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Indledning

Den nuværende strategi vedrørende terrorismefinansiering, der er udarbejdet af Rådet på grundlag 

af fælles forslag fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant og Kommissionen, blev vedta-

get den 16.-17. december 20041 og omfatter alle EU's tre søjler. Det fremgår af EU's antiterror-

koordinators seneste gennemførelsesrapport2, at næsten alle de tiltag, der er nævnt i den nuværende 

strategi, er gennemført. De tiltag, der endnu ikke er gennemført, eller som er ved at blive det, er 

anført i det sidste kapitel af rapporten.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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Efter angrebene den 11. september 2001 er der gjort en stor indsats for at styrke kapaciteterne til 

bekæmpelse af finansiering af terrorisme i EU, ligesom der er vedtaget forskellige retlige instru-

menter og iværksat en række tiltag på EU-plan. Der er sket mindre de sidste to år, hvor der har væ-

ret mindre fart på udviklingen af nye idéer inden for bekæmpelse af finansiering af terrorisme.

Bestræbelserne på at forhindre terrorismefinansiering og kontrollere mistænkte terroristers anven-

delse af deres egne finansielle midler er dog blevet fortsat. EU-lovgivningen er nu på plads, men der 

er et voksende behov for bredere ikke-lovgivningsmæssige tiltag som f.eks. transparensforanstalt-

ninger for at sikre, at medlemsstaterne har redskaberne til at forebygge og bekæmpe finansiering af 

terrorisme. Sammen med medlemsstaterne skal indsatsen fortsættes og forstærkes for at forbedre 

metoderne til indefrysning og beslaglæggelse af terroristers aktiver og udbytte fra strafbart forhold 

samt for at fastlægge fælles minimumsuddannelsesstandarder for finansiel efterforskning og 

fremme effektivt samarbejde mellem finansielle efterretningsenheder (FIU) på EU-plan og med 

tredjelande.

Efterhånden som kontrollen skærpes i Europa, vil de personer, der forbereder terrorhandlinger eller 

er involveret i terrorgrupper, søge at anvende (nye) kanaler, hvor reguleringen eller kontrollen er 

svagest. Truslerne fra terrorismefinansieringen ændrer sig konstant og varierer stærkt afhængigt af, 

hvilke kunder, jurisdiktioner, produkter og leveringskanaler der er tale om, samt over tid. Dette be-

tyder, at svaret på terrorismefinansiering skal være lige så fleksibelt som terroristerne selv. EU bør 

derfor være mere opmærksom på den internationale dimension af bekæmpelsen af terrorismefinan-

siering.

Hvidvaskning af penge og terrorismefinansiering har forskellige kriminelle formål, og de foran-

staltninger, der har været anvendt med positive resultater til konstatering og forebyggelse af hvid-

vaskning af penge, kan være mindre effektive til forebyggelse af terrorismefinansiering, medmindre 

de suppleres med yderligere oplysninger. Det må erkendes, at det er vigtigt at modtage feedback og 

input fra efterretnings- og sikkerhedstjenester i spørgsmål vedrørende terrorismefinansiering. De 

finansielle efterretningsenheder (FIU), de retshåndhævende myndigheder, efterretnings- og sikker-

hedstjenesterne samt organisationer som Europol og Eurojust kan spille en vigtig rolle i denne for-

bindelse.

EU's antiterrorkoordinator opfordrer i tæt samarbejde med formandskabet og Kommissionen Rådet 

til at vedtage en sådan revideret strategi, der tager hensyn til arbejdet i Den Finansielle Aktions-

gruppe (FATF).
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Oversigt over den relevante EU-lovgivning vedrørende hvidvaskning af penge og terrorisme-

finansiering

I gennemførelsesperioden for den nuværende strategi er der blevet vedtaget forskellige retlige 

instrumenter til gennemførelse af FATF's 40 reviderede anbefalinger og 9 særlige anbefalinger om 

terrorismefinansiering i EU-lovgivningen. FATF søger konstant at forbedre sine anbefalinger og 

arbejder hen imod en fælles forståelse af, hvordan disse anbefalinger skal gennemføres. Alle FATF-

medlemmers gennemførelse vurderes regelmæssigt, og det samme gælder alle medlemmer af 

FATF-lignende regionale organer. Ud fra denne synsvinkel er det vigtigt med en fælles tilgang til 

medlemsstaternes gennemførelse, og der er gjort store fremskridt med udviklingen af en EU-

tilgang. De vigtigste er: 

1. Direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle 

system (tredje direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og af finansiering af terro-

risme). Det omfatter de fleste af de 40 FATF-anbefalinger og nogle af FATF's 9 særlige anbe-

falinger

2. Forordning (EF) nr. 1781/2006 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved penge-

overførsler. Denne forordning gennemfører FATF's særlige anbefaling VII om overførsler

3. Forordning (EF) nr. 1889/2005 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader 

Fællesskabet - gennemførelse af FATF's særlige anbefaling IX om pengetransporter

4. Direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked, også kaldet "betalings-

tjenestedirektivet". Sammen med tredje hvidvaskningsdirektiv gennemfører det FATF's sær-

lige anbefaling VI om alternative pengeoverførsler.

5. Forordning (EF) nr. 2580/2001 om indefrysning af terrormistænktes midler, der sammen med 

forordning (EF) nr. 881/2002 om iværksættelse af FN's sanktioner over for al-Qaeda og 

Taleban gennemfører en del af FATF's særlige anbefaling III om indefrysning af terrorist-

midler.

