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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur ondersteunt de algehele doelstellingen en de voornaamste aspecten van het 
voorstel voor een verordening tot vaststelling van een kader voor de screening door de 
lidstaten en de Commissie van directe buitenlandse investeringen in de EU uit derde landen. 
Directe buitenlandse investeringen bieden vaak kansen voor de economie van de EU. Het kan 
echter ook gebeuren dat het toestaan van bepaalde investeringen risico's met zich meebrengt 
voor de veiligheid en de openbare orde van de Unie en haar lidstaten.

Als het gaat om buitenlandse investeringen spreekt de EU nog lang niet met één stem. 
Daarom vormt, waar mogelijk, het stroomlijnen van de convergentie een belangrijke eerste 
stap op weg naar het formuleren van krachtige en complementaire beleidspunten op EU-
niveau. De EU kan hierdoor een gemeenschappelijk antwoord geven op het snel veranderende 
en almaar complexer worden investeringslandschap. Tegelijk kan ze dan gelijke tred houden 
met andere mondiale handels- en investeringspartners die reeds werken met 
screeningmechanismen voor directe buitenlandse investeringen.  

Het opzetten van een volledig functionerend coördinatiekader voor de hele EU is echter een 
kwestie van lange adem. Lidstaten hebben momenteel verschillende benaderingen en 
sommige beschikken in het geheel niet over een screeningmechanisme. De rapporteur is het er 
daarom mee eens dat het invoeren van een dergelijk screeningmechanisme door de lidstaten 
vrijwillig moet blijven, zoals ook voorgesteld door de Commissie. Anderzijds moeten landen 
die wel een screening verrichten, nauwer kunnen samenwerken. Daarnaast gelooft uw 
rapporteur dat er behoefte is aan stroomlijning van de informatieprocessen en dat 
tegelijkertijd de administratieve belasting voor alle lidstaten moet worden teruggebracht.

De amendementen en het voorstel tot verduidelijking omvatten het volgende:

 verduidelijking van de definitie van buitenlandse investeerder met betrekking tot 
eigendom en feitelijke zeggenschap, aangezien de locatie van een onderneming niet 
zonder meer de feitelijke herkomst van de investering aangeeft;

 uitbreiding, overeenkomstig het voor de OESO-landen gevestigde screeningkader, van 
de niet-uitputtende lijst van gebieden van kritieke technologieën, infrastructuur en 
sectoren die in overweging moeten worden genomen en waarop potentiële buitenlandse 
investeringen een effect kunnen hebben in de zin van veiligheid of openbare orde; 

 de mogelijkheid om de zorgen dat de screeningmechanismen van de lidstaten en de 
Commissie worden geactiveerd door vakbonden, naar analogie met het huidige systeem 
in de Verenigde Staten;

 de mogelijkheid voor het Europees Parlement om de activering van het 
samenwerkingsmechanisme voor projecten en programma's van Uniebelang aan te 
vragen;

 zorgen dat de Commissie een screening verricht van relevante projecten en programma's 
van Uniebelang die worden gefinancierd uit hoofde van het huidige, maar ook 
toekomstige meerjarige financiële kaders;

 beperking van mogelijk verkeerd gebruik of misbruik van een dergelijk kader door 
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enerzijds te zorgen dat lidstaten een gemotiveerde uitleg moeten geven over hoe een 
vanuit een andere lidstaat geïnitieerde directe buitenlandse investering naar 
waarschijnlijkheid gevolgen heeft voor de veiligheid of de openbare orde, en anderzijds 
door de coördinerende functie van de Commissie te versterken; 

 de introductie van een Coördinatiegroep voor de screening van investeringen, waar 
lidstaten die beschikken over een screeningmechanisme informatie en opvattingen over 
de lopende screenings door lidstaten en de Commissie kunnen uitwisselen; 

 beperking van de belasting als gevolg van informatievereisten voor de lidstaten en 
vastlegging van de rapportagevereisten op eens in de drie jaar vanaf het moment dat de 
verordening twee jaar van kracht is.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

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 ingebed in 
de internationale verbintenissen van de 
Unie en haar lidstaten met betrekking tot 
buitenlandse directe investeringen. Gezien 
dit open klimaat moet de Europese Unie 
in de betrekkingen met derde landen 
gelijke concurrentievoorwaarden 
bevorderen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) overwegende dat de 
screeningmechanismen die al bestaan in 
verscheidene lidstaten of in derde landen, 
nooit een belemmering vormen voor 
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buitenlandse directe investeringen, mits 
zij bekend zijn, erop wordt geanticipeerd 
en de investeringen er niet overmatig door 
worden vertraagd,

