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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter de overordnede mål og de vigtigste elementer i forslaget til forordning med 
henblik på at fastlægge et regelsæt for medlemsstaternes og Kommissionens screening af de 
udenlandske direkte investeringer (FDI) fra tredjelande i EU. Selv om de udenlandske direkte 
investeringer ofte rummer muligheder for EU's økonomi, kan der være nogle tilfælde, hvor 
visse investeringer kan udgøre en risiko for Unionens og medlemsstaternes sikkerhed og den 
offentlige orden.

EU er langt fra at tale med én stemme vedrørende udenlandske investeringer i Europa, så 
strømlining af konvergenserne, hvor dette er muligt, bliver et afgørende første skridt i 
formuleringen af velfunderede og komplementære politiske holdninger på EU-plan. Dette vil 
give EU mulighed for at have et fælles modsvar på det hurtigt skiftende og stadig mere 
komplekse investeringslandskab, hvilket samtidig ville placere EU på linje med andre globale 
handels- og investeringspartnere, der allerede arbejder med screeningmekanismer for 
udenlandske direkte investeringer. 

At oprette en fuldt ud funktionsdygtig koordineringsramme i hele EU vil være et langsigtet 
projekt, eftersom medlemsstaterne i dag har forskellige fremgangsmåder, og nogle slet ikke 
har nogen screeningmekanisme. Ordføreren støtter derfor, at medlemsstaternes oprettelse af 
en sådan screeningmekanisme bør forblive frivillig, som det er lagt frem i Kommissionens 
forslag, idet dette på den anden side vil give de lande, der allerede udfører en sådan screening, 
mulighed for at arbejde tættere sammen. Derudover mener ordføreren, at der er behov for at 
strømline informationsprocesserne og samtidig mindske de administrative byrder for alle 
medlemsstaterne.

Ændringsforslagene og de foreslåede præciseringer omfatter følgende:

 Præcisering af definitionen af "udenlandsk investor" med hensyn til ejerskab af og 
effektiv kontrol over denne, eftersom en virksomheds placering ikke nødvendigvis 
afslører, hvor investeringen rent faktisk kommer fra

 i overensstemmelse med de rammer for screening, der er fastlagt i OECD-landene, 
udvidelse af den ufuldstændige liste over kritiske teknologier, infrastruktur og sektorer, 
der kan tages i betragtning, og som potentielle udenlandske investeringer kan få 
indvirkning på, af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden 

 muligheden for at give fagforeninger tilladelse til at aktivere medlemsstaternes og 
Kommissionens screeningmekanismer, med udgangspunkt i det nuværende system i 
USA

 mulighed for Europa-Parlamentet for at anmode om aktivering af 
samarbejdsmekanismen for projekter og programmer af interesse for Unionen

 sikring af, at Kommissionen foretager sin screening på relevante projekter og 
programmer af interesse for Unionen, som finansieres under den nuværende, men også 
under de kommende flerårige finansielle rammer

 begrænsning af muligheden for misbrug af dette regelsæt ved at sikre, at 
medlemsstaterne giver velfunderede forklaringer på, hvordan en udenlandsk direkte 
investering i en anden medlemsstat kan formodes at påvirke deres sikkerhed eller 
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offentlige orden, samt ved at styrke Kommissionens koordinerende funktion

 indførelse af en koordinationsgruppe for screening af investeringer, hvor de 
medlemsstater, der har indført en screeningmekanisme, kan udveksle oplysninger og 
udtalelser om medlemsstaternes og Kommissionens igangværende screening 

 mindskelse af byrden hvad angår oplysningskrav til medlemsstaterne og fastsættelse af 
kravene om rapportering til hvert tredje år, når der er gået to år efter forordningens 
ikrafttræden;

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som 
er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Unionen og dens medlemsstater har 
et åbent investeringsmiljø, som er 
nedfældet i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde ("TEUF") og indgår 
i de internationale forpligtelser, som 
Unionen og dens medlemsstater har 
indgået med hensyn til udenlandske direkte 
investeringer.

(2) Unionen og dens medlemsstater har 
et åbent investeringsmiljø, som er 
nedfældet i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde ("TEUF") og indgår 
i de internationale forpligtelser, som 
Unionen og dens medlemsstater har 
indgået med hensyn til udenlandske direkte 
investeringer. I lyset af denne åbenhed bør 
Unionen fremme lige konkurrencevilkår i 
forbindelserne med tredjelande.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) De screeningmekanismer, som 
findes i flere medlemsstater eller i 
tredjelande udgør ikke nogen hindring for 
udenlandske direkte investeringer, 
forudsat at de er kendte, forventede og 
ikke i for høj grad forsinker 
virkeliggørelsen af investeringerne.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er vigtigt at skabe retssikkerhed 
og at sikre koordination og samarbejde på 
EU-plan ved at opstille et regelsæt for 
screening af udenlandske direkte 
investeringer i Unionen af hensyn til 
sikkerheden eller den offentlige orden. 
Dette berører ikke medlemsstaternes 
eneansvar for den nationale sikkerhed.

(7) Det er vigtigt at skabe retssikkerhed 
og tilstræbe samarbejde på EU-plan ved at 
opstille et regelsæt for screening af 
udenlandske direkte investeringer i 
Unionen af hensyn til sikkerheden eller den 
offentlige orden, når strategiske interesser 
er berørt, herunder bl.a. vigtige 
støtteteknologier, strategiske aktiver, 
strategiske og følsomme data mv. Dette 
berører ikke medlemsstaternes eneansvar 
for den nationale sikkerhed og den 
offentlige orden.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I forbindelse med vurderingen af 
mekanismen til kontrol med udenlandske 
direkte investeringer bør det indre 
markeds korrekte funktion omhyggeligt 
sikres ved hjælp af foranstaltninger, der 
hindrer underbudspolitik mellem 
virksomheder og mellem medlemsstater 
på skatte- og lønområdet og belønner 
socialt ansvarlige politikker for 
virksomhedsovertagelse, som sikrer, at 
beskæftigelsen og anstændige lønninger 
opretholdes.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Hensigten med regelsættet for 
screening af udenlandske direkte 
investeringer er at give medlemsstaterne og 
Kommissionen mulighed for på 
koordineret vis at imødegå risici for 
sikkerheden og den offentlige orden og 
tilpasse sig skiftende omstændigheder, 
samtidig med at medlemsstaterne bevarer 
den nødvendige fleksibilitet til at screene 
udenlandske direkte investeringer af 
hensyn til deres individuelle situationer og 
nationale omstændigheder.