Følgende lovgivning, der ganske vist ikke er direkte knyttet til terrorismefinansiering, er også rele-

vant for forebyggelse og bekæmpelse heraf:

6. 2001-protokollen til 2000-konventionen om gensidig retshjælp

7. Rammeafgørelsen om konfiskation af udbytte fra strafbart forhold
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8. Rådets afgørelse af 20. september 2005 om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrø-

rende terrorhandlinger

9. Rådets afgørelse af 17. oktober 2000 om samarbejdsordninger mellem medlemsstaternes 

finansielle efterretningsenheder (FIU).

Resultaterne af Kommissionens gennemførelsesrapporter om disse lovgivningsinstrumenter bør 

anvendes til fremtidige aktiviteter, navnlig med henblik på at forbedre det operationelle samarbejde 

i og mellem medlemsstaterne.

Vejen frem

1. Overvågning af gennemførelsen

Bekæmpelsen af terrorismefinansiering sigter mod forebyggelse af angreb og retsforfølgning af 

dem, der planlægger eller udfører dem. Ved at gøre det vanskeligere for terrorister at anvende deres 

midler og ressourcer til at sætte handling bag deres intentioner beskytter EU sine borgere så effek-

tivt som muligt. Og finansielle værktøjer, der anvendes proaktivt, er yderst nyttige i forbindelse 

med identifikation af terrornetværk og tilvejebringelse af efterretninger vedrørende terrorbekæm-

pelse. Vedtagelsen af ovennævnte lovgivning og forordningerne om indefrysning af aktiver1 er et 

første skridt i denne retning. Det andet skridt er, at medlemsstaterne skal gennemføre denne lovgiv-

ning på harmoniseret vis, navnlig blandt fagfolk. Overvågning er en vigtig opgave, og de frem-

skridt, der gøres, vil indgå i EU's antiterrorkoordinators halvårsrapport. Uformelle og/eller formelle 

fora kan oprettes og/eller styrkes med henblik på udveksling af bedste praksis og oplysninger om 

problemer med gennemførelsen af EU's forskellige retlige instrumenter. Om nødvendigt bør det 

overvejes at fremsætte forslag om finjustering af den nuværende lovgivning.

  
1 Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 og nr. 881/2002.
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Ud over overvågning af gennemførelsen af EU-instrumenter skal opmærksomheden rettes mod 

gennemførelsen af andre relevante internationale instrumenter såsom FN's konvention til bekæm-

pelse af finansiering af terrorisme fra 1999 og Europarådets konventioner om hvidvaskning, efter-

forskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold og om finansiering 

af terrorisme. De erfaringer, der er indhøstet, og de forhindringer, man er stødt på, på globalt plan, 

kan bidrage til at løse tilsvarende problemer på EU-plan. De medlemsstater, der endnu ikke har rati-

ficeret disse vigtige internationale konventioner, opfordres til at overveje at gøre det snarest muligt.

2. Trusselsvurdering

Det er endvidere vigtigt, at EU analyserer og er på forkant med nye tendenser og metoder, som kan

kræve nye lovgivningsinstrumenter eller iværksættelse af fælles aktioner. Det er af afgørende be-

tydning, at SITCEN og Europol regelmæssigt foretager en trusselsanalyse vedrørende trusler og 

tendenser i EU og på internationalt plan. Kendskabet til skiftende trusler og tendenser skal forbed-

res, og EU's indsats skal tilpasses i overensstemmelse hermed. Fastlæggelsen af prioriterede aktio-

ner skal bygge på en kommende trusselsvurdering fra Europol af terrorismefinansieringen samt til-

svarende vurderinger fra SITCEN.

3. Nye udviklinger

3.1. Alternative pengeoverførselssystemer

Alternative pengeoverførselssystemer er et vigtigt spørgsmål, der skal tages op som led i fore-

byggelsen og bekæmpelsen af terrorismefinansiering. Alternative pengeoverførselssystemer er tje-

nesteydelser, der traditionelt finder sted uden for den konventionelle finansielle sektor, og som gør 

det muligt at overføre værdier eller midler fra et geografisk sted til et andet. FATF's særlige anbefa-

ling VI og den fortolkende note hertil forklarer i detaljer kravene til gennemførelsen. Disse syste-

mer har ofte forbindelser til særlige geografiske regioner og beskrives derfor ved hjælp af forskel-

lige specifikke termer. Eksempler herpå er hawala, hundi og black market peso exchange. 
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Disse systemer tjener fuldt lovlige formål, men kan også give kriminelle og terrororganisationer 

mulighed for at flytte midler, praktisk taget uden at det kan spores. Disse systemer gør det lettere 

for migrantarbejdere at overføre penge til deres slægtninge i deres hjemlande. Der skal derfor findes 

en balance mellem sikring af lovlig brug af systemerne og bekæmpelse af misbrug heraf til finansie-

ring af terrorisme.

Med vedtagelsen af betalingstjenestedirektivet i november 2007 blev FATF's vigtige særlige anbe-

faling(VI) - alternative betalingssystemer - gennemført fuldt ud på EU-plan, idet der blev fastsat 

forebyggende foranstaltninger såsom bestemmelser om tilladelse og registrering, krav til kunde-

identifikation, journalføring, indberetning af mistænkelige transaktioner og sanktioner.

Direktivet skal gennemføres af medlemsstaterne den 1. november 2009. Det er af afgørende betyd-

ning, at EU-medlemsstaterne gennemfører direktivet ensartet for at forhindre, at potentielle terrorfi-

nansieringsbagmænd misbruger pengeoverførselssystemerne. Gennemførelsen af disse bestemmel-

ser forventes at lette disse systemers gradvise overgang fra den uofficielle økonomi til den officielle 

sektor. Det kan være nyttigt at undersøge behovet og muligheden for at udarbejde praktiske ret-

ningslinjer for medlemsstaternes gennemførelse heraf.