Amendement 3

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) Het is belangrijk om 
rechtszekerheid te scheppen en te streven 
naar samenwerking binnen de EU door 
een kader vast te stellen voor de screening 
van buitenlandse directe investeringen in 
de Unie om redenen van veiligheid of 
openbare orde wanneer er strategische 
belangen in het spel zijn, zoals 
sleuteltechnologieën, strategische activa 
en gevoelige gegevens. Dit doet geen 
afbreuk aan de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om 
de nationale veiligheid en de openbare 
orde te handhaven.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Bij de evaluatie van het 
screeningmechanisme voor buitenlandse 
directe investeringen moet de werking van 
de interne markt worden gewaarborgd 
door middel van maatregelen ter 
voorkoming van neerwaartse concurrentie 
tussen ondernemingen en tussen lidstaten 
met betrekking tot belastingzaken en loon 
en voor het afdwingen van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van ondernemingen die bij overnames 
garanderen de arbeidsplaatsen en 
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behoorlijke lonen te handhaven.

Amendement 5

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 
veiligheid en openbare orde.

(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 in de 
internationale handel, met volledige 
garantie van de prerogatieven van de 
lidstaten om – rekening houdend met hun 
individuele situatie en nationale 
omstandigheden – buitenlandse directe 
investeringen te screenen om redenen van 
veiligheid en openbare orde, waarbij 
rekening wordt gehouden met onder 
andere strategische belangen, 
sleuteltechnologieën, strategische activa 
en strategische en gevoelige gegevens. Het 
kader moet het ook voor de lidstaten 
zonder screeningmechanisme 
eenvoudiger maken een 
screeningmechanisme in te voeren.

Amendement 6

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) Het kader moet betrekking hebben 
op 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 voor zover deze betrekking 
hebben op de veiligheid en de openbare 
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orde.

Amendement 7

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 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, kritieke technologieën 
(inclusief sleuteltechnologieën) en 
grondstoffen of gevoelige gegevens 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 nemen of een 
buitenlandse investeerder eigendom is van, 
geëxploiteerd wordt door of op andere 
wijze direct of indirect onder zeggenschap 
staat van de overheid of 
overheidsinstanties van een derde land 
en/of een door de overheid ingegeven 
beleid van uitgaande buitenlandse directe 
investeringen volgt voor strategische 
industriële doelstellingen, ondersteund 
door aanzienlijke financiering en subsidies 
en uitgebreide kredietverstrekking door de 
overheid van een derde land of door een 
financiële instelling die in handen van de 
overheid is. Wanneer de Commissie een 
buitenlandse directe investering screent, 
kan zij ook de impact hiervan op 
specifieke belangrijke kennis en 
technologieën beoordelen, hetgeen van 
betekenis kan zijn voor de economische 
veiligheid op middellange en lange 
termijn.
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Amendement 8

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, op 
transparante wijze, door de lidstaten die 
over een screeningmechanisme beschikken 
en de Commissie mogelijk maakt wanneer 
een buitenlandse directe investering in een 
lidstaat gevolgen kan hebben voor de 
veiligheid of de openbare orde in andere 
lidstaten. Lidstaten waarvan de veiligheid 
of openbare orde kan worden beïnvloed 
door een buitenlandse directe investering 
in een andere lidstaat, moeten de 
mogelijkheid hebben om opmerkingen in te 
dienen bij de Commissie. De Commissie 
moet vervolgens alle opmerkingen 
doorsturen naar de lidstaat waarin de 
investering wordt gepland en naar alle 
andere betrokken lidstaten. Tevens moet 
de Commissie de mogelijkheid hebben om, 
in voorkomend geval, een advies te richten 
tot de lidstaat waarin de investering wordt 
gepland. Op basis van de ontvangen 
opmerkingen kan de Commissie 
verzoeken de kwestie te bespreken in het 
kader van de coördinatiegroep voor de 
screening van investeringen.

Amendement 9

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 

(15) Bovendien moet de Commissie 
buitenlandse directe investeringen die 
waarschijnlijk gevolgen hebben voor 
projecten en programma's van Uniebelang 
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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.

screenen om redenen van veiligheid of 
openbare orde. Zo zouden de Commissie 
en de lidstaten 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 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.

