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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)
2019/452
af 19. marts 2019
om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i
Unionen
Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde
1.
Ved denne forordning fastsættes et regelsæt for medlemsstaternes
screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen af hensyn til
sikkerheden eller den offentlige orden og for en samarbejdsmekanisme
mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og Kommissionen
med hensyn til udenlandske direkte investeringer, der vil kunne påvirke
sikkerheden eller den offentlige orden. Den inkluderer muligheden for,
at Kommissionen kan afgive udtalelser om sådanne investeringer.
2.
Denne forordning berører ikke det forhold, at den enkelte
medlemsstat har eneansvar for sin nationale sikkerhed som omhandlet
i artikel 4, stk. 2, i TEU, og berører ej heller den enkelte medlemsstats
ret til at beskytte sine væsentlige sikkerhedsinteresser i overensstem
melse med artikel 346 i TEUF.
3.
Intet i denne forordning begrænser den enkelte medlemsstats ret til
at beslutte, om den vil screene en bestemt udenlandsk direkte investe
ring inden for rammerne af denne forordning.

Artikel 2
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
1) »udenlandsk direkte investering«: en investering af enhver art fore
taget af en udenlandsk investor med henblik på at etablere eller
opretholde varige og direkte forbindelser mellem den udenlandske
investor og den iværksætter eller virksomhed, som kapitalen stilles
til rådighed for med henblik på udøvelse af en økonomisk aktivitet i
en medlemsstat, herunder investeringer, som muliggør effektiv
deltagelse i ledelsen af eller kontrollen med en virksomhed, der
udøver en økonomisk aktivitet
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
3) »screening«: en procedure, der gør det muligt at vurdere, undersøge,
tillade, betinge, forbyde eller afvikle udenlandske direkte investe
ringer
4) »screeningmekanisme«: et almengyldigt instrument, såsom en lov
eller forskrift, og tilhørende administrative krav, gennemførelses
bestemmelser eller retningslinjer, der fastsætter vilkårene, betingel
serne og procedurerne for at vurdere, undersøge, tillade, betinge,
forbyde eller afvikle udenlandske direkte investeringer af hensyn
til sikkerheden eller den offentlige orden
5) »udenlandsk direkte investering, der undergår screening«: en uden
landsk direkte investering, der undergår formel vurdering eller
undersøgelse i henhold til en screeningmekanisme
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6) »screeningafgørelse«: en foranstaltning, der vedtages i medfør af en
screeningmekanisme
7) »virksomhed i et tredjeland«: en virksomhed, der er oprettet eller på
anden måde organiseret i henhold til lovgivningen i et tredjeland.

Artikel 3
Medlemsstaternes screeningmekanismer
1.
I overensstemmelse med denne forordning kan medlemsstaterne
opretholde, ændre eller vedtage mekanismer til screening af udenlandske
direkte investeringer på deres område af hensyn til sikkerheden eller den
offentlige orden.
2.
Regler og procedurer vedrørende screeningmekanismer, herunder
relevante tidsfrister, skal være gennemsigtige og må ikke indebære
forskelsbehandling mellem tredjelande. Navnlig fastlægger medlemssta
terne de omstændigheder, der udløser en screening, begrundelsen for
screeningen og de detaljerede procedureregler, der finder anvendelse.
3.
Medlemsstaterne anvender tidsfrister under deres screeningmeka
nismer. Screeningmekanismerne skal give medlemsstaterne mulighed for
at tage hensyn til de i stk. 6 og 7 omhandlede bemærkninger fra andre
medlemsstater og til Kommissionens udtalelser omhandlet i artikel 6, 7
og 8.
4.
Fortrolige oplysninger, herunder forretningsmæssigt følsomme
oplysninger, der stilles til rådighed for den medlemsstat, der foretager
screeningen, skal beskyttes.
5.
De berørte udenlandske investorer og de berørte virksomheder skal
have mulighed for at klage over de nationale myndigheders screening
afgørelser.
6.
Medlemsstater, der har indført en screeningmekanisme, oprethol
der, ændrer eller vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige for at
identificere og forhindre omgåelse af screeningmekanismer og scre
eningafgørelser.
7.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen deres eksisterende scre
eningmekanismer senest den 10. maj 2019. Medlemsstaterne meddeler
Kommissionen enhver nylig vedtaget screeningmekanisme eller enhver
ændring af en eksisterende screeningmekanisme senest 30 dage efter
ikrafttrædelsen af den nylig vedtagne screeningmekanisme eller af
enhver ændring af en eksisterende screeningmekanisme.
8.
Senest tre måneder efter at have modtaget de i stk. 7 omhandlede
meddelelser offentliggør Kommissionen en liste over medlemsstaternes
screeningmekanismer. Kommissionen holder listen ajour.