(8) Hensigten med regelsættet for 
screening af udenlandske direkte 
investeringer er at give medlemsstaterne og 
Kommissionen mulighed for på 
koordineret vis at imødegå risici for 
sikkerheden og den offentlige orden og 
tilpasse sig skiftende omstændigheder 
inden for den globale handel, samtidig 
med at medlemsstaternes beføjelser til at 
screene udenlandske direkte investeringer
med udgangspunkt i sikkerheden og den 
offentlige orden, herunder bl.a. 
strategiske interesser, vigtige 
støtteteknologier, strategiske aktiver, 
strategiske og følsomme data mv., sikres 
fuldt ud og under hensyntagen til deres 
individuelle situationer og nationale 
omstændigheder. Regelsættet bør også 
gøre det lettere for de medlemsstater, som 
ikke har en screeningmekanisme, at 
indføre én.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Regelsættet bør omfatte en bred 
vifte af investeringer, der etablerer eller 
opretholder varige og direkte forbindelser 
mellem investorer fra tredjelande og 
virksomheder, der udøver en økonomisk 
aktivitet i medlemsstaterne.

(9) Investeringer, der etablerer eller 
opretholder varige og direkte forbindelser 
mellem investorer fra tredjelande og 
virksomheder, der udøver en økonomisk 
aktivitet i medlemsstaterne, bør være 
omfattet, i det omfang de vedrører 
sikkerheden og den offentlige orden.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved afgørelsen af, hvorvidt en 
udenlandsk direkte investering vil kunne 
påvirke sikkerheden eller den offentlige 
orden, bør medlemsstaterne og 
Kommissionen overveje alle relevante 
faktorer, bl.a. virkningerne på kritiske 
infrastrukturer, teknologier, herunder 
vigtige støtteteknologier, og råvarer, der 
har afgørende betydning for sikkerheden 
eller for opretholdelsen af den offentlige 
orden, og de betydelige konsekvenser, som 
en afbrydelse eller forstyrrelse heraf vil få i 
medlemsstaten eller i Unionen. I denne 
forbindelse bør medlemsstaterne og 
Kommissionen også kunne tage hensyn til, 
om en udenlandsk investor kontrolleres 
direkte eller indirekte (f.eks. gennem 
betydelig finansiering og subsidier) af et 
tredjelands regering.

(12) Ved afgørelsen af, hvorvidt en 
udenlandsk direkte investering vil kunne 
påvirke sikkerheden eller den offentlige 
orden, bør medlemsstaterne og 
Kommissionen overveje alle relevante 
faktorer, bl.a. virkningerne på kritiske 
infrastrukturer, kritiske teknologier, 
herunder vigtige støtteteknologier, og 
råvarer eller følsomme oplysninger, der 
har afgørende betydning for sikkerheden 
eller for opretholdelsen af den offentlige 
orden, og de betydelige konsekvenser, som 
en afbrydelse eller forstyrrelse heraf vil få i 
medlemsstaten eller i Unionen. I denne 
forbindelse bør medlemsstaterne og 
Kommissionen tage hensyn til, om en 
udenlandsk investor ejes, opereres eller på 
anden måde kontrolleres direkte eller 
indirekte af et tredjelands regering eller 
statslige organer og/eller fører 
statsstyrede politikker for udadgående 
udenlandske direkte investeringer med 
henblik på strategiske industrielle mål, 
som bestyrkes gennem betydelig 
finansiering og subsidier, udvidet kredit og 
långivning fra et tredjelands regering
eller et statsejet finansieringsinstitut. I 
forbindelse med screening af en 
udenlandsk direkte investering kan 
Kommissionen også vurdere 
indvirkningen på specifik central 
knowhow og teknologier, der kunne være 
væsentlige for den økonomiske sikkerhed 
på mellemlang og lang sigt.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør etableres en mekanisme, 
der giver medlemsstaterne mulighed for at 
samarbejde og bistå hinanden, når en 

(14) Der bør etableres en mekanisme, 
der giver medlemsstaterne og 
Kommissionen mulighed for at samarbejde 
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udenlandsk direkte investering i en 
medlemsstat kan påvirke sikkerheden eller 
den offentlige orden i en anden 
medlemsstat. Medlemsstaterne skal kunne 
sende bemærkninger til en medlemsstat, på 
hvis område en investering er planlagt 
eller gennemført, uanset om de 
medlemsstater, der fremsætter 
bemærkninger, eller de medlemsstater, på 
hvis område investeringen er planlagt 
eller gennemført, har en 
screeningmekanisme eller er i færd med 
at screene investeringen.
Medlemsstaternes bemærkninger bør også 
sendes til Kommissionen. Kommissionen 
bør også have mulighed for, hvis det er 
relevant, at afgive en udtalelse til den 
medlemsstat, på hvis område investeringen 
er planlagt eller er gennemført, uanset om 
denne medlemsstat opretholder en 
screeningmekanisme eller er i færd med 
at screene investeringen, og uanset om 
andre medlemsstater har fremsat 
bemærkninger.

åbent og bistå hinanden, når en udenlandsk 
direkte investering i en medlemsstat kan 
påvirke sikkerheden eller den offentlige 
orden i en anden medlemsstat. 
Medlemsstater, hvis sikkerhed eller 
offentlige orden kan blive påvirket af en 
udenlandsk direkte investering i en anden 
medlemsstat, skal kunne sende 
bemærkninger til Kommissionen.
Kommissionen bør derefter videresende 
alle bemærkninger til den medlemsstat, 
hvor investeringen er planlagt, samt til 
andre berørte medlemsstater. 
Kommissionen bør også have mulighed 
for, hvis det er relevant, at afgive en 
udtalelse til den medlemsstat, på hvis 
område investeringen er planlagt. På 
baggrund af de modtagne bemærkninger 
kan Kommissionen anmode om at drøfte 
de planlagte investeringer inden for 
rammerne af gruppen for koordinering af 
screening af investeringer.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Desuden bør Kommissionen have 
mulighed for at screene udenlandske 
direkte investeringer, der kan påvirke 
projekter eller programmer af Unionens 
interesser af hensyn til sikkerheden eller 
den offentlige orden. Derved vil 
Kommissionen få et redskab til at beskytte 
projekter og programmer, som er til gavn 
for Unionen som helhed og udgør et vigtigt 
bidrag til økonomisk vækst, beskæftigelse 
og konkurrenceevne. Dette omfatter især 
projekter og programmer, der involverer 
væsentlig EU-støtte, eller som er etableret 
ved EU's lovgivning om kritiske 
infrastrukturer, kritiske teknologier eller 
kritiske råvarer. For at skabe større klarhed 

