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– Terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmää koskeva ministerien 
periaatekeskustelu

I Komission tiedonannon tausta

Euroopan komissio antoi 13. heinäkuuta 2011 tiedonannon käytettävissä olevista vaihtoehdoista, 

jotka koskevat terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmän (TFTS) perustamista Euroopan 

unioniin. Valmisteluja edelsivät jäsenvaltioiden kanssa käydyt neuvottelut sekä ulkopuolisella 

asiantuntijalla teetetty selvitys.
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Komission tiedonannossa vastataan TFTP-sopimuksen tekemisestä 13. heinäkuuta 2010 

hyväksytyssä päätöksessä esitettyyn kehotukseen, jonka mukaan neuvosto antoi Euroopan 

parlamentin pyynnöstä komissiolle tehtäväksi tarkastella "oikeudellisia ja teknisiä puitteita tietojen 

valikoimiseksi Euroopan unionin alueella". Parlamentti pyysi tällaista tutkimusta, koska se 

suhtautui hyvin epäillen suurten henkilötietomäärien siirtoon kolmanteen maahan. On tärkeää 

ymmärtää, että parlamentin vastustus koski sekä kolmanteen maahan tapahtuvaa siirtoa että 

viattomia henkilöitä koskevien suurten henkilötietomäärien säilyttämistä.

Komission ehdottaman järjestelmän mainitut tärkeimmät tavoitteet ovat:

1) turvata tehokas väline terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja torjumiseksi, ja

2) rajoittaa henkilötietojen virtaa kolmansiin maihin.

II Tulevat toimet

Poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa käsittelevän koordinointikomitean 

(CATS) kokouksessa 5. ja 6. syyskuuta 2011 käytiin periaatekeskustelu edellä mainitusta 

tiedonannosta. Jäsenvaltiot olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä tiedonantoon ja mahdollisuuteen 

edistää tässä suhteessa komission lainsäädäntöehdotusta koskevaa työskentelyä.

Valtuuskuntien enemmistön ensimmäisistä huomautuksista ilmenee alustava yleisen myönteinen 

asenne TFTS-järjestelmää kohtaan, mutta niissä katsotaan myös tarpeelliseksi työstää 

lainsäädäntöehdotusta tältä osin.

Yleensä oltiin kuitenkin yksimielisiä siitä, että edelleen tarvitaan syvällisempää analyysia, minkä 

vuoksi komission on toteuttava vaikutustenarviointi. Näin jäsenvaltiot saisivat kattavan kuvan 

mahdollista tulevaa TFTS-järjestelmää ja sen lisäarvoa koskevista käytännöllisistä, taloudellisista ja 

oikeudellisista näkökohdista.
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Järjestelmän kustannuksia koskeva kysymys otettiin myös esille. Monet valtuuskunnat pitivät 

tarpeellisena, että vaikutustenarvioinnissa esitetään yksityiskohtainen kustannusarvio, jossa otetaan 

huomioon TFTS-järjestelmän soveltamisalueen mahdollinen laajentaminen koskemaan terrorismin 

lisäksi muitakin sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvia vakavia uhkia. 
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Eräiden jäsenvaltioiden huolenaiheena oli, ettei vuoden 2010 EU:n ja Yhdysvaltojen TFTP-

sopimuksen puitteissa tapahtuva hyvä yhteistyö estyisi, erityisesti ottaen huomioon Yhdysvaltojen 

TFTP-ohjelman kanssa tapahtuvan yhteistyön myönteisen arvion, jonka ovat todenneet sekä 

Europol että EU:n terrorismintorjunnan koordinaattori1, ja ottaen erityisesti huomioon Norjassa 

heinäkuussa tapahtuneisiin iskuihin liittyvät kokemukset.

Näin ollen puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi, että neuvosto ilmoittaa poliittisella tasolla, miten 

komission odotetaan toimivan EU:n TFTS-järjestelmää koskevan mahdollisen 

lainsäädäntöehdotuksen osalta.

Kuten syyskuussa pidetyssä poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa käsittelevän 

koordinointikomitean (CATS) kokouksessa nimenomaisesti todettiin, puheenjohtajavaltio aikoo 

käydä ministeritason keskustelua, jotta komissiota voitaisiin tukea sen työssä TFTS-järjestelmää 

koskevan mahdollisen tulevan lainsäädäntöehdotuksen osalta. Samaan aikaan puheenjohtajavaltio 

katsoo tarpeelliseksi tarkastella perusteellisemmin tätä asiaa talous- ja rahoitusasiantuntijoiden 

kanssa.

Neuvostoa pyydetään pohtimaan seuraavia kysymyksiä:

1. Ovatko ministerit sitä mieltä, että terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmän perustamiseen 

on operatiivinen tarve, ja ovatko ministerit vakuuttuneita sen mahdollisesta lisäarvosta jo 

olemassa olevaan järjestelmään verrattuna?

2. Jos vastaus on kyllä, mitkä ovat keskeiset jäljellä olevat kysymykset, joita komission olisi 

pyrittävä ratkaisemaan valmistelutyössään? 

3. Mitä ministerit arvelevat mahdollisen tulevan terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmän 

  
1 Säännöllisessä selvityksessään (EU:n terrorismin vastainen strategia - Tausta-asiakirja.

10622/11, 27.5.2011) terrorismintorjunnan koordinaattori piti myös tärkeänä EU:n TFTS-
järjestelmään liittyvää aloitetta.
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vaikutuksesta ja sen vuorovaikutuksesta vuoden 2010 EU:n ja Yhdysvaltojen TFTP-

sopimuksen mukaisen Yhdysvaltojen TFTP-ohjelman kanssa tapahtuvan yhteistyön kanssa?

______________


