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Θέμα: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο - Ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας (TFTS) : διαθέσιμες επιλογές (COM (2011)429)
- Συζήτηση προσανατολισμού σε επίπεδο υπουργών σχετικά με το TFTS

I. Ιστορικό της ανακοίνωσης της Επιτροπής

Στις 13 Ιουλίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις επιλογές που 

είναι διαθέσιμες όσον αφορά τη σύσταση ενός συστήματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας (TFTS) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από τις προετοιμασίες υπήρξαν 

διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη καθώς και μελέτη που εκπονήθηκε από εξωτερικό ανάδοχο.
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Η ανακοίνωση της Επιτροπής ανταποκρίνεται σε έκκληση που έγινε στην απόφαση της 13ης 

Ιουλίου 2010 για τη σύναψη συμφωνίας TFTP με την οποία το Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέθεσε στην Επιτροπή να μελετήσει «το νομικό και τεχνικό πλαίσιο 

για την εξαγωγή δεδομένων στο έδαφος της ΕΕ».Το Κοινοβούλιο ζήτησε τη μελέτη αυτή διότι είχε 

σοβαρούς ενδοιασμούς σχετικά με τη μαζική μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα. 

Είναι ουσιαστικής σημασίας να γίνει κατανοητό ότι οι αντιρρήσεις του Κοινοβουλίου αφορούν 

τόσο τη μεταφορά σε τρίτη χώρα, όσο και την αποθήκευση μαζικών προσωπικών δεδομένων 

αθώων ατόμων.

Οι δηλωμένοι κυριότεροι στόχοι του προτεινόμενου από την Επιτροπή συστήματος είναι οι εξής:

1) διασφάλιση αποτελεσματικού μέσου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και

2) περιορισμός της ροής προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες.

II. Μελλοντική πορεία

Κατά τη συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (CATS) στις 5-6 Σεπτεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε 

συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με την προαναφερόμενη ανακοίνωση. Τα κράτη μέλη γενικά 

εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανακοίνωση και τη δυνατότητα να συμβάλλουν στις 

εργασίες της Επιτροπής όσον αφορά τη σχετική νομοθετική πρόταση .

Οι αρχικές παρατηρήσεις των περισσότερων αντιπροσωπιών έδειξαν ότι υπάρχει μια κατ’ αρχήν,

γενικά θετική στάση έναντι του TFTS , αλλά εκφράστηκε η ανάγκη να εξεταστεί περαιτέρω η 

νομοθετική πρόταση για το θέμα αυτό.

Ωστόσο, υπήρξε γενική συναίνεση ως προς το ότι απαιτείται ακόμη διεξοδική ανάλυση κα συνεπώς 

χρειάζεται να καταρτιστεί από την Επιτροπή αξιολόγηση επιπτώσεων, η οποία θα εφοδιάσει τα 

κράτη μέλη με ολοκληρωμένη εικόνα των πρακτικών, οικονομικών και νομικών πτυχών ενός 

ενδεχόμενου μελλοντικού TFTS, καθώς και της προστιθέμενης αξίας του.

Τέθηκε επίσης το θέμα του κόστους του συστήματος, Μεγάλος αριθμός αντιπροσωπιών ανέφερε 

την ανάγκη να υπάρξει λεπτομερής εκτίμηση του κόστους της αξιολόγησης επιπτώσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης πιθανής επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του TFTS σε 

σοβαρές απειλές της εσωτερικής ασφάλειας, εκτός από την τρομοκρατία.
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Ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την επιθυμία να μην εμποδιστεί η καλή συνεργασία δυνάμει της 

συμφωνίας TFTP (πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ) EΕ-ΗΠΑ 

του 2010, δεδομένης, ιδίως, της θετικής αξιολόγησης της συνεργασίας με το TFTP των ΗΠΑ, η 

οποία έχει επισημανθεί τόσο από την Ευρωπόλ, όσο και από τον συντονιστή της 

αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ (CTC)1, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις εμπειρίες που 

σχετίζονται με τις επιθέσεις στη Νορβηγία. 

Κατά συνέπεια, η Προεδρία θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να καθορίσει το Συμβούλιο, σε πολιτικό 

επίπεδο, την κατεύθυνση την οποία αναμένεται να λάβει η Επιτροπή όσον αφορά ενδεχόμενη 

νομοθετική πρόταση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό TFTS. 

Όπως αναφέρθηκε ρητώς κατά τη συνεδρίαση της CATS του Σεπτεμβρίου, η Προεδρία προτίθεται 

να πραγματοποιήσει συζητήσεις σε υπουργικό επίπεδο, προκειμένου να υποστηρίξει την Επιτροπή 

στις εργασίες της όσον αφορά μια ενδεχόμενη νομοθετική πρόταση για ένα μελλοντικό TFTS . 

Συγχρόνως, η Προεδρία εξετάζει την ανάγκη να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα αυτό με 

εμπειρογνώμονες του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ζητείται από το Συμβούλιο να εξετάσει τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Θεωρούν οι υπουργοί ότι υπάρχει επιχειρησιακή ανάγκη να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα

παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και είναι πεπεισμένοι για την ενδεχόμενη

προστιθέμενη αξία του, σε σύγκριση με τον ήδη ισχύοντα μηχανισμό?

2. Εάν ναι, ποια είναι τα βασικά εκκρεμή θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή στις 

μελλοντικές προπαρασκευαστικές της εργασίες;

3. Για ένα ενδεχόμενο μελλοντικό ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας τι αναμένουν οι υπουργοί όσον αφορά τις επιπτώσεις και την αλληλεπίδραση επί 

της συνεργασίας που διεξάγεται με το TFTP των ΗΠΑ δυνάμει της συμφωνίας TFTP ΕΕ-ΗΠΑ 

του 2010 ;

______________

  
1 Στην περιοδική του έκθεση (Αντιτρομοκρατική στρατηγική της ΕΕ - Έγγραφο συζήτησης. 

10622/11 της 27ης Μαΐου 2011) ο συντονιστής της αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ 
ανέφερε επίσης τη σημασία της πρωτοβουλίας που αφορά ένα ευρωπαϊκό TFTS.