(15) Desuden bør Kommissionen 
screene udenlandske direkte investeringer, 
der kan påvirke projekter eller programmer 
af Unionens interesser af hensyn til 
sikkerheden eller den offentlige orden. 
Derved vil Kommissionen og 
medlemsstaterne få et redskab til at 
beskytte projekter og programmer, som er 
til gavn for Unionen som helhed og udgør 
et vigtigt bidrag til økonomisk vækst, 
beskæftigelse og konkurrenceevne. Dette 
omfatter især projekter og programmer, der 
involverer væsentlig EU-støtte, eller som 
er etableret ved EU's lovgivning om 
kritiske infrastrukturer, kritiske teknologier 
eller kritiske råvarer. For at skabe større 
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bør der i bilaget til forordningen medtages 
en vejledende liste over projekter eller 
programmer af interesse for Unionen, i 
forbindelse med hvilke de udenlandske 
direkte investeringer kan gøres til genstand 
for screening.

klarhed bør der i bilaget til forordningen 
medtages en liste over projekter eller 
programmer af interesse for Unionen, i 
forbindelse med hvilke de udenlandske 
direkte investeringer kan gøres til genstand 
for screening.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Hvis Kommissionen finder, at en 
udenlandsk direkte investering vil kunne 
påvirke projekter eller programmer af 
interesse for Unionen af hensyn til 
sikkerheden eller den offentlige orden, bør 
Kommissionen have mulighed for at
afgive en udtalelse til de medlemsstater, på 
hvis område en sådan investering er 
planlagt eller gennemført inden for en 
rimelig frist. Medlemsstaterne bør i videst 
muligt omfang tage hensyn til 
Kommissionens udtalelse og, hvis 
udtalelsen ikke følges, gøre rede herfor 
over for Kommissionen, i henhold til 
pligten til loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 
3, i TEU. Kommissionen bør også have 
mulighed for at anmode disse 
medlemsstater om de oplysninger, der er 
nødvendige med henblik på screeningen af 
disse investeringer.

(16) Hvis Kommissionen eller mere end 
én medlemsstat finder, at en udenlandsk 
direkte investering vil kunne påvirke 
projekter eller programmer af interesse for 
Unionen af hensyn til sikkerheden eller den 
offentlige orden, bør Kommissionen afgive 
en udtalelse til de medlemsstater, på hvis 
område en sådan investering er planlagt 
eller gennemført inden for en rimelig frist. 
Medlemsstaterne bør tage hensyn til 
Kommissionens udtalelse og, hvis 
udtalelsen fraviges, gøre rede herfor over 
for Kommissionen, i henhold til pligten til 
loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, i TEU. 
Kommissionen bør også have mulighed for 
at anmode disse medlemsstater om de 
oplysninger, der er nødvendige med 
henblik på screeningen af disse 
investeringer.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Med henblik på at lette samarbejdet 
med de øvrige medlemsstater og den 
screening af udenlandske direkte 
investeringer, der foretages af 
Kommissionen, bør medlemsstaterne 

(17) Med henblik på at lette samarbejdet 
med de øvrige medlemsstater og den 
screening af udenlandske direkte 
investeringer, der foretages af 
Kommissionen, bør medlemsstaterne 
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anmelde deres screeningmekanismer samt 
enhver ændring heraf til Kommissionen og 
indsende regelmæssige rapporter om 
anvendelsen af deres 
screeningmekanismer. Af samme årsag bør 
medlemsstater, der ikke har indført en 
screeningmekanisme, også rapportere om 
udenlandske direkte investeringer, der har 
fundet sted på deres område, på grundlag 
af de oplysninger, de har til rådighed.

anmelde deres screeningmekanismer samt 
enhver ændring heraf til Kommissionen og 
indsende regelmæssige rapporter om 
anvendelsen af deres 
screeningmekanismer. Imidlertid bør 
medlemsstater, der ikke har indført en 
screeningmekanisme, rapportere årligt om 
udenlandske direkte investeringer, der har 
fundet sted på deres område, hvis disse 
investeringer er relevante for projekter og 
programmer af interesse for Unionen. 
Alle rapporteringsforpligtelser bør være 
gældende fra den... [two years after entry 
into force of this Regulation].

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I dette øjemed er det også vigtigt at 
sikre et minimum af oplysninger og 
samarbejde om udenlandske direkte 
investeringer, der falder ind under 
forordningens anvendelsesområde, i 
samtlige medlemsstater. Disse oplysninger 
bør stilles til rådighed af de
medlemsstater, på hvis områder de 
udenlandske direkte investeringer er 
planlagt eller gennemført, efter anmodning 
fra de øvrige medlemsstaterne eller 
Kommissionen. Relevante oplysninger 
omfatter aspekter såsom ejerforholdene hos 
den udenlandske investor og finansieringen 
af den planlagte eller gennemførte 
investering, herunder oplysninger om 
subsidier, som ydes af tredjelande, når de 
foreligger.

(18) I dette øjemed er det også vigtigt at 
sikre et minimum af udveksling af
oplysninger og samarbejde mellem 
medlemsstaterne om udenlandske direkte 
investeringer, der falder ind under 
forordningens anvendelsesområde, i 
samtlige medlemsstater. Medlemsstater, på 
hvis områder de udenlandske direkte 
investeringer er planlagt eller gennemført, 
bør stille disse oplysninger til rådighed
efter anmodning fra de øvrige 
medlemsstaterne eller Kommissionen eller 
koordinationsgruppen for screening af 
investeringer. Relevante oplysninger 
omfatter aspekter såsom ejerforholdene hos 
den udenlandske investor og finansieringen 
af den planlagte eller gennemførte 
investering, herunder oplysninger om 
subsidier, som ydes af tredjelande.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Kommunikationen og samarbejdet i 
medlemsstaterne og på EU-plan bør styrkes 
gennem oprettelsen af kontaktpunkter for 
screening af udenlandske direkte 
investeringer i hver medlemsstat.