3.2. Nye betalingsmetoder

Der er på globalt plan ved at opstå nye betalingsmetoder (f.eks. taletidskort, internetbetalings-

systemer, mobile betalinger, ordninger baseret på udveksling af digitale ædelmetaller). FATF vur-

derede bl.a. deres sårbarhed over for hvidvaskning og terrorismefinansiering. Resultatet af denne 

analyse var, at FATF's nuværende anbefalinger og særlige anbefalinger for øjeblikket udstikker 

tilstrækkelige retningslinjer for, hvordan man skal tackle den sårbarhed, der er forbundet med disse 

nye betalingsmetoder.

Det skønnes endvidere, at der i 2006 blev brugt over en mia. USD til varer og tjenester i digitale 

virtuelle samfund (f.eks. secondlife.com). Da disse grupper kan skabe yderligere lag af anonymi-

tet, og da fortjenesten kan føres tilbage til den virkelige verden, f.eks. via elektroniske pengeover-

førsler, kan misbrug af disse websteder skabe risici for terrorismefinansiering.
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På grund af den hastighed, hvormed den teknologiske udvikling af nye betalingsmetoder finder 

sted, kan det være nyttigt på ny at undersøge, om den analyse, FATF foretog som led i typologiun-

dersøgelsen i 2006, stadig holder stik, eller om misbruget af nye betalingsmetoder kan øge risikoen 

for terrorismefinansiering og hvidvaskning af penge. I sidstnævnte tilfælde kunne Kommissionen 

overveje at foretage en yderligere vurdering blandt EU-medlemsstaterne.

3.3. Drøftelser i internationale organer

Internationale organer, navnlig FATF, fokuserer for øjeblikket på 

handelsbaseret hvidvaskning af penge.

Der er ikke hidtil vedtaget nye standarder eller anbefalinger vedrørende dette emne, der undertiden 

kan være relevant, når man drøfter terrorismefinansiering. FATF vedtog i juni i år i London et do-

kument om bedste praksis i forbindelse med handelsbaseret hvidvaskning af penge. Et vigtigt 

spørgsmål i den henseende vedrører meddelelse af handelsoplysninger mellem toldmyndighederne 

og de finansielle efterretningsenheder, først og fremmest på nationalt plan, men også mellem med-

lemsstaterne indbyrdes, med henblik på at spore uregelmæssigheder, som kan være knyttet til hvid-

vaskningsaktiviteter.

4. Styrkelse af eksisterende tiltag

Opløsning, forhindring og nedbrydning af terrorfinansieringsnetværk er vigtige elementer i bekæm-

pelsen af terrorisme. De seneste angreb viser, at angreb kan gennemføres med lave omkostninger, 

og uden at det giver anledning til mistanke. Udgifterne til det direkte angreb udgør dog kun en 

brøkdel af terrororganisationernes behov for midler. Afbrydelse af de finansielle strømme til terror-

organisationerne begrænser de midler, der er til rådighed til propaganda, rekruttering, menneske-

smugling osv. Terrorister anvender lovlige og kriminelle metoder til finansiering af deres organisa-

toriske og operationelle aktiviteter. For at forhindre terrorister i at tilvejebringe, flytte og anvende 

midler, skal jurisdiktionerne vedtage visse foranstaltninger. De omfatter gennemførelse af målret-

tede finansielle sanktioner (indefrysning af aktiver), beskyttelse af sårbare sektorer, herunder velgø-

renhedssektoren og pengeoverførselsvirksomheder, samt tilskyndelse til effektiv indberetning af 

mistænkelige transaktioner.
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Nonprofitsektoren FATF og andre internationale organer har understreget, at det er af største betyd-

ning at beskytte nonprofitsektoren mod misbrug ved bl.a. at sikre den nødvendige gennemsigtig-

hed og ansvarliggørelse. Da nonprofitorganisationer ofte har en international profil, er det nødven-

digt at finde internationale løsninger, navnlig på EU-plan, som et supplement til nationale foran-

staltninger.

Ud over de "fem principper", som Rådet vedtog i december 20051, er der kun gjort små fremskridt 

med udviklingen af foranstaltninger på EU-plan vedrørende terrorbagmænds misbrug af nonprofit-

sektoren. Efter den meddelelse, Kommissionen udsendte i november 2005 (KOM (2005)620) om 

dette spørgsmål, har den iværksat to undersøgelser på EU-plan for at få en bedre forståelse af trus-

lerne og de mulige politiske svar: for så vidt angår 1) arten og omfanget af misbrug af nonprofit-

organisationer til finansielle kriminelle formål, herunder terrorismefinansiering, og 2) de seneste 

transparensinitiativer vedrørende selvregulerende og offentligt regulerede nonprofitorganisationer.

Resultaterne af disse undersøgelser kunne give medlemsstaterne et nyt incitament til med bistand 

fra Kommissionen yderligere at undersøge mulighederne for en fælles EU-tilgang til mindskelse af 

nonprofitorganisationernes sårbarhed over for kriminel infiltration.

4.2. Målrettede sanktioner

Et andet vigtigt redskab i bekæmpelsen af terrorismefinansiering er målrettede (finansielle) sank-

tioner (indefrysning af aktiver) i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1267 

(1999) og 1373 (2001) samt efterfølgerne til sidstnævnte, som har mindsket terroristers og terror-

organisationers muligheder for at misbruge finanssektoren og gjort det vanskeligere at rejse midler 

og flytte dem. Udpegning af bestemte organisationer, der fører til omfattende forebyggende kontrol 

med deres finansielle transaktioner i overensstemmelse med den gældende forordning, er en mulig-

hed, forudsat at der er indsamlet tilstrækkelig information som grundlag herfor.

Rådet har arbejdet videre med at forbedre sine procedurer for optagelse/fjernelse af personer og 

enheder på/fra listen i henhold til forordning nr. 2580/2001 og fælles holdning 2001/931/FUSP.

