kommissionen avger ett yttrande eller att andra medlemsstater lämnar 

synpunkter.

4. De ▌synpunkter som avses i punkt 1 och de yttranden som avses i punkt 2 ska 

motiveras på vederbörligt sätt.

5. Om ▌ en medlemsstat eller kommissionen ▌anser ▌att en utländsk direktinvestering 

som inte är föremål för granskning ▌sannolikt kan inverka på ▌säkerhet och 

allmän ordning som avses i punkt 1 eller 2, får den från den medlemsstat där den 

utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats begära ▌de uppgifter 

som avses i artikel 9.

En begäran om uppgifter ska vara motiverad på vederbörligt sätt, får endast avse 

uppgifter som behövs för att kunna lämna synpunkter ▌enligt punkt 1 ▌eller för att 

avge ett yttrande ▌enligt ▌punkt 2 , ska vara proportionell i förhållande till 

ändamålet och får inte vara orimligt betungande för den medlemsstat där den 

utländska direktinvesteringen planeras ske eller har fullbordats.

Begäranden om uppgifter och svar från medlemsstater ska samtidigt skickas till 

kommissionen.
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6. Synpunkter enligt punkt 1 ▌eller yttranden enligt punkt 2 ▌ska riktas till den 

medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras eller har fullbordats och 

ska sändas till dem inom en rimlig tidsperiod, dock senast 35 ▌kalenderdagar efter 

mottagandet av de uppgifter som avses i punkt ▌5 eller underrättelsen enligt artikel 

9.5. Om yttrandet från kommissionen avges efter synpunkter från andra 

medlemsstater ska kommissionen ha ytterligare 15 ▌kalenderdagar på sig att avge 

▌yttrandet. ▌

7. En medlemsstat ▌där en utländsk direktinvestering planeras eller har fullbordats ska 

i vederbörlig utsträckning beakta synpunkterna från andra medlemsstater ▌och 

kommissionens yttrande ▌.

8. Medlemsstaterna kan lämna synpunkter enligt punkt 1 och kommissionen får avge 

ett yttrande enligt punkt 2 senast 15 månader efter att den utländska 

direktinvesteringen har fullbordats.

9. Samarbetet ▌i enlighet med denna artikel ska ske via de kontaktpunkter som inrättats 

i enlighet med artikel 11.

10. Denna artikel ska inte gälla för utländska direktinvesteringar som fullbordats före 

den ... [dag då denna förordning träder i kraft].



AM\1176761SV.docx 31/41 PE631.693v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Artikel 8

Utländska direktinvesteringar som sannolikt kan inverka på projekt eller program av 

unionsintresse

1. Om kommissionen med hänsyn till säkerhet eller allmän ordning anser att en 

utländsk direktinvestering sannolikt kan inverka på projekt eller program av 

unionsintresse får den avge ett yttrande riktat till den medlemsstat där den utländska 

direktinvesteringen planeras eller har fullbordats.

2. Förfarandena i artiklarna 6 och 7 ska gälla i tillämpliga delar, med förbehåll för 

följande ändringar:

a) Inom ramen för den underrättelse som avses i artikel 6.1 eller de synpunkter 

som avses i artiklarna 6.2 och 7.1, får en medlemsstat ange om den anser att 

en utländsk direktinvestering sannolikt kan inverka på projekt eller program 

av unionsintresse.

▌

b) ▌Yttrandet från kommissionen ska skickas till de andra medlemsstaterna.

c) ▌Den medlemsstat ▌där den utländska direktinvesteringen planeras eller har 

fullbordats ▌ska i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande 

och lämna en förklaring till kommissionen om den inte följer dess yttrande.
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3. Vid tillämpningen av denna artikel ▌ska projekt eller program av unionsintresse 

▌inbegripa sådana projekt och program som involverar ett betydande belopp eller en 

betydande andel unionsfinansiering eller som omfattas av unionslagstiftning rörande 

kritisk infrastruktur eller teknik eller kritiska insatsvaror som är av väsentlig 

betydelse för säkerhet eller allmän ordning. I bilagan ▌återfinns ▌förteckningen 

över projekt och program av unionsintresse.

4. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 för att ändra 

förteckningen över projekt och program av unionsintresse.

Artikel 9

Uppgiftskrav

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som är föremål för underrättelse 

enligt artikel 6.1 eller begärs av kommissionen och andra medlemsstater enligt 

artiklarna 6.6 och 7.5▌ görs tillgängliga för kommissionen och begärande 

medlemsstater utan onödigt dröjsmål.

2. De uppgifter som avses i punkt 1 ska ▌inbegripa följande:

a) ▌Ägarstrukturen för den utländska investeraren och det företag där den 

utländska direktinvesteringen planeras eller har fullbordats, inklusive uppgifter 

om yttersta investerare och kapitaldeltagande▌.

b) ▌Det ungefärliga värdet av den utländska direktinvesteringen.
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c) ▌Vilka produkter och tjänster som säljs och vilken affärsverksamhet som 

bedrivs av den utländska investeraren och av det företag där den utländska 

direktinvesteringen planeras eller har fullbordats.

d) ▌De medlemsstater där den utländska investeraren och det företag där den 

utländska direktinvesteringen planeras eller har fullbordats bedriver relevant 

affärsverksamhet.

e) ▌Finansieringen av investeringen och finansieringskällan, på grundval av de 

bästa uppgifter som är tillgängliga för medlemsstaten▌.

f) ▌Det datum då den utländska direktinvesteringen planeras eller har 

fullbordats.

3. Medlemsstaterna ska sträva efter att utan onödigt dröjsmål tillhandahålla 

begärande medlemsstater och kommissionen eventuella kompletterande uppgifter 

utöver de som avses i punkterna 1 och 2, i den mån sådana uppgifter finns 

tillgängliga.

4. Den medlemsstat där den utländska direktinvesteringen planeras ske eller har 

fullbordats får begära de uppgifter som avses i punkt 2 från den utländska 

investeraren eller det företag i vilket den utländska direktinvesteringen planeras 

eller har fullbordats. Den utländska investeraren eller det berörda företaget ska 

lämna den begärda informationen utan onödigt dröjsmål.
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5. En medlemsstat ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och övriga berörda 

medlemsstater om medlemsstaten, under exceptionella omständigheter och trots att 

den gjort sitt bästa, inte kan erhålla de uppgifter som avses i punkt 1. I 

underrättelsen ska den medlemsstaten på vederbörligt sätt motivera skälen till att 

uppgifterna inte tillhandahållits och förklara vad som gjorts efter bästa förmåga 

för att erhålla de begärda uppgifterna, inbegripet en begäran i enlighet med punkt 

4.

Om inga uppgifter lämnats får synpunkter från en annan medlemsstat eller 

yttranden från kommissionen bygga på de uppgifter som finns tillgängliga för 

dem.

Artikel 10

De lämnade uppgifternas konfidentialitet

1. Uppgifter som mottas till följd av tillämpningen av denna förordning ska användas 

enbart för det ändamål för vilket de begärts.

2. Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa skyddet av konfidentiella 

uppgifter som erhålls vid tillämpningen av denna förordning i enlighet med 

unionsrätten och respektive nationell rätt.

3. Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att det inte beslutas att 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahållits eller utbytts inom 

ramen för denna förordning ska placeras på en lägre 

säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller att de inte längre ska vara 

säkerhetsskyddsklassificerade utan föregående skriftligt medgivande från 

upphovsmannen.
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Artikel 11

Kontaktpunkter

1. Varje medlemsstat och kommissionen ska inrätta en ▌kontaktpunkt ▌för 

▌genomförandet av denna förordning. ▌Medlemsstaterna och kommissionen ska 

involvera dessa ▌kontaktpunkter i alla frågor som rör genomförandet av denna 

förordning.