(19) Kommunikationen og samarbejdet i 
medlemsstaterne og på EU-plan bør styrkes 
gennem oprettelsen af kontaktpunkter for 
screening af udenlandske direkte 
investeringer i hver medlemsstat samt 
gennem oprettelse af en 
koordinationsgruppe for screening af 
investeringer. Denne gruppe bør 
sammensættes af repræsentanter for 
medlemsstaterne og have en repræsentant 
for Kommissionen som formand og kan 
tjene som en platform for udveksling af 
synspunkter og oplysninger, til at forbedre 
samarbejde og koordinering og til at bistå 
hinanden med hensyn til direkte 
udenlandske investeringer.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Senest tre år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse bør 
Kommissionen forelægge en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af denne forordning. Hvis det 
i rapporten foreslås at ændre 
bestemmelserne i denne forordning, kan 
den om fornødent ledsages af et forslag til 
retsakt.

(21) Senest den ... [four years after the 
entry into force of this Regulation], og 
derefter hvert femte år, bør Kommissionen 
forelægge en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
denne forordning. Hvis det i rapporten 
foreslås at ændre bestemmelserne i denne 
forordning, kan den om fornødent ledsages 
af et forslag til retsakt.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Med henblik på at opdatere 
projekter og programmer i Unionens 
interesse, i forbindelse med hvilke 
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udenlandske direkte investeringer kan 
underkastes en screening af 
Kommissionen, bør sidstnævnte tillægges 
beføjelse til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ændring 
af listen over projekter og programmer i 
Unionens interesse, som er omhandlet i 
artikel 3, stk. 3, og opført i bilag 1. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
som beskæftiger sig med forberedelsen af 
delegerede retsakter.

_______________________

1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der et 
regelsæt for medlemsstaternes og 
Kommissionens screening af udenlandske 
direkte investeringer i Unionen af hensyn 
til sikkerheden eller den offentlige orden.

Ved denne forordning fastsættes der et 
regelsæt for medlemsstaternes screening af 
udenlandske direkte investeringer i 
Unionen af hensyn til sikkerheden eller den 
offentlige orden, og Kommissionens rolle 
heri fastlægges. 
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "udenlandsk investor": en fysisk 
person fra et tredjeland eller en virksomhed 
i et tredjeland, som har til hensigt at 
foretage eller har foretaget en udenlandsk 
direkte investering,

2. "udenlandsk investor": en fysisk 
person fra et tredjeland eller en 
virksomhed, der reelt kontrolleres eller 
ejes af statsborgere i et tredjeland, som har 
til hensigt at foretage eller har foretaget en 
udenlandsk direkte investering,

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "virksomhed i et tredjeland": en 
virksomhed, der er oprettet eller på anden 
måde etableret i henhold til lovgivningen i 
et tredjeland.

6. "virksomhed i et tredjeland": en 
virksomhed, der er oprettet eller på anden 
måde etableret i henhold til lovgivningen i 
et tredjeland eller en virksomhed, der reelt 
kontrolleres eller ejes af statsborgere i et 
tredjeland.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan opretholde, 
ændre eller indføre mekanismer til 
screening af udenlandske direkte 
investeringer af hensyn til sikkerheden 
eller den offentlige orden på de betingelser, 
der er fastsat i denne forordning.

1. Medlemsstaterne kan opretholde, 
ændre eller indføre mekanismer til 
screening af udenlandske direkte 
investeringer af hensyn til den offentlige 
orden eller sikkerhed på de betingelser, der 
er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan screene
udenlandske direkte investeringer, der kan
påvirke projekter eller programmer af 
interesse for Unionen, af hensyn til 
sikkerheden eller den offentlige orden. 

2. Kommissionen screener udenlandske 
direkte investeringer, der anses for at
påvirke projekter eller programmer af 
interesse for Unionen, af hensyn til 
sikkerheden eller den offentlige orden.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Projekter og programmer af 
interesse for Unionen omfatter især de 
projekter og programmer, der involverer et 
væsentligt beløb eller en væsentlig andel af 
EU-støtte, eller som er omfattet af EU's 
lovgivning om kritiske infrastrukturer, 
kritiske teknologier eller kritiske råvarer. 
En vejledende liste over projekter og 
programmer af interesse for Unionen 
fremgår af bilag 1.

3. Projekter og programmer af 
interesse for Unionen omfatter de projekter 
og programmer, der involverer et 
væsentligt beløb eller en væsentlig andel af 
EU-støtte under den nuværende og de 
kommende flerårige finansielle rammer, 
eller som er omfattet af EU's lovgivning 
om kritiske infrastrukturer, kritiske 
teknologier eller kritiske råvarer. Listen
over projekter og programmer af interesse 
for Kommissionen fremgår af bilag I.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 13a for at 
ændre projekter og programmer opført i 
bilag I.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. De samarbejdsmekanismer, der er 
omhandlet i stk. 8 og 9, kan først 
aktiveres, når medlemsstaterne har givet 
meddelelse om aktiveringen af deres 
screeningmekanismer. 
Samarbejdsmekanismerne kan under 
ingen omstændigheder aktiveres i 
forbindelse med gennemførte 
investeringer, når medlemsstaterne kun 
screener planlagte investeringer. Kun i 
særlige tilfælde og hvis medlemsstaterne 
og Kommissionen har rimelig grund til at 
tro, at de oplysninger, der er angivet i 
artikel 10, stk. 2, er ændret, og kun i 
tilfælde af investeringer, der er 
gennemført efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning, kan samarbejdsmekanismen 
aktiveres for gennemførte investeringer. 
Når den i artikel 9 omhandlede 
samarbejdsmekanisme aktiveres for 
investeringer, der finder sted i 
medlemsstater, som ikke har en 
screeningmekanisme, kan gennemførte 
investeringer tages op inden for 
rammerne af koordinationsgruppen for 
screening af investeringer, jf. artikel 12a.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved screening af udenlandske direkte 
investeringer af hensyn til sikkerheden 
eller den offentlige orden kan 
medlemsstaterne og Kommissionen tage 
hensyn til de potentielle virkninger for 
bl.a.:

Ved screening af udenlandske direkte 
investeringer af hensyn til sikkerheden 
eller den offentlige orden i en eller flere 
medlemsstater eller sikkerheden eller den 
offentlige orden i Unionen som helhed i 
forbindelse med projekter eller 
programmer i Unionens interesse kan 
medlemsstaterne og Kommissionen tage 
hensyn til de potentielle virkninger for 
bl.a.:
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– kritisk infrastruktur, herunder 
energi, transport, kommunikation, 
datalagring, ruminfrastruktur eller finansiel 
infrastruktur samt følsomme faciliteter;

– kritisk og strategisk infrastruktur, 
herunder energi, vand, transport, 
kommunikation og medier, datalagring, 
ruminfrastruktur, sundhedsinfrastruktur, 
forskningsinfrastruktur eller finansiel 
infrastruktur samt følsomme faciliteter og
al sikkerheds- og forsvarsinfrastruktur;

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– kritiske teknologier, herunder 
kunstig intelligens, robotteknologi, 
halvledere, teknologier med potentiel 
dobbelt anvendelse, cybersikkerhed, 
rumteknologi eller nuklear teknologi;

– kritiske og strategiske teknologier, 
herunder kunstig intelligens, 
robotteknologi, halvledere, avancerede 
materialer, nanoteknologi, bioteknologi, 
medicinsk teknologi, teknologier med 
potentiel dobbelt anvendelse,
cybersikkerheds-, luftfarts-, forsvars-, 
rumfarts- eller nuklear teknologi; 

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– forsyningssikkerhed af kritiske 
råvarer eller

– forsyningssikkerhed af kritiske 
tilførsler af sjældne og strategiske 
materialer eller
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– adgang til følsomme oplysninger
eller muligheden for at kontrollere 
følsomme oplysninger.

– adgang til eller muligheden for at 
kontrollere følsomme data og oplysninger.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det afgøres, om en udenlandsk direkte 
investering vil kunne påvirke sikkerheden 
eller den offentlige orden, kan
medlemsstaterne og Kommissionen tage 
højde for, om den udenlandske investor 
kontrolleres af regeringen i et tredjeland, 
herunder gennem betydelig finansiering.

Når det afgøres, om en udenlandsk direkte 
investering vil kunne påvirke sikkerheden 
eller den offentlige orden, skal
medlemsstaterne og Kommissionen tage 
højde for, om den udenlandske investor 
kontrolleres direkte eller indirekte af 
regeringen eller statslige organer i et 
tredjeland og/eller fører statsstyrede 
politikker for udadgående udenlandske 
direkte investeringer med henblik på 
strategiske industrielle mål, som bestyrkes
gennem betydelig finansiering eller 
subsidier, udvidede kreditter og lån fra 
regeringen i et tredjeland eller et statsejet 
finansieringsinstitut. I forbindelse med 
screening af en udenlandsk direkte 
investering kan Kommissionen også 
vurdere indvirkningen på specifik central 
knowhow og teknologier, der kunne være 
væsentlige for den økonomiske sikkerhed 
på mellemlang og lang sigt.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes 
screeningmekanismer skal være 
gennemsigtige og må ikke skabe 
forskelsbehandling af forskellige 
tredjelande. Medlemsstaterne fastlægger 
navnlig de omstændigheder, der udløser en 
screening, begrundelsen for screeningen og 
de gældende detaljerede procedureregler.

1. Medlemsstaternes 
screeningmekanismer skal være 
gennemsigtige og må ikke skabe 
forskelsbehandling af forskellige 
tredjelande. Medlemsstaterne fastlægger 
navnlig de omstændigheder, der udløser en 
screening, begrundelsen for screeningen og 
de gældende detaljerede procedureregler 
vedrørende screening og 
screeningafgørelser.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter frister 
for udstedelse af screeningafgørelser. Disse 
frister skal give dem mulighed for at tage 
hensyn til medlemsstaternes 
bemærkninger, jf. artikel 8, og 
Kommissionens udtalelse, jf. artikel 8 og 9.

2. Medlemsstaterne fastsætter frister 
for udstedelse af screeningafgørelser og 
offentliggør dem. Disse frister skal give 
dem mulighed for at tage hensyn til 
medlemsstaternes bemærkninger, jf. artikel 
8, og Kommissionens udtalelse, jf. artikel 8 
og 9.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fortrolige oplysninger, herunder 
handelsmæssigt følsomme oplysninger, der 
stilles til rådighed af udenlandske 
investorer og de berørte virksomheder, 
beskyttes.

3. Fortrolige oplysninger, herunder 
handelsmæssigt følsomme oplysninger, der 
stilles til rådighed af udenlandske 
investorer og de berørte virksomheder, 
beskyttes i behørigt omfang.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 7 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes meddelelse af 
screeningmekanismer og årlig rapportering

Medlemsstaternes meddelelse af 
screeningmekanismer og rapportering

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne giver 
Kommissionen meddelelse om deres 
eksisterende screeningmekanismer senest 
[…] (30 days of the entry into force of this 
Regulation). Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen enhver ændring af en 
eksisterende screeningmekanisme eller 
nyligt vedtagne screeningmekanismer 
senest 30 dage efter ikrafttrædelsen af 
screeningsmekanismen.

1. Medlemsstaterne giver 
Kommissionen meddelelse om deres 
eksisterende screeningmekanismer senest 
den […30 days of the entry into force of 
this Regulation]. Medlemsstaterne 
meddeler Kommissionen enhver ændring 
af en eksisterende screeningmekanisme 
eller nyligt vedtagne screeningmekanismer 
senest 30 dage efter ikrafttrædelsen af 
screeningsmekanismen eller ændring af en 
eksisterende screeningmekanisme.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, der har 
screeningmekanismer, forelægger
Kommissionen en årlig rapport om 
anvendelsen af deres 
screeningmekanismer. For hver 
rapporteringsperiode indeholder rapporten 
navnlig oplysninger om:

2. Senest … [2 years after the entry 
into force of this Regulation] og derefter 
hvert andet år forelægger medlemsstater, 
der har screeningmekanismer, 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af deres screeningmekanismer. For hver 
rapporteringsperiode indeholder rapporten 
navnlig oplysninger om:

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) screeningafgørelser vedrørende 
projekter og programmer af interesse for 
Unionen

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sektorer, oprindelse og værdi i 
forbindelse med de udenlandske direkte 
investeringer, der er blevet screenet, og 
som er under screening.

udgår

Begrundelse

Formålet er at mindske den administrative byrde for medlemsstaterne. Disse oplysninger vil 
allerede være forelagt Kommissionen (artikel 8, stk. 1), som vil være i stand til at aggregere 
dataene.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater, der ikke har en 
screeningmekanisme, forelægger
Kommissionen en årlig rapport om 
udenlandske direkte investeringer, der har 
fundet sted på deres område, på grundlag 
af de oplysninger, de har til rådighed.