Nødvendigheden af at respektere grundlæggende rettigheder indebærer navnlig, at man, når perso-

ner skal optages på listen, er passende opmærksom på at beskytte og overholde disse personers ret-

tigheder med hensyn til en retfærdig rettergang. Procedurerne for optagelse på og fjernelse fra listen 

er blevet forbedret i overensstemmelse med dommene fra Retten i Første Instans.

  
1 14694/05.



11778/1/08 REV 1 bh/AA/ap/JS/aa 9
DG H 2B DA

5. Vigtige horisontale spørgsmål

Som anført ovenfor er en af hjørnestenene i EU's bekæmpelse af terrorisme at forhindre terrorister i 

at få adgang til finansielle kilder. Dette er blevet bekræftet i diverse rådskonklusioner og (juridiske) 

dokumenter, hvori det understreges, at EU ikke kun søger at forhindre terrorister i at få adgang til 

finansiering, men også at udnytte finansielle efterretninger maksimalt inden for alle aspekter af 

terrorismebekæmpelse.

5.1. Udveksling af oplysninger og samarbejde mellem de nationale myndigheder

Det Europæiske Råd har til stadighed opfordret medlemsstaterne til at øge samarbejdet mellem de 

kompetente nationale myndigheder, de finansielle efterretningsenheder og de private finansielle 

institutioner med henblik på at lette og forbedre udvekslingen af oplysninger om finansiering af 

terrorisme. Kommissionens ovennævnte meddelelse indeholder en første vurdering, hvori der peges 

på bedste praksis i de nationale koordinationsstrukturer for bekæmpelse af finansiering af terro-

risme.

For at udnytte de oplysninger, der udveksles mellem de kompetente myndigheder i EU, skal der 

imidlertid være en overordnet og effektiv koordinering på nationalt plan med henblik på at ind-

samle, sammenligne og analysere relevante oplysninger og frembringe efterretningsoplysninger af 

høj kvalitet om straffelovsovertrædelser.

Forbedring af mekanismer for udveksling af efterretninger og feedback (også mellem efterforsk-

ningskredse og retshåndhævelseskredse og finansielle institutioner) nationalt, på EU-plan og inter-

nationalt med henblik på målrettede og effektive finansielle efterforskninger er fortsat yderst vig-

tigt. Lovgivningsmæssige hindringer bør fjernes uden at bringe databeskyttelsesprincipperne i fare.

Udveksling af oplysninger med og mellem de nationale FIU'er og andre kompetente organer, her-

under gennem FIU.NET, bør til stadighed søges styrket og forbedret og give mulighed for yderli-

gere feedback til de finansielle institutioner om passende mål for indberetning om mistænkelige 

eller usædvanlige transaktioner med tilknytning til terrorismefinansiering. På nationalt plan er der 

behov for at udarbejde passende ordninger eller endog lovgivning med henblik på udveksling af 

klassificerede og/eller følsomme oplysninger. Det er også af central betydning, at FIU'erne og andre 

retshåndhævende myndigheder får adgang til de finansielle institutioners relevante data. Der er også 

behov for at fjerne eventuelle hindringer for udveksling af oplysninger på internationalt plan.
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Kommissionens rapport (KOM(2007) 827) om gennemførelsen af Rådets afgørelse 2000/642/RIA 

om samarbejde mellem de finansielle efterretningsenheder fra november 2000 viser, at medlems-

staterne stort set har gennemført de lovgivningsmæssige krav, men at der er behov for at gøre mere 

med hensyn til det operationelle samarbejde, hvilket omfatter sikring af bred udveksling af alle 

nødvendige finansielle og retshåndhævelsesmæssige oplysninger.

Den (uformelle) FIU-platform, som Kommissionen har indført til støtte for den operationelle gen-

nemførelse af tredje direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og af finansiering af terro-

risme, vil kunne bidrage til forbedring af det operationelle samarbejde. Andre veje til at lette ud-

veksling af oplysninger, uanset hvilken karakter en national FIU har, bør udforskes. Eventuelle EU-

retningslinjer for at lette udvekslingen af oplysninger på EU-plan kunne drøftes yderligere. End-

videre bør alle 27 EU-medlemsstaters FIU'er anvende FIU.NET som et teknisk redskab til udveks-

ling af oplysninger med henblik på bekæmpelse af hvidvaskning af penge og af finansiering af ter-

rorisme.

Gennemførelsen af den særlige anbefaling IX om pengetransporter kan også forbedres ved effek-

tiv håndhævelse af forordningen om kontrol med likvide midler, der har fundet anvendelse i med-

lemsstaterne siden 15. juni 2007. Medlemsstaterne skal sikre en effektiv udveksling af oplysninger 

på nationalt plan mellem toldmyndighederne, FIU'erne og de retshåndhævende myndigheder samt 

på EU-plan mellem de nationale toldtjenester og FIU'erne. Medlemsstaterne bør i den forbindelse 

udnytte de eksisterende kanaler for udveksling af oplysninger på EU-plan.

Den finansielle sektors rolle i bekæmpelsen af terrorismefinansiering er vigtig, og det er nødven-

digt, at oplysninger om mistænkelige eller usædvanlige transaktioner udveksles uden unødig be-

grænsning mellem alle relevante partnere, både nationalt og internationalt. Udveksling af oplysnin-

ger og feedback er vigtige elementer i et effektivt system til bekæmpelse af dette fænomen. Samar-

bejdet med den private sektor må derfor styrkes på relevante områder inden for terrorismefinansie-

ring, navnlig EU-instrumenters udmøntning i praksis (costbenefit og feedback).
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5.2. Finansielle efterretninger og finansielle efterforskninger
Finansielle oplysninger alene er ikke tilstrækkelige til at bekæmpe terrorisme effektivt. Hvis de 
kombineres med efterretninger vedrørende terrorbekæmpelse, kan finansielle oplysninger 
imidlertid øge kapaciteten til at identificere og standse terrorvirksomhed. Finansielle oplysninger er 
blevet et af de stærkeste efterforsknings- og efterretningsredskaber, der er til rådighed. Indsamling 
og formidling af finansielle efterretninger bør have høj prioritet. EU-medlemsstaterne vil derfor 
kunne opfordres til at gøre finansiel efterforskning til en grundlæggende del af al efterforskning 
med henblik på terrorbekæmpelse. Dette kræver passende lovgivning, ekspertise og finansiering 
med henblik på at fremme finansiel efterforskning som en retshåndhævelsesteknik.