Artikel 4
Faktorer, som kan tages i betragtning af medlemsstaterne eller
Kommissionen
1.
Når det vurderes, om en udenlandsk direkte investering vil kunne
påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan medlemsstaterne og
Kommissionen tage dens potentielle indvirkning på bl.a. følgende i
betragtning:
a) kritisk infrastruktur, uanset om den er fysisk eller virtuel, herunder
energi, transport, vand, sundhed, kommunikation, medier, databe
handling eller -lagring, luft- og rumfart, forsvar, valgrelateret eller
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finansiel infrastruktur, og følsomme faciliteter samt jord og fast ejen
dom, der er afgørende for anvendelsen af sådan infrastruktur
b) kritiske teknologier og produkter med dobbelt anvendelse som defi
neret i artikel 2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (1),
herunder kunstig intelligens, robotteknologi, halvledere, cybersikker
hed, luft- og rumfart, forsvar, energilagring, kvante- og nukleartek
nologi samt nanoteknologi og bioteknologi
c) forsyning af kritiske råvarer, herunder energi eller råvarer, samt
fødevaresikkerhed
d) adgang til følsomme oplysninger, herunder personoplysninger, eller
muligheden for at kontrollere sådanne oplysninger eller
e) mediefrihed og mediernes pluralisme.
2.
Når det vurderes, om en udenlandsk direkte investering vil kunne
påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, kan medlemsstaterne og
Kommissionen også tage hensyn til navnlig:
a) om den udenlandske investor direkte eller indirekte kontrolleres af
regeringen, herunder et tredjelands statslige organer eller væbnede
styrker, herunder gennem ejerforhold eller betydelig finansiering
b) om den udenlandske investor allerede har været involveret i aktivi
teter, der påvirker sikkerheden eller den offentlige orden i en
medlemsstat, eller
c) om der er en alvorlig risiko for, at den udenlandske investor deltager
i ulovlige eller kriminelle aktiviteter.

Artikel 5
Årlig rapportering
1.
Senest den 31. marts hvert år forelægger medlemsstaterne
Kommissionen en årlig rapport, der omfatter det foregående kalenderår
og indeholder aggregerede oplysninger om udenlandske direkte investe
ringer, der har fundet sted på deres område, på grundlag af de oplys
ninger, som de har til rådighed, og aggregerede oplysninger om de
anmodninger, som de har modtaget fra andre medlemsstater i henhold
til artikel 6, stk. 6, og artikel 7, stk. 5.
2.
For hver rapporteringsperiode forelægger de medlemsstater, der
har screeningmekanismer, i tillæg til de i stk. 1 omhandlede oplysninger
aggregerede oplysninger om anvendelsen af deres screeningmekanismer.
3.
Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig
rapport om gennemførelsen af denne forordning. Denne rapport offent
liggøres.
(1) Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsord
ning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i
forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009,
s. 1).
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4.
Europa-Parlamentet kan indbyde Kommissionen til et møde i dets
kompetente udvalg for at fremlægge og redegøre for systemiske
spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

