
14207/11 pp/JS/bh 1
DG H 2B DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 15. september 2011 (20.09)
(OR. en)

14207/11

JAI 626
GENVAL 90
ECOFIN 580
DATAPROTECT 94
ENFOPOL 304

NOTE
fra: formandskabet
til: Rådet
Komm. forsl. nr.: 12957/11 GENVAL 81 JAI 522 ECOFIN 523 DATAPROTECT 75 

ENFOPOL 245
Vedr.: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Et europæisk 

system til sporing af finansiering af terrorisme: løsningsmodeller 
(KOM(2011) 429)
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I. Baggrunden for Kommissionens meddelelse

Europa-Kommissionen udsendte den 13. juli 2011 en meddelelse om løsningsmodeller for 

etablering af et system til sporing af finansiering af terrorisme (TFTS-system) i Den Europæiske 

Union. Forud for disse forberedelser gik en række høringer af medlemsstaterne og en undersøgelse 

foretaget af en ekstern leverandør.
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Kommissionens meddelelse er svar på en opfordring i afgørelsen af 13. juli 2010 om indgåelse af 

aftalen om programmet til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP-aftalen), hvori Rådet efter 

anmodning fra Europa-Parlamentet pålagde Kommissionen at undersøge en "en juridisk og teknisk 

ramme for udtræk af data på EU's område". Parlamentet ønskede en sådan undersøgelse, fordi det 

nærede alvorlige betænkeligheder med hensyn til masseoverførsel af personoplysninger til et 

tredjeland. Det er vigtigt af forstå, at Parlamentets indvendinger gik både på overførsel til et 

tredjeland og på lagring af store mængder personoplysninger om uskyldige.

De anførte hovedformål med det system, Kommissionen foreslår, omfatter:

1) sikring af et effektivt instrument til forebyggelse og bekæmpelse af terrorismefinansiering og

2) begrænsning af strømmen af personoplysninger til tredjelande.

II. Det videre forløb 

På CATS-mødet den 5.-6. september 2011 fandt der en orienterende drøftelse om ovennævnte 

meddelelse sted. Medlemsstaterne så generelt positivt på meddelelsen og muligheden for at bidrage 

til Kommissionens arbejde med lovgivningsforslaget i den forbindelse.  

De indledende bemærkninger fra flertallet af delegationerne viser, at der foreløbigt, men generelt, er 

en positiv holdning til TFTS-systemet, men at det også er nødvendigt at gennemgå 

lovgivningsforslaget herom grundigt. 

Dog har der været bred enighed om, at der fortsat er behov for en mere indgående analyse, og at 

Kommissionen derfor skal foretage en konsekvensanalyse. Medlemsstaterne bør dermed få et 

samlet overblik over de praktiske, finansielle og retlige aspekter af et eventuelt kommende TFTS-

system og dets merværdi. 

Spørgsmålet om omkostningerne i forbindelse med systemet blev også rejst. Et meget stort antal 

delegationer sagde, at det er nødvendigt at få et detaljeret overslag over omkostningerne i 

konsekvensanalysen, herunder i tilfælde af at TFTS-systemets anvendelsesområde eventuelt 

udvides til også at omfatte andre alvorlige trusler mod den interne sikkerhed end terrorisme.
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Nogle medlemsstater lagde vægt på ikke at lægge hindringer i vejen for det gode samarbejde under 

TFTP-aftalen mellem EU og USA, navnlig set i lyset af den positive vurdering af samarbejde med 

det amerikanske TFTP-program, som både Europol og EU-antiterrorkoordinatoren1 har givet udtryk 

for, især i betragtning af erfaringerne i forbindelse med angrebene i Norge i juli i år. 

Formandskabet finder det derfor nødvendigt, at Rådet på politisk niveau tilkendegiver, hvilken vej 

Kommissionen forventes at gå med et eventuelt lovgivningsforslag om et europæisk TFTS-system. 

Som det udtrykkeligt blev sagt på CATS-mødet i september, er det formandskabet agt at få en 

drøftelse på ministerplan for at støtte Kommissionen i dens arbejde med et eventuelt kommende 

lovgivningsforslag om TFTS-systemet. Samtidig mener formandskabet, at det er nødvendigt at se 

nærmere på dette spørgsmål sammen med økonomiske og finansielle eksperter.

Rådet anmodes om at overveje følgende spørgsmål:

1. Finder ministrene, at der foreligger et operationelt behov for etablering af et system til sporing 

af finansiering af terrorisme, og er de overbeviste om dets mulige merværdi, når de 

sammenligner det med den allerede eksisterende ordning?

2. I bekræftende fald, hvilke centrale udestående spørgsmål bør Kommissionen se på i sit videre 

forberedende arbejde?

3. Hvad forventer ministrene af et eventuelt kommende europæisk system til sporing af 

finansiering af terrorisme med hensyn til dets virkninger for og samspil med det samarbejde, 

der finder sted med USA's TFTP-program i henhold til TFTP-aftalen mellem EU og USA fra 

2010?

________________________

  
1 I sin periodiske beretning (EU's terrorbekæmpelsesstrategi - arbejdsdokument 10622/11 af 

27. maj 2011) pegede antiterrorkoordinatoren også på betydningen af initiativet i forbindelse 
med et europæisk TFTS-system.