3. Senest den ... [two years after the 
entry into force of this Regulation] og 
derefter hvert år forelægger
medlemsstater, der ikke har en 
screeningmekanisme, Kommissionen en 
rapport om udenlandske direkte 
investeringer, der har fundet sted på deres 
område, når disse investeringer vedrører 
projekter og programmer af interesse for 
Unionen.



AD\1151196DA.docx 21/36 PE615.451v02-00

DA

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
om udenlandske direkte investeringer, der 
er under screening inden for rammerne af 
deres screeningmekanismer, senest 5
arbejdsdage efter indledningen af 
screeningen. Som en del af disse 
oplysninger, og, hvis det er relevant, 
bestræber de medlemsstater, der foretager 
en screening, sig på at anføre, om de 
udenlandske direkte investeringer, der er 
under screening, forventes at falde inden 
for anvendelsesområdet for forordning 
(EF) nr. 139/2004.

1. En medlemsstat underretter 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
om udenlandske direkte investeringer, der 
er genstand for screening inden for 
rammerne af dens screeningmekanisme,
senest fem arbejdsdage efter indledningen 
af screeningen. Som en del af disse 
oplysninger, og, hvis det er relevant, 
bestræber medlemsstaten, der foretager en 
screening, sig på at anføre, om de 
udenlandske direkte investeringer, der er 
genstand for screeningen, forventes at 
falde inden for anvendelsesområdet for 
forordning (EF) nr. 139/2004.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat finder, at en 
udenlandsk direkte investering, der er 
planlagt eller gennemført i en anden 
medlemsstat, vil kunne påvirke 
sikkerheden eller den offentlige orden, kan 
den sende bemærkninger til den 
medlemsstat, på hvis område den 
udenlandske direkte investering er planlagt 
eller gennemført. Bemærkningerne sendes 
samtidig til Kommissionen.

2. Hvis en medlemsstat finder, at en 
udenlandsk direkte investering, der er 
planlagt eller gennemført i en anden 
medlemsstat, vil kunne påvirke 
sikkerheden eller den offentlige orden, kan 
den sende bemærkninger til 
Kommissionen. Kommissionen samler 
alle de indkomne bemærkninger og 
videresender dem til den medlemsstat, på 
hvis område den udenlandske direkte 
investering er planlagt eller gennemført, og 
til alle de øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at en 
udenlandsk direkte investering vil kunne 
påvirke sikkerheden eller den offentlige 
orden i en eller flere medlemsstater, kan 
den afgive en udtalelse til den medlemsstat, 
på hvis område den udenlandske direkte 
investering er planlagt eller gennemført. 
Kommissionen kan afgive en udtalelse, 
uanset om andre medlemsstater har fremsat 
bemærkninger.

3. Hvis Kommissionen finder, at en 
udenlandsk direkte investering vil kunne 
påvirke sikkerheden eller den offentlige 
orden i en eller flere medlemsstater, kan 
den afgive en udtalelse til den medlemsstat, 
på hvis område den udenlandske direkte 
investering er planlagt eller gennemført. 
En sådan udtalelse fremsendes også til 
alle de øvrige medlemsstater.
Kommissionen kan afgive en udtalelse, 
uanset om andre medlemsstater har fremsat 
bemærkninger.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen eller en 
medlemsstat, som mener, at en udenlandsk 
direkte investering vil kunne påvirke 
sikkerheden eller den offentlige orden, kan 
anmode den medlemsstat, på hvis område 
den udenlandske direkte investering er 
planlagt eller er gennemført, om alle 
oplysninger, der er nødvendige for at 
fremsætte de bemærkninger, der er 
omhandlet i stk. 2, eller for at afgive den 
udtalelse, der er omhandlet i stk. 3.

4. En medlemsstat, som mener, at en 
udenlandsk direkte investering vil kunne 
påvirke sikkerheden eller den offentlige 
orden, kan rette en anmodning til 
Kommissionen om at forsyne den med alle 
oplysninger, der er modtaget fra den 
medlemsstat, på hvis område den 
udenlandske direkte investering er 
planlagt eller er gennemført, der er 
nødvendige for at fremsætte de 
bemærkninger, der er omhandlet i stk. 2. 
Medlemsstaterne har fem arbejdsdage fra 
datoen for meddelelsen om aktiveringen 
af en screeningmekanisme i henhold til 
stk. 1 til at rette en anmodning om 
oplysninger til Kommissionen. 
Kommissionen samler alle indkomne 
anmodninger om oplysninger og 
videresender dem straks til den 
medlemsstat, på hvis område den 
udenlandske direkte investering er 
planlagt eller er gennemført, samt til de 
øvrige medlemsstater. Kommissionen kan 
også på eget initiativ anmode den 
medlemsstat, på hvis område den 
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udenlandske direkte investering er 
planlagt eller er gennemført, om at 
forelægge den de oplysninger, der er 
nødvendige for at afgive den udtalelse, der 
er omhandlet i stk. 3.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bemærkninger i henhold til stk. 2. 
eller udtalelser i henhold til stk. 3
fremsendes til den medlemsstat, på hvis 
område den udenlandske direkte
investering er planlagt eller gennemført,
inden for en rimelig frist og under alle 
omstændigheder senest 25 arbejdsdage 
efter modtagelsen af de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1 eller 4. I de tilfælde, 
hvor Kommissionen afgiver sin udtalelse 
efter bemærkningerne fra andre 
medlemsstater, har Kommissionen en frist 
på yderligere 25 arbejdsdage til at afgive 
udtalelse.