Artikel 6
Samarbejdsmekanisme
vedrørende
udenlandske
investeringer, der undergår screening

direkte

1.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige medlems
stater enhver udenlandsk direkte investering på deres område, der
undergår screening, ved så hurtigt som muligt at fremlægge de oplys
ninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 9, stk. 2. Medde
lelsen kan indeholde en liste over medlemsstater, hvis sikkerhed eller
offentlige orden anses for at kunne blive berørt. Den medlemsstat, der
foretager screeningen, bestræber sig på som en del af meddelelsen, og
hvis det er relevant, at anføre, om den anser den udenlandske direkte
investering, der undergår screening, for at kunne falde ind under anven
delsesområdet for forordning (EF) nr. 139/2004.
2.
Hvis en medlemsstat finder, at en udenlandsk direkte investering,
der undergår screening i en anden medlemsstat, vil kunne påvirke dens
sikkerhed eller offentlige orden, eller hvis den har oplysninger, der er
relevante for en sådan screening, kan den fremsætte bemærkninger til
den medlemsstat, der foretager screeningen. Den medlemsstat, der frem
sætter bemærkninger, sender samtidig bemærkningerne til Kommissio
nen.
Kommissionen meddeler de øvrige medlemsstater, at der er fremsat
bemærkninger.
3.
Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering,
der undergår screening, vil kunne påvirke sikkerheden eller den offent
lige orden i mere end én medlemsstat, eller hvis Kommissionen har
relevante oplysninger vedrørende denne udenlandske direkte investering,
kan den afgive en udtalelse rettet til den medlemsstat, der foretager
screeningen. Kommissionen kan afgive en udtalelse, uanset om andre
medlemsstater har fremsat bemærkninger. Kommissionen kan afgive en
udtalelse efter bemærkninger fra andre medlemsstater. Kommissionen
afgiver en sådan udtalelse, hvis der er grundlag herfor, når mindst en
tredjedel af medlemsstaterne finder, at en udenlandsk direkte investering
vil kunne påvirke deres sikkerhed eller offentlige orden.
Kommissionen meddeler de øvrige medlemsstater, at der er afgivet en
udtalelse.
4.
En medlemsstat, som behørigt finder, at en udenlandsk direkte
investering på dens område vil kunne påvirke dens sikkerhed eller
offentlige orden, kan anmode Kommissionen om at afgive en udtalelse
eller andre medlemsstater om at fremsætte bemærkninger.
5.
De i stk. 2 omhandlede bemærkninger og de i stk. 3 omhandlede
udtalelser skal begrundes behørigt.
6.
Senest 15 kalenderdage efter modtagelsen af de i stk. 1 omhand
lede oplysninger meddeler de øvrige medlemsstater og Kommissionen
den medlemsstat, der foretager screeningen, hvorvidt de har til hensigt
at fremsætte bemærkninger i henhold til stk. 2 eller afgive en udtalelse i
henhold til stk. 3. Meddelelsen kan indeholde en anmodning om yder
ligere oplysninger i forhold til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.
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Enhver anmodning om yderligere oplysninger skal begrundes behørigt,
begrænses til oplysninger, der er nødvendige for at fremsætte bemærk
ninger i henhold til stk. 2 eller afgive en udtalelse i henhold til stk. 3,
og stå i et rimeligt forhold til anmodningens formål, og den må ikke
indebære en unødig byrde for den medlemsstat, der foretager screenin
gen. Anmodninger om oplysninger og svar fra medlemsstaterne sendes
samtidigt til Kommissionen.

7.
Bemærkninger omhandlet i stk. 2 eller udtalelser omhandlet i stk.
3 rettes til den medlemsstat, der foretager screeningen, og sendes til
denne inden for en rimelig frist og under alle omstændigheder senest
35 kalenderdage efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i
stk. 1.

Hvis der er anmodet om yderligere oplysninger i henhold til stk. 6,
fremsættes sådanne bemærkninger eller afgives disse udtalelser uanset
første afsnit senest 20 kalenderdage efter modtagelsen af de yderligere
oplysninger eller meddelelsen i henhold til artikel 9, stk. 5.

Kommissionen kan uanset stk. 6 afgive en udtalelse efter bemærknin
gerne fra andre medlemsstater inden de i nærværende stykke omhand
lede frister, hvis det er muligt, og under alle omstændigheder senest fem
kalenderdage efter udløbet af disse tidsfrister.