Sammen med Kommissionen og Europol har medlemsstaterne iværksat et projekt med henblik på at 
fremme denne målsætning gennem fastlæggelse af fælles minimumsuddannelsesstandarder for fi-
nansielle efterforskere. Finansiel efterforskning er afgørende for at sikre, at de retshåndhævende 
myndigheder har den relevante viden og knowhow og de relevante analytiske kompetencer til at 
spore og analysere overførsler af penge fra kriminelle handlinger og andre aktiver. Den har den 
yderligere fordel at lette konfiskation af udbyttet af kriminelle handlinger. Det grænseoverskridende 
samarbejde mellem de nationale politistyrker om bekæmpelsen af terrorismefinansiering skal stadig 
forbedres yderligere; det vil i den forbindelse være nyttigt, at der oftere og på et tidligere tidspunkt 
gøres brug af Europols tjenester. Hyppigere brug af Europols og Eurojusts analytiske kompetencer 
vil også bidrage til effektiv gennemførelse af Rådets afgørelse af 20. september 2005 om udveksling 
af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (2005/671/RIA).  

Det er også ønskeligt at inddrage retsvæsenet, navnlig statsadvokaturen og/eller Eurojust, i videre-
udviklingen af minimumsuddannelsesstandarderne inden for finansiel efterforskning. Medlemssta-
terne, Kommissionen og Europol anmodes om at fremskynde udformningen af fælles minimumsud-
dannelsesstandarder og om på længere sigt at inddrage Eurojust i denne proces.

FIU'ernes analytiske funktion med hensyn til identifikation af terrorfinansieringsvirksomhed kan 
styrkes ved at kombinere finansielle oplysninger med terrorrelaterede efterretninger indhentet hos 
de retshåndhævende myndigheder og hos efterretningsorganisationerne. Endvidere spiller FIU'erne 
en central rolle med hensyn til videregivelse af finansielle oplysninger til efterretningsorganisatio-
nerne. Finansielle oplysninger, der tilvejebringes af de finansielle institutioner, og efterretninger, 
der videregives til de finansielle institutioner, er af afgørende betydning for, at den globale terrorbe-
kæmpelsesindsats kan lykkes. FIU'erne, efterretningsorganisationerne og de retshåndhævende orga-
nisationer bør systematisk undersøge, hvilke foranstaltninger der kan gennemføres, herunder forbud 
mod gennemførelse af mistænkelige transaktioner, anmodning om offentlig udpegning med henblik 
på indefrysning af aktiver, iværksættelse af retsforfølgning og andre retshåndhævelsestiltag eller 
udveksling af oplysninger med et relevant tredjeland.
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Som led i sikkerhedsordningen i syvende rammeprogram for forskning (RP7) vil Kommissionen 

kunne støtte udviklingen af it-værktøjer med henblik på at lette og styrke FIU'ernes, andre offent-

lige myndigheders, de retshåndhævende organers eller de private aktørers (f.eks. bankernes) afslø-

ring af terrorfinansieringsvirksomhed, samtidig med at den fremmer udveksling af oplysninger og 

bedste praksis.

5.3. Samarbejde med den private sektor

For at bekæmpelsen af terrorismefinansiering kan lykkes, bør samarbejdet og udvekslingen af data 

mellem alle relevante parter i den offentlige og den private sektor effektiviseres yderligere, herun-

der gennem bedre fælles anvendelse af efterretninger mellem de forskellige offentlige myndigheder.

Dette vil forbedre de finansielle institutioners og andre indberettende enheders bidrag til indsatsen 

for at bekæmpe terrorismefinansiering betydeligt. De finansielle institutioner skal informeres bedre 

om den brug, der gøres af de oplysninger, de tilvejebringer i form af rapporter om mistænkelige 

transaktioner. Betydningen af feedback bør erkendes. 

Kommissionen har for nylig iværksat en vurdering af FIU'ernes feedbackstrukturer i hele EU dels 
mellem de indberettende enheder og FIU'erne, dels mellem de retshåndhævende myndigheder og 
FIU'erne. Der kan på grundlag af denne undersøgelse arbejdes videre hermed i 2009.

Hvad angår sanktioner har Kommissionen en dialog med europæiske kreditsektororganisationer, og 
den udarbejder en konsolideret liste over dem, der er omfattet af finansielle sanktioner1, og har et 
websted til hjælp for de finansielle institutioners gennemførelse.

Dataudveksling mellem den offentlige og den private sektor og bedre fælles anvendelse af efterret-
ninger mellem de forskellige offentlige myndigheder er et mål, som EU bør fremme yderligere, 
medlemsstaterne skal kunne se fordelene ved en sådan tilgang og de løsninger, den byder for en 
bedre bekæmpelse af terrorisme og finansiering af terrorisme.

6. Internationalt samarbejde
En vigtig del af EU's politik vedrørende terrorismefinansiering er afledt af arbejdet i Den Finan-
sielle Aktionsgruppe, navnlig dens ni særlige anbefalinger om terrorismefinansiering. Med nye ud-
viklinger på FATF's dagsorden bør EU fortsat spille en aktiv rolle i FATF for at sikre, at FATF's 
arbejde forbliver i overensstemmelse med EU's prioriteter. En høj grad af koordination inden for 
EU om de spørgsmål, der drøftes i FATF, er fortsat nødvendig.