2. Kommissionen ska tillhandahålla ett säkert och krypterat system för att stödja 

direkt samarbete och utbyte av uppgifter mellan kontaktpunkterna.

Artikel 12

Expertgrupp för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

Expertgruppen för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen som 

tillhandahåller kommissionen råd och sakkunskap ska fortsätta att diskutera frågor som 

rör granskningen av utländska direktinvesteringar, dela med sig av bästa praxis och 

tillvaratagna erfarenheter och utbyta åsikter om utvecklingstendenser och frågor av 

gemensamt intresse som rör utländska direktinvesteringar. Kommissionen ska också 

överväga att rådfråga den gruppen om processuella frågor som rör genomförandet av 

denna förordning.

Diskussionerna i gruppen ska vara konfidentiella.
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Artikel 13

Internationellt samarbete

Medlemsstaterna och kommissionen får samarbeta med de ansvariga myndigheterna i 

tredjeländer i frågor som rör granskningen av utländska direktinvesteringar med hänsyn 

till säkerhet och allmän ordning.

Artikel 14 

Behandling av personuppgifter

1. All behandling av personuppgifter i enlighet med denna förordning ska utföras i 

enlighet med förordning (EU) 2016/679 och förordning (EU) 2018/1725 och 

endast i den utsträckning det behövs för medlemsstaternas granskning av 

utländska direktinvesteringar och för att säkerställa effektiviteten i det samarbete 

som föreskrivs genom den här förordningen.

2. Personuppgifter som rör genomförandet av den här förordningen ska inte lagras 

under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de 

samlades in.

Artikel 15

Utvärdering

1. Senast den … [tre år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas) och vart 

femte år därefter, ▌ska kommissionen utvärdera denna förordnings funktion och 

ändamålsenlighet och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet▌. 

Medlemsstaterna ska involveras i detta arbete och vid behov ▌till kommissionen 

lämna ▌ytterligare uppgifter som behövs för utarbetandet av rapporten.

2. Om det i rapporten rekommenderas att denna förordning ska ändras kan den 

▌åtföljas av ett lämpligt lagstiftningsförslag.
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Artikel 16

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de 

villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.4 ska ges till 

kommissionen tills vidare från och med den … [den dag då denna förordning 

träder i kraft].

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.4 får när som helst återkallas 

av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 

delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 

verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten 

av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som 

utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella 

avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 8.4 ska träda i kraft endast om varken 

Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten 

inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet 

och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den 

perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. 

Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den … (18 månader efter denna förordnings 

ikraftträdande).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i …,

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

Förteckning över projekt och program av unionsintresse som avses i artikel 8.3

1. Europeiska program för globala satellitnavigeringssystem (Galileo och Egnos):

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 av den 11 december 

2013 om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen och om 

upphävande av rådets förordning (EG) nr 876/2002 och Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 683/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 1).

2. Copernicus:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 377/2014 av den 3 april 2014 om 

inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) 

nr 911/2010 (EUT L 122, 24.4.2014, s. 44).

3. Horisont 2020:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 

2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation 

(2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 

20.12.2013, s. 104), inbegripet åtgärder inom detta som rör viktig möjliggörande 

teknik som artificiell intelligens, robotteknik, halvledare och cybersäkerhet.
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4. Transeuropeiska transportnät (TEN-T):

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 

2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och 

om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

5. Transeuropeiska energinät (TEN-E):

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om 

riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut 

nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) 

nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39).

6. Transeuropeiska telekommunikationsnät:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 

om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur 

och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14).
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7. Europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1092 av den 18 juli 2018 om 

inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till 

att stödja konkurrenskraften och innovationsförmågan inom unionens 

försvarsindustri (EUT L 200, 7.8.2018, s. 30).

8. Permanent strukturerat samarbete (Pesco):

Rådets beslut (Gusp) 2018/340 av den 6 mars 2018 om fastställande av 

förteckningen över projekt som ska utarbetas inom ramen för permanent 

strukturerat samarbete (EUT L 65, 8.3.2018, s. 24). 

Or. en