8.
I det undtagelsesvise tilfælde, hvor den medlemsstat, der foretager
screeningen, finder, at dens sikkerhed eller offentlige orden kræver
omgående handling, meddeler den de øvrige medlemsstater og Kommis
sionen, at den har til hensigt at vedtage en screeningafgørelse inden
udløbet af de tidsfrister, der er omhandlet i stk. 7, og begrunder behørigt
behovet for omgående handling. De øvrige medlemsstater og Kommis
sionen bestræber sig på at fremsætte bemærkninger eller afgive en
udtalelse hurtigt.

9.
Den medlemsstat, der foretager screeningen, tager behørigt hensyn
til de øvrige medlemsstaters bemærkninger som omhandlet i stk. 2 og til
Kommissionens udtalelse som omhandlet i stk. 3. Den endelige scre
eningafgørelse træffes af den medlemsstat, der foretager screeningen.

10.
Samarbejdet i henhold til denne artikel finder sted gennem de
kontaktpunkter, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 11.

Artikel 7
Samarbejdsmekanisme
vedrørende
udenlandske
investeringer, der ikke undergår screening

direkte

1.
Hvis en medlemsstat finder, at en udenlandsk direkte investering,
der er planlagt eller gennemført i en anden medlemsstat, og som ikke
undergår screening i den pågældende medlemsstat, vil kunne påvirke
dens sikkerhed eller offentlige orden, eller hvis den har relevante oplys
ninger vedrørende denne udenlandske direkte investering, kan den frem
sætte bemærkninger til den pågældende anden medlemsstat. Disse
bemærkninger sendes samtidigt til Kommissionen. Den medlemsstat,
der fremsætter bemærkninger, sender samtidig bemærkningerne til
Kommissionen.
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Kommissionen meddeler de øvrige medlemsstater, at der er fremsat
bemærkninger.
2.
Hvis Kommissionen finder, at en udenlandsk direkte investering,
der er planlagt eller gennemført i en medlemsstat, og som ikke undergår
screening i den pågældende medlemsstat, vil kunne påvirke sikkerheden
eller den offentlige orden i mere end én medlemsstat, eller hvis
Kommissionen har relevante oplysninger vedrørende denne udenlandske
direkte investering, kan den afgive en udtalelse rettet til de medlems
stater, hvor den udenlandske direkte investering planlægges eller er
gennemført. Kommissionen kan afgive en udtalelse, uanset om andre
medlemsstater har fremsat bemærkninger. Kommissionen kan afgive en
udtalelse efter bemærkninger fra andre medlemsstater. Kommissionen
afgiver en sådan udtalelse, hvis der er grundlag herfor, når mindst en
tredjedel af medlemsstaterne finder, at en udenlandsk direkte investering
vil kunne påvirke deres sikkerhed eller offentlige orden.
Kommissionen meddeler de øvrige medlemsstater, at der er afgivet en
udtalelse.
3.
En medlemsstat, som behørigt finder, at en udenlandsk direkte
investering på dens område vil kunne påvirke dens sikkerhed eller
offentlige orden, kan anmode Kommissionen om at afgive en udtalelse
eller andre medlemsstater om at fremsætte bemærkninger.
4.
De bemærkninger, der er omhandlet i stk. 1, og de udtalelser, der
er omhandlet i stk. 2, skal begrundes behørigt.
5.
Hvis en medlemsstat eller Kommissionen finder, at en udenlandsk
direkte investering, der ikke undergår screening, vil kunne påvirke
sikkerheden eller den offentlige orden, jf. stk. 1 eller 2, kan den
anmode den medlemsstat, hvor den udenlandske direkte investering
planlægges eller er gennemført, om de oplysninger, der er omhandlet
i artikel 9.
Enhver anmodning om oplysninger skal begrundes behørigt, begrænses
til oplysninger, der er nødvendige for at fremsætte bemærkninger i
henhold til stk. 1 eller afgive en udtalelse i henhold til stk. 2, og stå
i et rimeligt forhold til anmodningens formål, og den må ikke indebære
en unødig byrde for den medlemsstat, hvor den udenlandske direkte
investering planlægges eller er gennemført.
Anmodninger om oplysninger og svar fra medlemsstaterne sendes
samtidigt til Kommissionen.
6.
Bemærkninger i henhold til stk. 1 eller udtalelser i henhold til stk.
2 rettes til den medlemsstat, hvor den udenlandske direkte investering
planlægges eller er gennemført, og sendes til denne inden for en rimelig
frist og under alle omstændigheder senest 35 kalenderdage efter
modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 5, eller af den
meddelelse, der er omhandlet i artikel 9, stk. 5. I de tilfælde, hvor
Kommissionen afgiver sin udtalelse efter bemærkninger fra de øvrige
medlemsstater, har Kommissionen en frist på yderligere 15 kalender
dage til at afgive udtalelsen.
7.
En medlemsstat, hvor en udenlandsk direkte investering plan
lægges eller er gennemført, tager behørigt hensyn til bemærkningerne
fra de øvrige medlemsstater og til Kommissionens udtalelse.
8.
Medlemsstaterne kan fremsætte bemærkninger i henhold til stk. 1,
og Kommissionen kan afgive en udtalelse i henhold til stk. 2, senest 15
måneder efter gennemførelsen af den udenlandske direkte investering.
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9.
Samarbejdet i henhold til denne artikel finder sted gennem de
kontaktpunkter, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 11.
10.
Denne artikel finder ikke anvendelse på udenlandske direkte
investeringer, der er gennemført inden den 10. april 2019.