  
1 http://ec.europa.eu/external relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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EU har gennemført næsten alle FATF's anbefalinger og særlige anbefalinger. På den måde er kon-
trollen i Europa blevet mere effektiv. Terrorister vil søge at benytte de kanaler, hvor reguleringen 
eller kontrollen er svagest. Derfor skal EU fortsat være opmærksom på den internationale dimen-
sion af bekæmpelsen af terrorismefinansiering. EU bør fortsat fremme universel overholdelse af 
FN's Sikkerhedsråds relevante resolutioner, FATF's anbefalinger, FN's resolutioner, fuld gennemfø-
relse af FN's globale strategi for terrorbekæmpelse og ratifikation og gennemførelse af andre rele-
vante internationale og regionale konventioner. Endvidere bør det fortsat være et nøgleelement i 
EU's terrorbekæmpelsespolitik at støtte tredjelandes indsats for at udarbejde retlige instrumenter og 
deres gennemførelseskapacitet til at forhindre og bekæmpe terrorisme og finansiering af terrorisme.
Der bør skabes øget opmærksomhed om denne form for bistand.

Endvidere skal de konstruktive dialoger med de vigtigste partnere, navnlig USA og Golfstaternes 
Samarbejdsråd, fortsættes. Rådet drøfter for øjeblikket, hvilket format dialogen mellem EU og USA 
om terrorismefinansiering og finansielle sanktioner skal have. Medlemsstaterne går ind for en mere 
fleksibel, dagsordenbaseret dialog med mindst ét møde om året. Rådet overvejer også ny emner, 
som kan drøftes med USA i dette regi. Det er under alle omstændigheder sandsynligt, at den fremti-
dige rolle for FN's sanktionsordning i forbindelse med terrorismebekæmpelse bliver et vigtigt emne 
for dialogen mellem EU og USA om finansiering af terrorisme.  

7. Tilrettelæggelse af arbejdet i Rådet

Flere af Rådets grupper arbejder med forberedelse af Rådets drøftelser om forebyggelse og bekæm-

pelse af terrorismefinansiering:

· Gruppen af Attachéer for Finansielle Tjenesteydelser for så vidt angår gennemførelsen 

af FATF's anbefalinger i EU-lovgivningen

· Gruppen af Råder vedrørende Eksterne Forbindelser for så vidt angår gennemførelsen 

af FN's Sikkerhedsråds resolutioner og autonome EU-sanktioner i EU-lovgivningen

(herunder den særlige Relexsammensætning vedrørende sanktioner for så vidt angår 

overvågningen og vurderingen af horisontale spørgsmål)

· Terrorismegruppen for så vidt angår interne EU-aspekter

· Terrorismegruppen (internationale aspekter)

· Gruppen vedrørende Gennemførelsen af Fælles Holdning 2001/931/FUSP om Anven-

delse af Specifikke Foranstaltninger til Bekæmpelse af Terrorisme for så vidt angår 

udpegelse af organisationer og enkeltpersoner, som er involveret i terrorhandlinger

· Den Tværfaglige Gruppe vedrørende Organiseret Kriminalitet for så vidt angår rets-

håndhævelsesaspekterne.
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Den Tværfaglige Gruppe vedrørende Organiseret Kriminalitet for så vidt angår retshåndhævelses-

aspekterne. Af årsager, der vedrører sammensætningen af disse grupper og eksistensen af uformelle 

grupper, der er nedsat til andre formål (f.eks. FIU-platformen), kunne adskillige aspekter af terror-

bekæmpelse koordineres bedre af Rådets forberedende organer.  

8. Anbefalinger

Ud fra ovennævnte betragtninger opfordres Rådet til at godkende følgende anbefalinger:

Anbefaling 1 - overvågning

Medlemsstaterne bør sikre en effektiv implementering af EU's juridiske instrument om gennemfø-

relse af de 40 + 9 anbefalinger fra Den Finansielle Aktionsgruppe. Medlemsstaterne bør også sikre 

en effektiv implementering af de relevante juridiske instrumenter om samarbejde om retshåndhæ-

velse. Kommissionen anmodes om fortsat at overvåge EU-medlemsstaternes implementering af den 

relevante EU-lovgivning, herunder de relevante juridiske EU-instrumenter om samarbejde om rets-

håndhævelse. På grundlag af Kommissionens rapporter om implementeringen af disse juridiske 

instrumenter, navnlig med henblik på et forbedret operativt samarbejde, bør Rådet undersøge mu-

lighederne for fremtidige aktiviteter. Om nødvendigt bør det overvejes at fremsætte forslag om fin-

justering af den nuværende lovgivning.

Anbefaling 2 - trusselsanalyse

EU bør fortsat analysere og være på forkant med nye udviklingstendenser og metoder inden for 

finansiering af terrorisme med henblik på at anticipere mulige nye lovgivningsinstrumenter under 

hensyn til udført og igangværende arbejde i FATF med global trusselsanalyse. Vigtige redskaber til 

støtte for dette er trusselsanalyser. 

SITCEN anmodes om regelmæssigt at udarbejde rapporter om trusler inden for EU og internatio-

nalt, således at Rådet kan foregribe nye udviklingstendenser og om nødvendigt ajourføre strategien 

for bekæmpelse af terrorismefinansiering inden udgangen af maj 2009. Man bør være opmærksom 

på de nuværende terrorismefinansieringsmønstre i medlemsstaterne.