Amendement 10

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 

(16) Wanneer de Commissie of meer 
dan één lidstaat 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, moet de Commissie
binnen een redelijke termijn een advies 
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, VEU moeten de lidstaten rekening 
houden met het advies en de Commissie 
uitleg verstrekken wanneer zij het niet 
eens zijn met dit advies. De Commissie 
moet ook de mogelijkheid hebben om bij 
die lidstaten de informatie op te vragen die 
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screening van een dergelijke investering 
nodig heeft.

zij voor haar screening van een dergelijke 
investering nodig heeft.

Amendement 11

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 
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.

(17) Met het oog op de bevordering van 
de samenwerking met andere lidstaten en 
de screening van buitenlandse directe 
investeringen door de Commissie 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 
screeningmechanismen. Lidstaten die niet 
over een screeningmechanisme 
beschikken, moeten echter jaarlijks
verslag uitbrengen over de buitenlandse 
directe investeringen die op hun 
grondgebied hebben plaatsgevonden indien 
deze investeringen betrekking hebben op 
projecten en programma's van 
Uniebelang. De rapportageverplichtingen 
moeten gelden vanaf ... [twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening].

Amendement 12

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 

(18) Daarom is het ook belangrijk om te 
voorzien in de uitwisseling van een 
minimumniveau van informatie-
uitwisseling en coördinatie tussen de 
lidstaten met betrekking tot binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallende buitenlandse directe 
investeringen. De lidstaten waarin de 
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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.

buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid, moeten er alles aan 
doen deze informatie te verstrekken indien 
de Commissie of de Coördinatiegroep 
voor de screening van investeringen 
daarom verzoekt. Onder relevante 
informatie vallen aspecten zoals de 
eigendomsstructuur van de buitenlandse 
investeerder alsook de financiering van de 
geplande of voltooide investering, inclusief 
informatie over subsidies van derde landen.

Amendement 13

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 contactpunt voor de screening 
van buitenlandse directe investeringen tot 
stand te brengen, alsook door een 
Coördinatiegroep voor de screening van 
investeringen in te stellen. Deze groep 
moet bestaan uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten en worden voorgezeten door 
een vertegenwoordiger van de Commissie 
en kan dienen als platform voor de 
uitwisseling van opvattingen en gegevens, 
ter verbetering van samenwerking en 
coördinatie en tot onderlinge 
ondersteuning op het vlak van directe 
buitenlandse investeringen.

Amendement 14

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 

(21) Uiterlijk ... [vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] en 
daarna elke vijf jaar moet de Commissie 
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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.

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.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om de projecten en 
programma's van Uniebelang in verband 
waarmee buitenlandse directe 
investeringen door de Commissie aan een 
screening kunnen worden onderworpen, 
te actualiseren, moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot het 
bijwerken van de lijst met projecten en 
programma's van Uniebelang waarnaar 
wordt verwezen in artikel 3, lid 3, en die 
zijn opgesomd in bijlage 1. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen stroken met de beginselen 
die zijn vastgelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven1 bis. Met name 
om te zorgen voor gelijke deelname aan 
de voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen, ontvangen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van 
de lidstaten, en hebben hun deskundigen 
systematisch toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
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handelingen.

_______________________

1 bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening strekt tot vaststelling van 
een kader voor de screening door de 
lidstaten en de Commissie van 
buitenlandse directe investeringen in de 
Unie om redenen van veiligheid of 
openbare orde.

Deze verordening strekt tot vaststelling van 
een kader voor de screening door de 
lidstaten van buitenlandse directe 
investeringen in de Unie om redenen van 
veiligheid of openbare orde en legt de rol 
van de Commissie bij deze screening vast. 

Amendement 17

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 of een onderneming die 
feitelijk onder zeggenschap staat of in 
handen is van onderdanen van een derde 
land en die voornemens is een buitenlandse 
directe investering te doen of deze heeft 
gedaan;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "onderneming uit een derde land": 
een naar het recht van een derde land 
opgerichte of anderszins georganiseerde 
onderneming.

6. "onderneming uit een derde land": 
een naar het recht van een derde land 
opgerichte of anderszins georganiseerde 
onderneming of een onderneming die 
feitelijk onder zeggenschap staat of in 
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handen is van onderdanen van een derde 
land.