Artikel 8
Udenlandske direkte investeringer, der vil kunne påvirke projekter
eller programmer af interesse for Unionen
1.
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, kan Kommissionen
afgive en udtalelse rettet til den medlemsstat, hvor den udenlandske
direkte investering planlægges eller er gennemført.
2.
Procedurerne i artikel 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse med
forbehold af følgende ændringer:
a) Som en del af den meddelelse, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1,
eller de bemærkninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, og
artikel 7, stk. 1, kan en medlemsstat angive, om den finder, at en
udenlandsk direkte investering vil kunne påvirke projekter eller
programmer af interesse for Unionen.
b) Kommissionens udtalelse sendes til de øvrige medlemsstater.
c) Den medlemsstat, hvor den udenlandske direkte investering plan
lægges eller er gennemført, tager nøje hensyn til Kommissionens
udtalelse og gør, hvis udtalelsen ikke følges, rede herfor over for
Kommissionen.
3.
Med henblik på denne artikel omfatter projekter eller programmer
af interesse for Unionen de projekter og programmer, der involverer et
væsentligt beløb eller en væsentlig andel af EU-finansiering, eller som
er omfattet af EU-ret om kritisk infrastruktur, kritiske teknologier eller
kritiske råvarer, der har afgørende betydning for sikkerheden eller den
offentlige orden. Listen over projekter eller programmer af interesse for
Unionen er fastsat i bilaget.
4.
Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse
med artikel 16 vedrørende ændring af listen over projekter og
programmer af interesse for Unionen.

Artikel 9
Oplysningskrav
1.
Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der er meddelt i
henhold til artikel 6, stk. 1, eller som Kommissionen og andre medlems
stater anmoder om i henhold til artikel 6, stk. 6, og artikel 7, stk. 5,
stilles til rådighed for Kommissionen og de anmodende medlemsstater
uden unødig forsinkelse.
2.