Europol opfordres til i december 2008 at aflægge rapport til Rådet om forbindelserne mellem terro-

rismefinansiering og anden kriminalitet, som de fremgår af efterforskninger udført i medlemssta-

terne, så Rådet om nødvendigt kan ajourføre sin strategi for bekæmpelse af terrorismefinansiering 

inden udgangen af maj 2009.
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Europol og SITCEN tilskyndes til at arbejde tæt sammen, når de udarbejder deres trusselsanalyse, 

og de opfordres til så vidt muligt at fremlægge en fælles rapport.

Anbefaling 3 - ny udvikling

Det er af central betydning, at de tilsvarende bestemmelser i betalingstjenestedirektivet om alterna-

tiv pengeoverførsel gennemføres ensartet, for at hindre, at potentielle terrorfinansieringsbagmænd 

benytter sig af penge- eller værdioverførselstjenester. Kommissionen opfordres til at undersøge, om 

der er behov og mulighed for at udarbejde praktiske retningslinjer for medlemsstaternes gennem-

førelse heraf med udgangspunkt i specifikke bestemmelser i direktivet, FATF's fortolkende note 

vedrørende særlig anbefaling nr. VI og FATF's dokument om bedste praksis på området. Medlems-

staterne opfordres til hurtigt at gennemføre betalingstjenestedirektivet for at styrke kontrollen med 

udbydere af pengeoverførselssystemer og forhindre, at disse systemer bruges af potentielle terrorfi-

nansieringsbagmænd.

I betragtning af den hurtige tekniske udvikling af nye betalingsmetoder kan det være nyttigt at 

foregribe disse metoders eventuelle fremtidige sårbarhed over for terrorismefinansiering. Kommis-

sionen og medlemsstaterne opfordres til sammen med de relevante parter, bl.a. centralbankerne og, 

hvor det er muligt, betalingsformidlerne, at undersøge, om der kan opstå en risiko for terrorismefi-

nansiering og hvidvaskning af penge som følge af disse nye betalingsmetoder, og i givet fald, hvilke 

specifikke foranstaltninger der kan indføres for at begrænse disse risici. Resultaterne af FATF's 

typologiundersøgelse kan anvendes som udgangspunkt for denne behandling.

EU bør følge udviklingen i FATF angående nye metoder til terrorismefinansiering, f.eks. handels-

baserede aktiviteter, og Kommissionen og medlemsstaterne anmodes om at aflægge rapport om 

disse spørgsmål og rådgive Rådet om opfølgning, hvis der vedtages nye internationale standarder 

og/eller anbefalinger.
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Anbefaling 4 - forbedring af den nuværende indsats
Med hensyn til nonprofitsektoren og gennemførelsen af FATF's særlige anbefaling VIII anmodes 

Kommissionen om i begyndelsen af 2009 at forelægge resultaterne af sine to undersøgelser om 

nonprofitorganisationerne som udgangspunkt for en eventuel fælles EU-tilgang til en begrænsning 

af disse organisationers sårbarhed over for kriminel infiltration. En sådan tilgang kan omfatte ud-

formning af retningslinjer vedrørende nonprofitorganisationer, der er gældende i hele Europa, et 

EU-samarbejde til forebyggelse og efterforskning af misbrug, oplysningsprogrammer for nonprofit-

organisationer overalt i Europa og etablering af en platform for medlemsstaternes eksperter fra den 

offentlige sektor og nonprofitsektoren med henblik på udveksling af bedste praksis.

Målrettede (finansielle) sanktioner, som har mindsket terroristers og terrororganisationers mulig-

heder for at misbruge finanssektoren og gjort det vanskeligere at rejse midler og flytte dem. En ef-

fektiv indefrysningsindsats kræver fortsat efterforskningsarbejde i alle medlemsstater og samar-

bejde med tredjelande om udarbejdelse af udpegninger, der er baseret på tilstrækkelige oplysninger, 

som opfylder gældende kriterier for indefrysning af aktiver. Rådet har forbedret udpegningsproce-

durerne i overensstemmelse med dommene fra Retten i Første Instans.

EU skal fortsætte med at overvåge gennemførelsen af indefrysningen af aktiver med sigte på større 

effektivitet. Dialogen og samarbejdet med finansielle institutioner i den private sektor og andre re-

levante økonomiske aktører bør fortsættes og forbedres, både i EU og på nationalt plan.

Anbefaling 5 - FIU'er og FIU-samarbejde
Der er behov for en yderligere indsats for at fremme udvekslingen af oplysninger med og mellem 

nationale finansielle efterretningsenheder og andre kompetente organer. Dette vil give de finansielle 

efterretningsenheder og andre kompetente organer mulighed for at give mere feedback til de finan-

sielle institutioner om relevante mål for indberetning af mistænkelige og usædvanlige transaktioner.

Feedback er af afgørende betydning for et velfungerende system til bekæmpelse af finansiering af 

terrorisme. Derfor bør resultaterne af den vurdering på EU-plan af de finansielle efterretningsenhe-

ders feedbackstrukturer, som Kommissionen har indledt, drøftes grundigt af medlemsstaternes eks-

perter, herunder af repræsentanter for de finansielle institutioner og andre indberettende enheder, og 

dette bør føre til fastlæggelse af bedste praksis. Det bør undersøges, hvordan de finansielle efterret-

ningsenheder og andre kompetente myndigheder, herunder toldmyndighederne, kan få adgang til 

relevante data (finansielle oplysninger, og oplysninger om retshåndhævelse og efterretninger) under 

hensyn til de relevante databeskyttelsesspørgsmål og andre vitale interesser, f.eks. national sikker-

hed.
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Alle medlemsstaterne bør være fuldt fungerende medlemmer af FIU.NET inden midten af 2009. 

