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Předmět: Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Evropský systém 
sledování financování terorismu: dostupné možnosti“ (KOM(2011) 429)
- orientační rozprava na úrovni ministrů k systému sledování financování 
terorismu (TFTS) 

I. Východiska ke sdělení Komise

Evropská komise vydala dne 13. července 2011 sdělení týkající se dostupných možností, pokud jde 

o zavedení systému sledování financování terorismu (TFTS) v Evropské unii. Přípravám 

předcházely konzultace s členskými státy a studie provedená externím dodavatelem.
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Sdělení Komise je odpovědí na výzvu učiněnou v rozhodnutí ze dne 13. července 2010 o uzavření 

dohody o programu sledování financování terorismu (dohoda o TFTP), ve kterém Rada na žádost 

Evropského parlamentu vyzvala Komisi, aby přezkoumala „právní a technický rámec pro 

extrahování údajů na území EU“. Parlament o takovou studii požádal, protože měl vážné 

pochybnosti, pokud jde o hromadný přenos osobních údajů do třetí země. Je zejména důležité si 

uvědomit, že výhrady Parlamentu byly zaměřeny jak na přenos dat do třetí země, tak i na 

uchovávání hromadných datových souborů osobních údajů osob, které se ničím neprovinily.

Jako hlavní cíle systému navrženého Komisí byly uvedeny tyto:

1) zajistit účinný nástroj pro předcházení financování terorismu a boj proti němu, a

2) omezit tok osobních údajů do třetích zemí.

II. Další postup 

Na zasedání Koordinačního výboru v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech 

(CATS) ve dnech 5. a 6. září proběhla orientační rozprava k výše uvedenému sdělení. Členské státy 

obecně přivítaly sdělení a možnost napomáhat v tomto směru práci Komise na legislativním návrhu.

Z počátečních připomínek většiny delegací vyplývá, že existuje předběžný, ale obecně pozitivní 

postoj k TFTS; delegace se však rovněž vyjádřily, že legislativní návrh je nutno v tomto směru 

přepracovat.

Byl nicméně vyjádřen všeobecný konsensus, že je dále zapotřebí podrobná analýza, a proto je 

nutno, aby Komise provedla posouzení dopadu. Tím by měly členské státy získat komplexní pohled 

na praktické, finanční a právní aspekty možného budoucího TFTS a jeho přidané hodnoty.

Vznesena byla rovněž otázka nákladů na tento systém. Celá řada delegací uvedla, že v rámci 

posouzení dopadu je nutný podrobný odhad nákladů, i pro případ možného rozšíření oblasti 

působnosti TFTS na další závažné hrozby pro vnitřní bezpečnost vedle terorismu.
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Některé členské státy vyjádřily své obavy z toho, aby se nebrzdila dobrá spolupráce v rámci dohody 

o TFTP mezi EU a USA z roku 2010, zejména s ohledem na pozitivní hodnocení spolupráce 

s americkým programem sledování financování terorismu, které bylo sděleno Europolem 

i protiteroristickým koordinátorem EU1 , a to především s ohledem na zkušenosti spojené s útoky 

v Norsku z července letošního roku.

Předsednictví proto pokládá za nezbytné, aby Rada sdělila na politické úrovni směr, kterým se má 

Komise ubírat, pokud jde možný legislativní návrh týkající se evropského TFTS.

Jak bylo výslovně sděleno během zářijového zasedání CATS, předsednictví hodlá uspořádat jednání 

na úrovni ministrů s cílem podpořit Komisi v její práci na možném budoucím legislativním návrhu 

týkajícím se TFTS. Předsednictví současně bere v úvahu, že tuto otázku je třeba dále projednat 

s ekonomickými a finančními odborníky.

Rada se žádá, aby se zabývala těmito otázkami:

1. Domnívají se ministři, že existuje operativní potřeba zavést systém sledování financování 

terorismu, a jsou přesvědčeni o jeho potenciální přidané hodnotě, když tento systém porovnáme 

s již existujícími mechanismy?

2. Pokud ano, jaké jsou nejdůležitější nevyřešené otázky, kterými by se měla Komise zabývat ve 

svých dalších přípravných činnostech?

3. Pokud jde o možný budoucí evropský systém sledování financování terorismu, co ministři 

očekávají ohledně dopadu a interakce ve vztahu ke spolupráci s americkým programem 

sledování financování terorismu, k níž dochází v rámci dohody o TFTP mezi EU a USA 

z roku 2010?

______________

  
1 Ve své pravidelné zprávě (Strategie EU pro boj proti terorismu - diskusní dokument 10622/11 

ze dne 27. května 2011) protiteroristický koordinátor rovněž uvedl význam iniciativy týkající 
se evropského TFTS.