De i stk. 1 omhandlede oplysninger omfatter:

a) ejerforholdet hos den udenlandske investor og den virksomhed, hvor
den udenlandske direkte investering planlægges eller er gennemført,
herunder oplysninger om den endelige investor og deltagelse i kapi
talen
b) den omtrentlige værdi af den udenlandske direkte investering
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c) varerne, tjenesteydelserne og erhvervstransaktionerne hos den uden
landske investor og den virksomhed, hvor den udenlandske direkte
investering planlægges eller er gennemført
d) de medlemsstater, hvor den udenlandske investor og den virksom
hed, hvor den udenlandske direkte investering planlægges eller er
gennemført, foretager relevante erhvervstransaktioner
e) finansieringen af investeringen og kilden til den, på grundlag af de
bedste oplysninger, der er til rådighed for medlemsstaten
f) den dato, hvor den udenlandske direkte investering planlægges
gennemført eller er gennemført.
3.
Medlemsstaterne bestræber sig på at give alle oplysninger, der
supplerer de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, hvis de er
tilgængelige, til anmodende medlemsstater og Kommissionen uden
unødig forsinkelse.
4.
Den medlemsstat, hvor den udenlandske direkte investering plan
lægges eller er gennemført, kan anmode den udenlandske investor eller
den virksomhed, hvor den udenlandske direkte investering planlægges
eller er gennemført, om at give de oplysninger, der er omhandlet i stk.
2. Den berørte udenlandske investor eller virksomhed giver de oplys
ninger, der er anmodet om, uden unødig forsinkelse.
5.
En medlemsstat meddeler straks Kommissionen og de øvrige
berørte medlemsstater, hvis den undtagelsesvis, selv om den har gjort
sit yderste, ikke er i stand til at indhente de oplysninger, der er
omhandlet i stk. 1. Medlemsstaten begrunder i meddelelsen behørigt,
hvorfor den ikke giver sådanne oplysninger, og forklarer, hvordan den
har gjort sit yderste for at indhente de oplysninger, der er anmodet om,
herunder en anmodning i henhold til stk. 4.
Hvis der ikke gives oplysninger, kan enhver bemærkning, der er fremsat
af en anden medlemsstat, eller enhver udtalelse, som er afgivet af
Kommissionen, baseres på de oplysninger, som disse har til rådighed.

Artikel 10
Fortrolig behandling af fremsendte oplysninger
1.
Oplysninger, der modtages som følge af anvendelsen af denne
forordning, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet.
2.
Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelsen af fortro
lige oplysninger, der er indhentet i medfør af denne forordning, i over
ensstemmelse med EU-retten og den respektive nationale ret.
3.
Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at klassificerede infor
mationer, der gives eller udveksles i henhold til denne forordning, ikke
ned- eller afklassificeres uden forudgående skriftligt samtykke fra udste
deren.

Artikel 11
Kontaktpunkter
1.
Hver medlemsstat og Kommissionen opretter et kontaktpunkt med
henblik på gennemførelse af denne forordning. Medlemsstaterne og
Kommissionen inddrager disse kontaktpunkter i alle spørgsmål
vedrørende gennemførelsen af denne forordning.
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2.
Kommissionen stiller et sikkert og krypteret system til rådighed
for at støtte direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem
kontaktpunkterne.

Artikel 12
Ekspertgruppe om screening af udenlandske direkte investeringer i
Den Europæiske Union
Ekspertgruppen om screening af udenlandske direkte investeringer i Den
Europæiske Union, der yder Kommissionen rådgivning og ekspertise,
fortsætter med at drøfte spørgsmål vedrørende screening af udenlandske
direkte investeringer, dele bedste praksis og indhøstede erfaringer, samt
udveksle synspunkter om tendenser og spørgsmål af fælles interesse
vedrørende udenlandske direkte investeringer. Kommissionen overvejer
også at søge rådgivning hos denne gruppe om systemiske spørgsmål
vedrørende gennemførelsen af denne forordning.
Drøftelserne i denne gruppe er fortrolige.

Artikel 13
Internationalt samarbejde
Medlemsstaterne og Kommissionen kan samarbejde med de ansvarlige
myndigheder i tredjelande om spørgsmål vedrørende screening af uden
landske direkte investeringer af hensyn til sikkerheden og den offentlige
orden.