Amendement 19

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

Amendement 20

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 om redenen van 
veiligheid of openbare orde buitenlandse 
directe investeringen die worden 
beschouwd gevolgen te hebben voor 
projecten of programma's van Uniebelang.

Amendement 21

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 I is een 

3. Projecten en programma's van 
Uniebelang omvatten met name die
projecten en programma's waarmee een 
aanzienlijk bedrag of aandeel van 
financiering door de EU uit hoofde van het 
huidig of een toekomstig meerjarig 
financieel kader gemoeid is, alsmede die 
welke vallen onder Uniewetgeving met 
betrekking tot kritieke infrastructuur, 
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indicatieve lijst van projecten of 
programma's van Uniebelang opgenomen.

kritieke technologieën of kritieke 
grondstoffen. In bijlage I is de lijst van 
projecten of programma's van Uniebelang 
opgenomen.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 13 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
teneinde de lijst van projecten en 
programma's in bijlage I te wijzigen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De in artikelen 8 en 9 genoemde 
samenwerkingsmechanismen kunnen 
alleen worden geactiveerd na bericht van 
de lidstaten dat zij hun 
screeningmechanismen hebben 
geactiveerd. De 
samenwerkingsmechanismen kunnen in 
geen geval geactiveerd worden voor 
voltooide investeringen indien de lidstaten 
alleen geplande investeringen screenen. 
Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen en 
indien de lidstaten en de Commissie 
redelijke gronden hebben om aan te 
nemen dat in artikel 10, lid 2, genoemde 
informatie gewijzigd is, en uitsluitend 
voor wat betreft investeringen die na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zijn voltooid, kan het 
samenwerkingsmechanisme worden 
geactiveerd voor voltooide investeringen. 
Wanneer het in artikel 9 genoemde 
samenwerkingsmechanisme wordt 
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geactiveerd voor investeringen die 
plaatsvinden in lidstaten zonder 
screeningmechanisme, kunnen voltooide 
investeringen in het kader van de in 
artikel 12 bis genoemde Coördinatiegroep 
voor de screening van investeringen aan 
de orde worden gesteld.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – 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:

Wanneer de lidstaten en de Commissie een 
buitenlandse directe investering screenen 
om redenen van veiligheid of openbare 
orde in één of meer lidstaten of om 
redenen van veiligheid of openbare orde 
met betrekking tot projecten of 
programma’s van Uniebelang, kunnen zij 
rekening houden met de gevolgen voor 
onder meer:

Amendement 25

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;

– kritieke en strategische
infrastructuur, met inbegrip van energie-, 
water-, vervoers-, communicatie-, media-,
gegevensopslag-, ruimte-, 
gezondheidszorg-, onderzoeks- of 
financiële infrastructuur alsook gevoelige 
installaties en veiligheids- en defensie-
infrastructuur;

Amendement 26

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;

– kritieke en strategische
technologieën, met inbegrip van 
kunstmatige intelligentie, robotica, 
halfgeleiders, geavanceerde materialen, 
nanotechnologieën, biotechnologieën, 
medische technologieën, technologieën 
met toepassingen die mogelijk voor 
tweeërlei gebruik geschikt zijn, 
cyberbeveiliging, en luchtvaart-, defensie-
en nucleaire of ruimtevaarttechnologie; 

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de voorzieningszekerheid van 
kritieke grondstoffen; of

– de voorzieningszekerheid van 
kritieke grondstoffen bestaande uit 
zeldzame en strategische materialen; of

Amendement 28

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.

– de toegang tot gevoelige gegevens 
en informatie of de mogelijkheid om deze 
te beheren.

Amendement 29

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 

Bij hun beoordeling of een buitenlandse 
directe investering waarschijnlijk gevolgen 
heeft voor de veiligheid of de openbare 
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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.

orde nemen de lidstaten en de Commissie 
in aanmerking of een buitenlandse 
investeerder direct of indirect onder 
zeggenschap staat van de overheid of 
overheidsinstanties van een derde land 
en/of een door de overheid ingegeven 
beleid van uitgaande buitenlandse directe 
investeringen volgt voor strategische 
industriële doelstellingen, ondersteund 
door aanzienlijke financiering en subsidies 
en uitgebreide kredietverstrekking door de 
overheid van een derde land of door een 
financiële instelling die in handen van de 
overheid is. Wanneer de Commissie een 
buitenlandse directe investering screent, 
kan zij ook de impact hiervan op 
specifieke belangrijke kennis en 
technologieën beoordelen, hetgeen van 
betekenis kan zijn voor de economische 
veiligheid op middellange en lange 
termijn.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De screeningmechanismen van de 
lidstaten zijn transparant en maken geen 
onderscheid tussen derde landen. De 
lidstaten stellen met name de 
omstandigheden die de screening in gang 
zetten, de redenen voor screening en de 
geldende gedetailleerde 
procedurevoorschriften vast.

