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Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter 
om formerna för uppgiftsskyldigheten enligt artikel 9.4  
i förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram  
för granskning av utländska direktinvesteringar i 
unionen; 
 
beslutade den 15 oktober 2020 
 
Inspektionen för strategiska produkter föreskriver1 med stöd av 3 § 
förordningen (2020:827) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s förordning om utländska direktinvesteringar följande. 
 
Tillämpningsområde 
 
1 § Dessa föreskrifter gäller formerna för att fullgöra uppgiftsskyl-
digheten i artikel 9.4 i europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för 
granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (EU-förord-
ningen). 
 
Uppgiftsskyldighetens omfattning 
 
2 § Enligt artikel 9.2 i EU-förordningen ska uppgifterna omfatta  

a) ägarstrukturen för den utländska investeraren och det före-
tag där den utländska direktinvesteringen planeras eller har 
fullbordats, inklusive uppgifter om yttersta investerare och 
kapitaldeltagande,  

b) det ungefärliga värdet av den utländska direktinvesteringen,  
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c) vilka produkter och tjänster som säljs och vilken affärsverk-

samhet som bedrivs av den utländska investeraren och av det 
företag där den utländska direktinvesteringen planeras eller 
har fullbordats,  

d) de medlemsstater där den utländska investeraren och det fö-
retag där den utländska direktinvesteringen planeras eller 
har fullbordats bedriver relevant affärsverksamhet,  

e) finansieringen av investeringen och finansieringskällan, på 
grundval av de bästa uppgifter som är tillgängliga för med-
lemsstaten, och 

f) det datum då den utländska direktinvesteringen planeras el-
ler har fullbordats.  

 
3 § Uppgifter enligt 2 § ska lämnas till Inspektionen för strategiska 
produkter, på en blankett som inspektionen tillhandhåller. Tillsam-
mans med uppgifterna ska handlingar till styrkande av dem ges in. 
   
 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2020. 

 
På Inspektionen för strategiska produkters vägnar 
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