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Erhvervsministeriet; Erhvervsstyrelsen 

Att.:  tda@em.dk;frejen@erst.dk  

27. januar 2017 

Høring vedr. EU-Kommissionens forslag til en EU ramme for screening 

af investeringer (2017/0224(COD) og Annex (COM(2017)487 final)  

Erhvervsministeriet har den 14. september 2017 sendt EU-Kommissionens forslag til en EU 
ramme for screening af investeringer, samt tilhørende annex i høring, nedenstående kan ses 
Dansk Erhvervs bemærkninger til forslaget. 
 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv vurderer samlet set, at Kommissionens forslag vil bidrage positivt til at skabe en 

mere koordineret og fælles forståelse på tværs af medlemsstaterne i forhold til hvilke investerin-

ger, der kan vurderes som problematiske med henblik på national sikkerhed og den offentlige or-

den, mens beslutningskompetencen fastholdes hos medlemsstaterne. Forslaget vil forhåbentligt 

kunne skabe en bedre fælles forståelse og skabe gennemsigtighed omkring tilfælde hvor med-

lemsstater afviser investeringer af grunde som ikke refererer til national sikkerhed eller den of-

fentlige orden, men snarere er udtryk for protektionistiske hensyn. Der ligges fra Dansk Erhvervs 

side dog vægt på at der ikke påligges virksomheder disproportionale informationskrav, at vurde-

ringsprocessen ikke unødigt forsinker investeringer fra tredjelande, samt at de tidligere ønsker 

om reciprocitet(gensidighed) ikke senere genintroduceres i forslaget.  

 

Det er ikke tilfredsstillende at Kommissionen har valgt at fremsætte forslag uden en tilhørende 

konsekvensvurdering (impact assesment). Alle forslag bør vurderes grundigt og der er ikke et 

tidsmæssigt pres på dette emne, der begrunder en så forhastet proces. Konsekvensvurderinger 

bør være grundlag for at kunne træffe den bedste politiske beslutning og det er således ikke accep-

tabelt at der først offentliggøres en konsekvensvurdering efter forlaget er fremsat og forslaget be-

handles. 

 

Specifikke bemærkninger 

Ad præambel 3 

Dansk Erhverv understreger vigtigheden af at både de foreslåede regler og den følgende praksis-

ligger indenfor de internationale forpligtigelser som der er indgået med WTO og OECD.  

 

 



 

 Side 2/3  

 

Ad præambel 7 

Understregningen af at national sikkerhed er medlemsstaternes kompetenceområde bør fasthol-

des. Det bør desuden tilføjes at kompetencen til at bede virksomheder om oplysninger alene ligger 

hos den medlemsstat, der har kompetence til at træffe den endelige beslutning.  

 

Ad præambel 11 og artikel 4 

Det er uklart, hvordan den omtalte liste over kriterier(faktorer), skal etableres, medmindre der 

alene er tale om de få faktorer der nævnes i artikel 4. Hvis der alene er tale om artikel 4 bør denne 

liste udspecificeres så den juridiske usikkerhed mindskes og et meget bredt defineret område ikke 

kan misbruges til protektionistiske formål. 

 

Ad præambel 17 og artikel 7 (3) 

Også medlemsstater der ikke har screeningsmekanismer skal rapportere om investeringer fra 

tredjelande. Det fremgår at oplysninger skal gives på basis af hvad der er tilgængeligt for med-

lemsstaten. Det er ikke klart hvad denne rapporteringsforpligtigelse omfatter og om der i forlæn-

gelse af forpligtigelsen kan/skal påligges danske virksomheder oplysningsforpligtigelser.  

 

Ad artikel 6 (4) 

Danske Erhverv antager at den klageadgang eller appelmulighed (judicial redress) der omtales 

refererer til nationale retssystemer. 

 

 Ad artikel 8(4), 9(2) og 10 (2.a-e) 

Det fremgår at Kommissionen og andre medlemsstater ad egen drift kan udbede sig (may 

request) enhver oplysning (any information) der er nødvendig for at kunne vurdere om en inve-

stering fra et tredjeland kunne være problematisk. Det er uklart i hvilket omfang der er tale om 

nye informationsforpligtigelser, der kan bebyrde både den danske stat og de virksomheder i Dan-

mark der eventuelt vil blive pålagt at levere sådanne oplysninger. Som det fremgår at artikel 10 er 

der ikke umiddelbart tale om oplysninger som offentlige myndigheder nødvendigvis vil være i be-

siddelse af og man må derfor antage at disse vil blive krævet at de konkrete virksomheder. Dette 

er potentielt en ny administrativ byrde for danske virksomheder og Danske Erhverv mener at 

denne bør begrænses så meget som muligt. Dansk Erhverv er desuden stærkt bekymrede over at 

andre medlemsstater og Kommissionen har adgang til at kræve oplysninger hos danske virksom-

heder – direkte eller indirekte via danske offentlige myndigheder. Der bør ikke være adgang til at 

andre medlemsstater eller kommissionen kan påtvinge en medlemsstat at gennemføre screenin-

ger, hvor Medlemsstaten vurderer at det ikke er nødvendigt og der bør følgende heller ikke være 

adgang til at andre medlemsstater eller Kommissionen kan kræve oplysninger om disse forhold 

hos den danske stat eller hos danske virksomheder.  

 

Ad artikel 8(5) 

Det fremgår af artikel 8(5) at medlemsstaterne kan bruge op til 25 arbejdsdage til at vurdere en 

given investering. Herudover kan Kommissionen i visse tilfælde bruge yderligere 25 arbejdsdage 
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på at vurdere en konkret investering fra et tredjeland. Dansk Erhverv antager at den proces har 

opsættende virkning - således at investeringen ikke kan gennemføres, mens undersøgelserne står 

på. I det tilfælde synes 50 arbejdsdage at være en væsentligt forsinkelse af en konkret investering 

og Dansk Erhverv mener at denne periode med fordel kan forkortes ved at Kommissionen foreta-

ger deres vurdering sideløbende med medlemsstaterne. Hvorvidt 25 dage er det hurtigste en så-

dan proces kan foregå på kan vi ikke vurdere, men vil gerne opfordre til at en eventuel senere im-

plementering i Danmark vil komme til at sikre at sådanne processer gennemføres hurtigst muligt. 

 

Annex (COM(2017) 478 final) 

Referencerne i annexet til projekter der er i Unionens interesse er i nogle tilfælde ret brede. Hori-

zon 2020 og de store infrastrukturprojekter (TEN-T, TEN-E og Trans-European Networks for Te-

lecommunications) omfatter en række aktiviteter der givetvis ville være uproblematiske i denne 

kontekst, men i lyset af at beslutningskompetencen fortsat ligger hos medlemsstaterne, er an-

nexet ikke problematisk for Danske Erhverv.   

 

Med venlig hilsen 

Lasse Hamilton Heidemann 

EU-konsulent, EU og international afdeling 