1. De screeningmechanismen van de 
lidstaten zijn transparant en maken geen 
onderscheid tussen derde landen. De 
lidstaten stellen met name de 
omstandigheden die de screening in gang 
zetten, de redenen voor screening en de 
geldende gedetailleerde 
procedurevoorschriften betreffende de 
screening en screeningbesluiten vast.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen termijnen voor 2. De lidstaten stellen termijnen voor 
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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.

de uitvaardiging van screeningbesluiten 
vast en maken deze 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 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

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

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennisgeving van screeningmechanismen 
en jaarlijkse verslaglegging door de 
lidstaten

Kennisgeving van screeningmechanismen 
en verslaglegging door de lidstaten

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten geven de Commissie 
uiterlijk op [...] (30 days of the entry into 
force of this Regulation) kennis van hun 
bestaande screeningmechanismen. De 
lidstaten geven de Commissie uiterlijk 

1. De lidstaten geven de Commissie 
uiterlijk op [...] (30 days of the entry into 
force of this Regulation) kennis van hun 
bestaande screeningmechanismen. De 
lidstaten geven de Commissie uiterlijk 
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30 dagen na de inwerkingtreding van het 
screeningmechanisme kennis van de 
wijziging van een bestaand 
screeningmechanisme of de vaststelling 
van een nieuw screeningmechanisme.

30 dagen na de inwerkingtreding van het 
screeningmechanisme of de wijziging van 
het bestaande screeningmechanisme
kennis van de wijziging van een bestaand 
screeningmechanisme of de vaststelling 
van een nieuw screeningmechanisme.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

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:

2. Uiterlijk ... [twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
en daarna elke twee jaar dienen lidstaten 
die over screeningmechanismen 
beschikken, bij de Commissie een verslag 
in over de toepassing van hun 
screeningmechanismen. Voor iedere 
verslagperiode omvat het verslag met name 
informatie over:

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) screeningbesluiten met betrekking 
tot projecten en programma's van 
Uniebelang;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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onderworpen.

Motivering

Het is bedoeling om de administratieve lasten voor de lidstaten terug te dringen. Deze 
informatie wordt reeds verstrekt aan de Commissie (als bepaald in artikel 8, lid 1), die de 
gegevens dus kan verzamelen.

Amendement 38

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.

3. Uiterlijk ... [twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening], 
en daarna elk jaar dienen ook lidstaten die 
niet over een screeningmechanisme 
beschikken, bij de Commissie een verslag 
in over buitenlandse directe investeringen 
die op hun grondgebied hebben 
plaatsgevonden, indien deze investeringen 
projecten en programma's van 
Uniebelang betreffen.

Amendement 39

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 

1. Een lidstaat geeft de Commissie en 
de andere lidstaten binnen vijf werkdagen 
vanaf het begin van de screening kennis 
van alle buitenlandse directe investeringen 
die in het kader van zijn 
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 
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toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 139/2004 valt.

toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 139/2004 valt.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

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 Commissie. 
De Commissie verzamelt alle ontvangen 
opmerkingen en brengt deze over aan de
lidstaat waarin de buitenlandse directe 
investering wordt gepland of is voltooid, 
evenals aan alle andere lidstaten.

Amendement 41

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. Dat advies wordt 
ook overgebracht aan alle andere 
lidstaten. De Commissie kan een advies 
uitbrengen ongeacht of andere lidstaten 
opmerkingen hebben ingediend.
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Amendement 42

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 
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.