Artikel 14
Behandling af personoplysninger
1.
Enhver behandling af personoplysninger i henhold til denne
forordning gennemføres i overensstemmelse med forordning (EU)
2016/679 og forordning (EU) 2018/1725 og kun i det omfang, det er
nødvendigt for medlemsstaternes screening af udenlandske direkte inve
steringer og for at sikre effektiviteten af det samarbejde, der er
omhandlet i nærværende forordning.
2.
Personoplysninger vedrørende gennemførelsen af nærværende
forordning må kun opbevares, så længe det er nødvendigt for at
opfylde de formål, som de er indsamlet til.

Artikel 15
Evaluering
1.
Senest den 12. oktober 2023 og hvert femte år derefter evaluerer
Kommissionen, hvordan denne forordning fungerer, og hvor effektivt
den virker, og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet.
Medlemsstaterne inddrages i dette arbejde og giver, hvis det er nødven
digt, Kommissionen yderligere oplysninger med henblik på udarbej
delsen af denne rapport.
2.
Hvis det i rapporten anbefales, at denne forordning ændres, kan
den ledsages af et passende lovgivningsforslag.
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Artikel 16
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommis
sionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 4,
tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 10. april
2019.
3.
Den i artikel 8, stk. 4, 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. Den 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.
4.
Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen
eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstem
melse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016
om bedre lovgivning.
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 8, stk. 4, træder
kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsi
gelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågæl
dende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parla
mentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges
med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Artikel 17
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen
i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning finder anvendelse fra den 11. oktober 2020.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i
hver medlemsstat.
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Liste over projekter og programmer af interesse for Unionen, jf. artikel 8,
stk. 3
1.

De europæiske GNSS-programmer (Galileo og EGNOS):
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1285/2013 af
11. december 2013 om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede
navigationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr.
876/2002 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 1).

2.

Copernicus:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3. april
2014 om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forord
ning (EU) nr. 911/2010 (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 44).

▼M1
3.

Horisont 2020, herunder forsknings- og udviklingsprogrammer i henhold til
artikel 185 i TEUF og fællesforetagender eller enhver anden struktur, der er
oprettet i henhold til artikel 187 i TEUF:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december
2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (20142020) og om ophævelse af beslutning 1982/2006/EF (EUT L 347 af
20.12.2013, s. 104), herunder de deri indeholdte foranstaltninger vedrørende
centrale støtteteknologier såsom kunstig intelligens, robotteknologi, halvledere
og cybersikkerhed.

▼B
4.

Transeuropæisk transportnet (TEN-T):
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af
11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det trans
europæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU
(EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

5.

Transeuropæisk energinet (TEN-E):
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april
2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om
ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF)
nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (EUT L 115 af
25.4.2013, s. 39).

6.

Transeuropæisk telenet:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts
2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunika
tionsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (EUT L 86
af 21.3.2014, s. 14).

7.

Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1092 af 18. juli 2018
om oprettelse af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindu
stri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i
Unionens forsvarsindustri (EUT L 200 af 7.8.2018, s. 30).

▼M1
8.

Permanent struktureret samarbejde (PESCO):
Rådets afgørelse (FUSP) 2018/340 af 6. marts 2018 om opstilling af listen over
projekter, der skal udvikles under PESCO (EUT L 65 af 8.3.2018, s. 24).
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Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1797 af 19. november 2018 om ændring og
ajourføring af afgørelse (FUSP) 2018/340 om opstilling af listen over projekter,
der skal udvikles under PESCO (EUT L 294 af 21.11.2018, s. 18).
Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1909 af 12. november 2019 om ændring og
ajourføring af afgørelse (FUSP) 2018/340 om opstilling af listen over projekter,
der skal udvikles under PESCO (EUT L 293 af 14.11.2019, s. 113).
9.

Forberedende foranstaltning vedrørende forberedelse af det nye EU
GOVSATCOM-program:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige
budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013,
(EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr.
1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse 541/2014/EU
og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, særlig
artikel 58, stk. 2, litra b) (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

10. Den forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige
budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013,
(EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr.
1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse 541/2014/EU
og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, særlig
artikel 58, stk. 2, litra b) (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).
11. Europæisk fællesforetagende for ITER:
Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et
europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om
tilståelse af fordele til det (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58).