5. Bemærkninger i henhold til stk. 2 
fremsendes til Kommissionen inden for en 
rimelig frist og under alle omstændigheder 
senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 
eller 4. Kommissionen videresender inden 
for fem arbejdsdage de bemærkninger, 
den har modtaget, til den medlemsstat, på 
hvis område den udenlandske direkte 
investering er planlagt eller gennemført.
Kommissionen afgiver den i stk. 3 
omhandlede udtalelse inden for 25 
arbejdsdage og, i de tilfælde, hvor 
Kommissionen afgiver sin udtalelse efter 
bemærkningerne fra andre medlemsstater, 
har Kommissionen en frist på yderligere 25 
arbejdsdage til at afgive udtalelse.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De medlemsstater, på hvis område 
udenlandske direkte investeringer er 
planlagt eller er gennemført, tager behørigt 
hensyn til bemærkningerne fra de øvrige 
medlemsstater, som omhandlet i stk. 2, og 
til Kommissionens udtalelse, som 
omhandlet i stk. 3.

6. De medlemsstater, på hvis område 
udenlandske direkte investeringer er 
planlagt eller er gennemført, tager behørigt 
hensyn til bemærkningerne fra de øvrige 
medlemsstater, som omhandlet i stk. 2, og 
til Kommissionens udtalelse, som 
omhandlet i stk. 3, samt til bemærkninger 
der er fremsat inden for rammerne af 
koordinationsgruppen for screening af 
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investeringer, jf. artikel 12a.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Samarbejdet mellem 
medlemsstaterne i henhold til denne artikel 
finder sted gennem de kontaktpunkter, der 
er omhandlet i artikel 12.

7. Samarbejdet mellem 
medlemsstaterne i henhold til denne artikel 
finder sted gennem drøftelser i 
koordinationsgruppen for screening af 
investeringer, der er omhandlet i 
artikel 12a, hvis Kommissionen anmoder 
derom.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regelsæt for Kommissionens screening Samarbejdsmekanisme for screening af 
projekter og programmer af interesse for 
Unionen

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen finder, at en 
udenlandsk direkte investering vil kunne 
påvirke projekter eller programmer af 
interesse for Unionen ud fra hensyn til 
sikkerheden eller den offentlige orden, kan
Kommissionen afgive en udtalelse til den 
medlemsstat, på hvis område en sådan 
investering er planlagt eller gennemført.

1. Hvis Kommissionen eller en eller 
flere medlemsstat(er) finder, at en 
udenlandsk direkte investering vil kunne 
påvirke projekter eller programmer af 
interesse for Unionen ud fra hensyn til 
sikkerheden eller den offentlige orden i en 
eller flere medlemsstat(er), afgiver
Kommissionen en udtalelse til den 
medlemsstat, på hvis område en sådan 
investering er planlagt eller gennemført.



AD\1151196DA.docx 25/36 PE615.451v02-00

DA

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Europa-Parlamentet kan anmode 
om aktivering af samarbejdsmekanismen 
for projekter eller programmer af 
interesse for Unionen af hensyn til 
sikkerheden eller den offentlige orden. 
Kommissionen tager i videst muligt 
omfang hensyn til Europa-Parlamentets 
holdning og fremsætter en forklaring i 
tilfælde af, at der ikke tages hensyn til 
denne.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Hvis en medlemsstat finder, at en 
udenlandsk direkte investering kan 
påvirke projekter eller programmer af 
interesse for Unionen, kan den anmode 
Kommissionen om at afgive en udtalelse 
til den medlemsstat, i hvilken den 
udenlandske direkte investering er 
planlagt.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan anmode den 
medlemsstat, på hvis område den 
udenlandske direkte investering er planlagt 
eller er gennemført, om alle oplysninger, 

2. Kommissionen kan anmode den 
medlemsstat, på hvis område den 
udenlandske direkte investering er planlagt 
eller er gennemført, om yderligere
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der er nødvendige for at afgive den 
udtalelse, der er omhandlet i stk. 1.

oplysninger som omhandlet i artikel 10.
Når Kommissionen anmoder om sådanne 
oplysninger, skal den forklare, hvordan 
sikkerheden og den offentlige orden kan 
blive påvirket af den udenlandske direkte 
investering, som er planlagt, er under 
overvejelse eller er gennemført.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fremsender sin 
udtalelse til den pågældende medlemsstat 
inden for en rimelig frist, og under alle 
omstændigheder senest 25 arbejdsdage 
efter modtagelsen af de oplysninger, som 
Kommissionen har anmodet om i henhold 
til stk. 2. Hvis en medlemsstat har en 
screeningmekanisme som omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, og Kommissionen har 
modtaget oplysninger om udenlandske 
direkte investeringer, der er under 
screening i henhold til artikel 8, stk. 1, 
afgives udtalelsen senest 25 arbejdsdage 
efter modtagelsen af disse oplysninger. 
Hvis der er brug for yderligere 
oplysninger for at afgive en udtalelse, 
løber perioden på 25 dage fra datoen for 
modtagelsen af de yderligere oplysninger.

3. Kommissionen afgiver sin udtalelse 
til den pågældende medlemsstat inden for 
en rimelig frist for ikke at vanskeliggøre 
hverken den udenlandske direkte 
investering eller den nationale screening 
som følge af urimelige forsinkelser, og 
under alle omstændigheder senest 25 
arbejdsdage efter modtagelsen af de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
afgive en udtalelse i henhold til stk. 1.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionens udtalelse meddeles 
de øvrige medlemsstater.

4. Kommissionens udtalelse meddeles 
de øvrige medlemsstater. Såfremt 
Kommissionen har afgivet en udtalelse i 
henhold til denne artikel, underretter den 
Europa-Parlamentet som led i en 
struktureret dialog om udenlandske 
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direkte investeringer, der påvirker 
sikkerheden og den offentlige orden. Der 
skal der fuldt ud tages højde for artikel 
11, stk. 2.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne, på hvis område 
den udenlandske direkte investering er 
planlagt eller gennemført, tager i videst 
muligt omfang hensyn til Kommissionens 
udtalelse og gør , hvis udtalelsen ikke 
følges, rede for begrundelsen herfor over 
for Kommissionen.