4. Wanneer een lidstaat van oordeel is 
dat een buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor de 
veiligheid of de openbare orde, kan deze 
een verzoek richten aan de Commissie tot 
het ontvangen van de door de lidstaat 
waarin de buitenlandse directe investering 
wordt gepland of is voltooid verstrekte 
informatie die nodig is om de in lid 2 
bedoelde opmerkingen in te dienen. De 
lidstaten beschikken over vijf werkdagen, 
te rekenen vanaf de dag waarop kennis is 
gegeven van de activering van een 
screeningmechanisme uit hoofde van 
lid 1, om bij de Commissie een verzoek tot 
informatie in te dienen. De Commissie 
verzamelt alle ontvangen 
informatieverzoeken en brengt deze 
onmiddellijk over aan de lidstaat waarin 
de buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid, evenals aan de 
andere lidstaten. De Commissie kan de 
lidstaat waarin de buitenlandse directe 
investering wordt gepland of is voltooid, 
ook uit eigen beweging verzoeken om 
haar de informatie te verstrekken die 
nodig is om het in lid 3 bedoelde advies uit 
te brengen.

Amendement 43

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 

5. Opmerkingen zoals bedoeld in lid 2 
worden binnen een redelijke termijn en in 
geen geval later dan 20 werkdagen na 
ontvangst van de in lid 1 of 4 bedoelde 
informatie aan de Commissie verzonden. 
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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.

De Commissie brengt de ontvangen 
opmerkingen binnen vijf werkdagen over 
aan de lidstaat waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland of is 
voltooid. De Commissie beschikt over 25 
werkdagen om het in lid 3 bedoelde advies 
uit te brengen, en 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 44

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 
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.

6. De lidstaten waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland, 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 in 
artikel 12 bis genoemde opmerkingen die 
zijn opgetekend in het kader van de 
Coördinatiegroep voor de screening van 
investeringen.

Amendement 45

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. Indien de Commissie hierom 
vraagt, vindt de samenwerking tussen de 
lidstaten krachtens dit artikel plaats via 
overleg binnen de in artikel 12 bis 
genoemde Coördinatiegroep voor de 
screening van investeringen.
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kader voor de screening door de 
Commissie

Samenwerkingsmechanisme voor de 
screening van projecten en programma's 
van Uniebelang

Amendement 47

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 meer 
dan één lidstaat terecht van oordeel zijn
dat een buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor 
projecten of programma's die om redenen 
van veiligheid of openbare orde in één of 
meer lidstaten van belang zijn voor de 
Unie, richt de Commissie een advies tot de 
lidstaat waarin de buitenlandse directe 
investering wordt gepland of is voltooid.

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Europees Parlement kan om 
redenen van veiligheid of openbare orde 
verzoeken om activering van het 
samenwerkingsmechanisme voor 
projecten en programma's van 
Uniebelang. De Commissie houdt zoveel 
mogelijk rekening met het standpunt van 
het Europees Parlement en geeft tekst en 
uitleg in het geval zij hier geen rekening 
mee houdt.
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Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Indien een lidstaat van oordeel is 
dat een buitenlandse directe investering 
gevolgen kan hebben voor projecten of 
programma's van Uniebelang, kan deze 
de Commissie verzoeken een advies te 
richten tot de lidstaat waarin de 
buitenlandse directe investering wordt 
gepland.

Amendement 50

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 
aanvullende informatie te verstrekken als 
bedoeld in artikel 10. Indien de 
Commissie om dergelijke informatie 
verzoekt, geeft zij ook uitleg over de 
manier waarop de veiligheid en de 
openbare orde in het geding zijn als 
gevolg van de geplande, overwogen of 
voltooide directe buitenlandse investering.

Amendement 51

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 
ontvangst van de krachtens lid 2 door de 
Commissie gevraagde informatie richt de 
Commissie haar advies tot de betrokken 

3. Binnen een redelijke termijn, om te 
vermijden dat hetzij de buitenlandse 
directe investering, hetzij de nationale 
screening door onredelijke vertraging 
wordt gehinderd, en in geen geval later 
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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.

dan 25 werkdagen na ontvangst van de 
informatie die nodig is om een advies uit 
te brengen ingevolge lid 1, dient de 
Commissie haar advies bij de betrokken 
lidstaat in.

Amendement 52

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. 
Wanneer de Commissie krachtens dit 
artikel een advies heeft uitgebracht, stelt 
zij het Europees Parlement daarvan in 
kennis in het kader van een 
gestructureerde dialoog over buitenlandse
directe investeringen die gevolgen hebben 
voor de veiligheid en de openbare orde. 
Artikel 11, lid 2, moet ten volle in 
aanmerking worden genomen.