Kommissionens rapport om gennemførelsen af Rådets afgørelse om samarbejdsordninger mellem 

de finansielle efterretningsenheder fra november 2000 viser, at der fortsat skal gøres en indsats med 

hensyn til det operative samarbejde, hvilket omfatter en bred udveksling af alle nødvendige finans-

og efterretningsoplysninger. Kommissionen anmodes om at gå videre med konklusionerne i denne 

rapport i den (uformelle) FIU-platform og andre relevante EU-fora. Veje til at lette udveksling af 

oplysninger, nationalt og internationalt og uanset hvilken karakter en national FIU har, bør udfor-

skes yderligere. EU-retningslinjer kan lette udvekslingen af oplysninger på EU-plan.

Anbefaling 6 - samarbejde med den private sektor

Kommissionen og medlemsstaterne opfordres til at øge dialogen og samarbejdet med den private 

sektor på relevante områder i forbindelse med finansiering af terrorisme, navnlig den praktiske gen-

nemførelse af EU-instrumenter.

På nationalt plan kan medlemsstaterne overveje at oprette en fælles arbejdsgruppe bestående af eks-

perter fra finanssektoren, det offentlige, retshåndhævelseskredse og efterretningstjenesterne, der 

skal se på, hvordan man kan gøre det offentlig-private samarbejde om bekæmpelse af terrorisme-

finansiering mere effektivt. Arbejdet i en sådan arbejdsgruppe kan bl.a. fokusere på nye metoder til 

meddelelse af oplysninger om terrorismefinansieringsrisici, mere målrettede anmodninger fra rets-

håndhævende myndigheder og grænserne for udveksling af efterretninger.  

Anbefaling 7 - finansiel efterretning og efterforskning

Finansielle oplysninger alene er ikke tilstrækkelige til at bekæmpe terrorisme effektivt. Hvis de 

kombineres med efterretninger vedrørende terrorbekæmpelse, kan finansielle oplysninger øge 

kapaciteten til at identificere og standse terrorvirksomhed. Indsamling og formidling af finansielle 

efterretninger bør have høj prioritet. Medlemsstaterne tilskyndes til at gøre finansiel efterforskning 

og formidling af efterretninger vedrørende terrorbekæmpelse til en nøgleprioritet i deres politik.  

Medlemsstaterne opfordres til at gøre finansiel efterforskning til en grundlæggende del af al efter-

forskning med henblik på terrorbekæmpelse. Medlemsstaterne, Kommissionen og Europol anmodes 

om at sætte mere fart i fremskridtene i forbindelse med udformningen af minimumsuddannelses-

standarder og om på længere sigt at inddrage Eurojust i denne udvikling.
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Anbefaling 8 - internationalt samarbejde

EU bør fortsætte arbejdet med at sikre universel tilslutning til og fuld gennemførelse af de relevante 

internationale konventioner og resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd. Spørgsmålet bør løbende tages 

op i politiske dialoger på alle niveauer med de lande, der ikke har ratificeret eller fuldstændig gen-

nemført disse instrumenter. Rådet vil videreformidle vigtige budskaber om finansiering af terro-

risme i forbindelse med relevante politiske dialoger om finansiering af terrorisme, ikke mindst med 

de prioriterede lande, der er blevet identificeret af Terrorismegruppen under FUSP (COTER).

Endvidere bør det fortsat være et nøgleelement i EU's terrorbekæmpelsespolitik at støtte tredjelan-

des indsats for at udarbejde retlige instrumenter og redskaber til at forhindre og bekæmpe terrorisme 

og finansiering af terrorisme. Den tekniske bistand til at øge terrorbekæmpelseskapaciteten i nøgle-

landene, navnlig de prioriterede lande, bør øges. Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres til i 

samarbejde med andre donorer at afsætte yderligere ressourcer til at forbedre kapaciteten til be-

kæmpelse af finansiering af terrorisme.

Medlemsstaterne tilskyndes til at undersøge mulighederne for fællesskabsfinansiering af projekter 

med relevante tredjelande om kapacitetsopbygning i nonprofitsektoren, hvilket kan hjælpe med til 

at beskytte internationale velgørende organisationer mod misbrug fra terrorfinansieringsbagmænde-

nes side.

EU bør fortsætte det nære samarbejde med FATF om alle spørgsmål vedrørende de 40 FATF-anbe-

falinger, især de 9 særlige anbefalinger angående finansiering af terrorisme, herunder nye udviklin-

ger. Kommissionen og medlemsstaterne opfordres til at sikre en koordineret EU-holdning i FATF 

til alle spørgsmål vedrørende finansiering af terrorisme. Eftersom ikke alle medlemsstaterne er 

medlemmer af FATF, er koordination af allerstørste betydning. Man kunne overveje en koordinati-

onsmekanisme, der dækker alle aspekter (juridiske, retshåndhævelsesmæssige og finansielle) af 

FATF's 40 anbefalinger og 9 særlige anbefalinger under hensyntagen til eksisterende mekanismer 

(f.eks. Udvalget til Forebyggelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme).

EU bør fortsætte den konstruktive dialog med nøglepartnerne, navnlig USA og Golfsamarbejds-

rådet. Rådet opfordres til at fremlægge forslag om formatet for dialogen mellem EU og USA om 

finansiering af terrorisme og finansielle sanktioner og anbefale spørgsmål til drøftelse.
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Anbefaling 9

I forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme bør Rådet 

inden for en rimelig tid forbedre sit forberedende arbejde og strømline sine arbejdsstrukturer.

Anbefaling 10

EU's antiterrorkoordinator bør i samarbejde med Kommissionen sikre opfølgningen af den ajour-

førte strategi på tværs af søjlerne og hver sjette måned rapportere tilbage til Coreper. Koordinatoren 

bør forelægge sin første rapport for Coreper inden udgangen af december 2008.

Indholdet af disse rapporter og anbefalinger skal afspejle drøftelserne i de respektive arbejdsorga-

ner.

_______________


