
 

_______________________________________________________________________________________ 

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: Internet: 

Box 55695 Storgatan 19 08-762 70 90 info@nnr.se www.nnr.se 

102 15  STOCKHOLM       

      

    

 

 

Utrikesdepartementet 

Enheten för internationell handelspolitik 

och EU:s inre marknad 

 

 

Stockholm   Ert dnr  Vårt dnr  

2017-11-27   UD 2017/17122/HI 2017/179 

 

REMISSVAR 

 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för 

granskning av utländska direktinvesteringar i EU, KOM(2017) 487 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts möjlighet att yttra sig över ovanstående förslag 

och önskar lämna följande synpunkter.  

 

NNR finner det anmärkningsvärt att kommissionen åsidosatt EU:s principer för bättre 

lagstiftning i detta ärende. Avsaknad av konsekvensbedömning innebär att det inte är visat om 

det verkligen finns ett behov av den föreslagna EU-förordningen och om en EU-gemensam 

ansats till granskning av utländska direktinvesteringar som innebär inskränkningar i det 

nationella bestämmandet på detta område verkligen är motiverad. Det är inte heller visat om 

förslaget är det mest effektiva för att möta de utmaningar som framställs i meddelandet då 

vare sig alternativa lösningar eller effekterna av förslaget redogörs för.  

 

Det är enligt NNR uppenbart att det förslag som presenteras har tagits fram i all hast. Utöver 

att en konsekvensbedömning till förslaget saknas innehåller förslaget otydliga skrivningar 

som innebär stor risk för olikheter i tolkning och därmed en icke rättssäker tillämpning. 

Exempel på detta är skrivningarna i Artikel 8 punkt 6 respektive Artikel 9 punkt 5 om att 

berörd medlemsstat ska i ”vederbörlig” respektive ”i största möjliga” utsträckning beakta 

andra medlemsstaters- och kommissionens synpunkter.  

 

Enligt NNR är det viktigt för svenska företag med en marknad som präglas av ett så öppet 

förhållningssätt som möjligt avseende gränsöverskridande investeringar. Förslaget medför i 

dagsläget inga direkta konsekvenser för svenska företags verksamheter i Sverige. Deras 

eventuella verksamheter i andra EU-medlemsstater kan dock komma att påverkas. Förslaget 

väcker också frågan om EU är på väg mot ett ökat protektionistiskt förhållningssätt avseende 

gränsöverskridande investeringar i EU som i framtiden kan komma att omfatta inte bara 

nationella skyddsintressen beträffande allmän ordning och säkerhet utan även tekniska och 

ekonomiska implikationer.  
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