Amendement 53

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 rekening houden met het 
advies van de Commissie en de Commissie 
schriftelijk uitleg verstrekken wanneer 
haar advies niet wordt opgevolgd. De 
Commissie brengt deze uitleg over aan de 
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andere lidstaten, met volledige 
inachtneming van artikel 11, lid 2.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatieverplichtingen Informatie-uitwisseling

Amendement 55

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 alle
overeenkomstig artikel 8, lid 4, en 
artikel 9, lid 2, door de Commissie 
gevraagde informatie en alle door de 
Coördinatiegroep voor de screening van 
investeringen gevraagde informatie
onverwijld ter beschikking wordt gesteld, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
gevoeligheid van de informatie en de 
vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 
informatie omvat met name het volgende:

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 
informatie kan onder andere het volgende 
omvatten:

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter a
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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 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, het administratief 
beheer en de toezichthoudende organen;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de waarde van de buitenlandse 
directe investering;

b) de waarde van de buitenlandse 
directe investering en een voorspelling van 
de gevolgen voor de sector;

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 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 rechtmatigheid van de bron ervan, 
op basis van de informatie waarover de 
lidstaten beschikken.

Amendement 60

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 

2. De lidstaten, het Europees 
Parlement en de Commissie waarborgen 
de volledige bescherming van bij de 
toepassing van deze verordening 
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verzamelde vertrouwelijke informatie. verzamelde vertrouwelijke informatie, met 
inbegrip van commercieel gevoelige 
informatie.

Amendement 61

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.

Met het oog op de screening van 
buitenlandse directe investeringen duidt 
elke lidstaat, ongeacht of deze over een 
screeningmechanisme beschikt, 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 en de Coördinatiegroep voor 
de screening van investeringen bij alle 
kwesties die verband houden met de 
uitvoering van deze verordening.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis

Coördinatiegroep voor de screening van 
investeringen

1. Er wordt een coördinatiegroep 
voor de screening van investeringen 
ingesteld, waarvan het voorzitterschap 
door een vertegenwoordiger van de 
Commissie wordt bekleed. Elke lidstaat 
wijst voor deze groep een 
vertegenwoordiger/deskundige aan.

2. De groep kan opvattingen en 
informatie uitwisselen over buitenlandse 
directe investeringen die een screening 
ondergaan in het kader van de 
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screeningmechanismen van de lidstaten 
en waarvoor een 
samenwerkingsmechanisme is geactiveerd 
op grond van artikel 8 of artikel 9, alsook 
over de uitwisseling tussen de lidstaten 
van goede praktijken en ervaringen 
betreffende het screenen van buitenlandse 
directe investeringen.

3. De groep kan ook alle kwesties 
bespreken die verband houden met de 
beleidsmaatregelen van de Unie inzake 
inkomende buitenlandse directe 
investeringen.

4. Op verzoek van de lidstaten kan de 
Commissie investeringen op de agenda 
zetten die zijn gepland in lidstaten die niet 
over een screeningmechanisme 
beschikken.

5. De Commissie legt het Europees 
Parlement een jaarverslag voor over de 
activiteiten, onderzoeken en 
gegevensuitwisselingen van de 
Coördinatiegroep voor de screening van 
investeringen.

Amendement 63

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 ... [vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
en daarna elke vijf jaar 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.
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel bepaalde voorwaarden.

2. De in artikel 3, lid 3, onder a), 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor een periode 
van vijf jaar met ingang van ... [datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening]. 

3. Het Europees Parlement of de 
Raad kan de in artikel 3, lid 3 ter, 
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.

6. Een overeenkomstig artikel 3, 
lid 3 ter, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
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het Europees Parlement of de Raad 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad 
daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van de 
termijn van twee maanden de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Deze termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Gezamenlijke technologie-
initiatieven van de Unie, met inbegrip 
van: brandstofcellen en waterstof, 
luchtvaart en luchtvervoer, het initiatief 
inzake innovatieve geneesmiddelen, 
elektronische componenten en systemen 
voor Europees leiderschap, bio-industrie, 
Shift2Rail, het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim (Sesar);

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – streepje 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 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) 
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nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – streepje 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Europees Fonds voor strategische 
investeringen:

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – streepje 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 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;

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – streepje 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad 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 70

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie;

a) Industrieel ontwikkelingsprogramma 
voor de Europese defensie, en

b) Onderzoeksprogramma voor Europese 
Defensie/Europees Defensiefonds

- Besluit van de Europese 
Commissie over de financiering van de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek;
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