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Относно: Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета —

Европейска система за проследяване на финансирането на тероризма: 
възможни варианти (СОМ (2011)429)
— Ориентационен дебат на министрите относно системата за проследяване 
на финансирането на тероризма

I. Контекст на съобщението на Комисията

На 13 юли 2011 г. Европейската комисия излезе със Съобщение относно възможните 

варианти за създаване на система за проследяване на финансирането на тероризма (СПФТ) в 

Европейския съюз. Подготвителната работа беше предшествана от консултации с държавите-

членки и от проучване, осъществено от външен изпълнител.
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Съобщението на Комисията е в отговор на призива, отправен в Решението от 13 юли 2010 г. 
за сключването на Споразумението относно Програмата за проследяване на финансирането 
на тероризма, в което Съветът, по искане на Европейския парламент, прикани Комисията да 
проучи възможностите за „правна и техническа рамка за извличането на данни на 
територията на ЕС“. Парламентът поиска това проучване, защото имаше сериозни опасения 
относно трансфера на големи количества лични данни към трета страна. Изключително 
важно е да се разбере, че предмет на възраженията на Парламента бяха както трансферът към 
трета страна, така и съхраняването на големи количества лични данни на невинни граждани.
Основните посочени цели на предложената от Комисията система са:
1) осигуряване на ефективен инструмент за предотвратяване на финансирането на тероризма 
и за борба с него и
2) ограничаване на потока от лични данни към трети страни.

II. Бъдещи перспективи 

На заседанието на Координационния комитет в областта на полицейското и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни въпроси от 5—6 септември 2011 г. беше проведен 
ориентационен дебат по посоченото по-горе съобщение. Държавите-членки като цяло 
приветстваха съобщението и възможността да допринесат за работата на Комисията по 
законодателното предложение по този въпрос.  

Първоначалните бележки на мнозинството делегации сочат,че спрямо СПТФ има 
предварителна, но положителна като цяло нагласа, като в тях е отбелязвана и 
необходимостта да се работи по съответното законодателно предложение. 

По въпроса, че все още е необходим задълбочен анализ и следователно Комисията трябва да 
извърши оценка на въздействието, обаче, беше регистриран общ консенсус. По този начин 
държавите-членки следва да получат цялостна представа за практическите, финансовите и 
правните аспекти на евентуална бъдеща СПТФ, както и за нейните предимства. 

Беше повдигнат и въпросът за разходите за такава система. Голям брой делегации отбелязаха 
необходимостта от прецизен разчет на разходите в оценката на въздействието, който да 
отчита и евентуално бъдещо разширяване на обхвата на СПТФ, така че да включи и други 
сериозни заплахи за вътрешната сигурност, освен тероризма.
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Някои държави-членки изразиха опасения да не би да се възпрепятства доброто 
сътрудничество по Споразумението между ЕС и САЩ във връзка с ППФТ, особено предвид 
положителната оценка на сътрудничеството с ППФТ на САЩ, отбелязано както от Европол, 
така и от координатора на ЕС за борба с тероризма1, по-специално като се има предвид 
опитът, придобит във връзка с нападенията в Норвегия през юли т.г. 

Ето защо председателството счита, че е необходимо Съветът да посочи на политическо 
равнище посоката, която се очаква да поеме Комисията във връзка с евентуално 
законодателно предложение за европейска СПФТ. 
Както беше изрично отбелязано по време на заседанието на Координационния комитет в 
областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси през 
септември, председателството възнамерява да проведе обсъждания на министерско равнище, 
за да окаже подкрепа на Комисията в работата ѝ по законодателното предложение за 
евентуална бъдеща СПФТ. Същевременно председателството обмисля дали е необходимо 
по-нататъшно проучване на въпроса с икономически и финансови експерти.

Към Съвета се отправя искане да обсъди следните въпроси:

1. Считат ли министрите, че от оперативна гледна точка е необходимо създаването на 
система за проследяване на финансирането на тероризма и убедени ли са в 
потенциалните ѝ предимства в сравнение със съществуващите механизми? 

2. Ако да, какви са основните нерешени въпроси, с които да се заеме Комисията при 
подготвителната си работа?

3. Що се отнася до евентуална бъдеща европейска система за проследяване на 
финансирането на тероризма какви са очакванията на министрите във връзка с 
въздействието върху сътрудничеството по линия на ППФТ на САЩ съгласно 
споразумението от 2010 г. между ЕС и САЩ, както и със свързаното с него 
взаимодействие?

______________

  
1 В периодичния си доклад (Стратегия на ЕС за борба с тероризма — Документ за 

обсъждане 10622/11 of 27 май 2011 г.) координаторът на ЕС за борба с тероризма също 
посочи важността на инициативата за европейска СПТФ. 