5. Medlemsstaterne, på hvis område 
den udenlandske direkte investering er 
planlagt eller gennemført, tager hensyn til 
Kommissionens udtalelse og gør, hvis 
udtalelsen ikke følges, skriftligt rede for 
begrundelsen herfor over for 
Kommissionen. Kommissionen 
videresender denne begrundelse til de 
øvrige medlemsstater, idet der fuldt ud 
tages højde for artikel 11, stk. 2.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningskrav Udveksling af oplysninger

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de
oplysninger, som Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater anmoder om i 
henhold til artikel 8, stk. 4, og artikel 9, 
stk. 2, stilles til rådighed for 
Kommissionen og de anmodende 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle
oplysninger, som Kommissionen eller 
koordinationsgruppen for screening af 
investeringer anmoder om i henhold til 
artikel 8, stk. 4, og artikel 9, stk. 2, stilles 
til rådighed uden unødig forsinkelse, idet 
der tages hensyn til oplysningernes 
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medlemsstater uden unødig forsinkelse. følsomhed, og fortroligheden sikres.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 nævnte oplysninger 
omfatter navnlig:

2. De i stk. 1 nævnte oplysninger kan 
blandt andet omfatte:

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejerskabsstrukturen hos den 
udenlandske investor og den virksomhed, 
hvor den udenlandske direkte investering 
er planlagt eller gennemført, herunder 
oplysninger om den eller de endelige 
kontrollerende aktionærer

a) ejerskabsstrukturen hos den 
udenlandske investor og den virksomhed, 
hvor den udenlandske direkte investering 
er planlagt eller gennemført, herunder 
oplysninger om den eller de endelige 
kontrollerende aktionærer, den 
administrative ledelse og tilsynsorganerne

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) værdien af de udenlandske direkte 
investeringer

b) værdien af de udenlandske direkte 
investeringer og en prognose for deres 
sektormæssige virkninger

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) finansieringen af investeringen på 
grundlag af de oplysninger, der er til 
rådighed for medlemsstaten.

e) finansieringen af investeringen og 
lovligheden af kilden hertil på grundlag af 
de oplysninger, der er til rådighed for 
medlemsstaten.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer beskyttelsen af fortrolige 
oplysninger, der er indhentet i medfør af 
denne forordning.

2. Medlemsstaterne, Europa-
Parlamentet og Kommissionen sikrer 
fuldstændig beskyttelse af fortrolige 
oplysninger, herunder handelsmæssigt 
følsomme oplysninger, der er indhentet i 
medfør af denne forordning.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger et kontaktpunkt 
vedrørende screening af udenlandske 
direkte investeringer ("kontaktpunkt 
vedrørende screening af udenlandske 
direkte investeringer"). Kommissionen og 
de øvrige medlemsstater inddrager disse 
kontaktpunkter i alle spørgsmål vedrørende 
gennemførelsen af denne forordning.

Hver medlemsstat, uanset om den har en 
screeningmekanisme, udpeger et 
kontaktpunkt ("kontaktpunkt vedrørende 
screening af udenlandske direkte 
investeringer"). Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater inddrager disse 
kontaktpunkter og koordinationsgruppen 
for screening af investeringer i alle 
spørgsmål vedrørende gennemførelsen af 
denne forordning.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a

Koordinationsgruppen for screening af 
investeringer

1. Der oprettes en 
koordinationsgruppe for screening af 
investeringer med en repræsentant for 
Kommissionen som formand. Hver 
medlemsstat udpeger en 
repræsentant/ekspert til denne gruppe.

2. Gruppen kan udveksle 
synspunkter og oplysninger om 
udenlandske direkte investeringer, der er 
genstand for en screening inden for 
rammerne af medlemsstaternes 
screeningmekanismer, og for hvilke der er 
blevet aktiveret en samarbejdsmekanisme 
i henhold til artikel 8 eller 9, bl.a. om 
udveksling af bedste praksis og indhøstede 
erfaringer fra medlemsstaterne med 
hensyn til screening af udenlandske 
direkte investeringer.

3. Gruppen kan også drøfte alle 
spørgsmål vedrørende Unionens politik 
for indadgående udenlandske 
investeringer.

4. På medlemsstaternes anmodning 
kan Kommissionen sætte investeringer, 
som er planlagt i medlemsstater, der ikke 
har en screeningmekanisme, på 
dagsordenen.

5. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet en årlig rapport om 
de aktiviteter, undersøgelser og drøftelser, 
der har fundet sted i 
koordinationsgruppen for screening af 
investeringer.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen evaluerer og 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
en rapport om anvendelsen af denne 
forordning senest 3 år efter dens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne inddrages i 
dette arbejde og giver Kommissionen alle 
relevante oplysninger med henblik på 
udarbejdelsen af denne rapport.

1. Kommissionen evaluerer og 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
en rapport om anvendelsen af denne 
forordning senest ... [4 years after the 
entry into force of this Regulation]og 
derefter hvert femte år. Medlemsstaterne 
inddrages i dette arbejde og giver 
Kommissionen alle relevante oplysninger 
med henblik på udarbejdelsen af denne 
rapport.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 3a, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra den…. [date of the entry into force of 
this Regulation]. 

3. Den i artikel 3, stk. 3a, 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. 
Afgørelsen får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen.
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt medlemsstat 
i overensstemmelse med principperne i 
den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 2016.

5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse
herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 3, stk. 3a, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse senest to 
måneder efter meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag I – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Unionens fælles 
teknologiinitiativer, herunder: 
brændselsceller og brint, luftfartsteknik 
og lufttransport, initiativet med innovative 
lægemidler, elektronikkomponenter og 
-systemer for europæisk lederskab, 
biobaserede industrier, Shift2Rail, det 
fælles europæiske luftrum (SESAR)

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag I – led 3 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Connecting Europe-faciliteten: 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om 
ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
680/2007 og (EF) nr. 67/2010

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag I – led 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag I – led 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 
2015 om Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer, Det Europæiske 
Centrum for Investeringsrådgivning og 
Den Europæiske Portal for 
Investeringsprojekter og om ændring af 
forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) 
nr. 1316/2013

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Bilag I – led 3 e (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af forordning 
(EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 
for så vidt angår forlængelse af Den 
Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer og indførelse af tekniske 
forbedringer i fonden og i Det 
Europæiske Centrum for 
Investeringsrådgivning

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Bilag I – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Programmet for udvikling af den 
europæiske forsvarsindustri:

a) programmet for udvikling af den 
europæiske forsvarsindustri og

b) det europæiske 
forsvarsforskningsprogram/Den 
Europæiske Forsvarsfond

- Europa-Kommissionens afgørelse 
om finansieringen af den forberedende 
foranstaltning vedrørende 
forsvarsforskning (PADR).
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