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rendszerről (TFTS)

I. A bizottsági közlemény háttere

2011. július 13-án az Európai Bizottság közleményt adott ki a terrorizmus finanszírozásának 

felderítésére szolgáló rendszer (TFTS) Európai Unióban való létrehozására rendelkezésre álló 

lehetőségekről. A közlemény elkészítését a tagállamokkal való konzultációk és egy külső megbízott 

által készített tanulmány előzte meg.
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A bizottsági közlemény a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó programmal kapcsolatos 

megállapodás (a továbbiakban: TFTP-megállapodás) megkötéséről szóló, 2010. július 13-i tanácsi 

határozatban kifejezett azon felhívásnak tett eleget, mellyel a Tanács – az Európai Parlament kérése 

alapján – felkérte a Bizottságot, hogy tanulmányozza az „az adatlehívás uniós területen történő jogi 

és műszaki keretét”. A Parlament azért kérte ilyen tanulmány elkészítését, mert komoly aggályai 

voltak a személyes adatok valamely harmadik országnak való tömeges átadását illetően. Fontos 

tisztán látni, hogy a Parlament kifogásai egyrészt a harmadik országnak való átadásra, másrészt a 

büntetlen előéletű személyek nagy mennyiségű személyes adatainak tárolására vonatkoztak.

A Bizottság által javasolt rendszer két fő célt szolgálna:

1. hatékony eszköz biztosítása a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséhez és az ellene való 

küzdelemhez, valamint

2. a harmadik országoknak átadott személyes adatok mennyiségének korlátozása.

II. További lépések

A CATS 2011. szeptember 5–6-i ülésén a résztvevők irányadó vitát tartottak a fent említett 

közleményről. A tagállamok általánosságban véve üdvözölték a közleményt és azt, hogy 

lehetőségük nyílik hozzájárulni a Bizottság munkájához ezzel a jogalkotási javaslattal kapcsolatban.

A delegációk többsége által tett első észrevételek azt mutatják, hogy – előzetesen – összességében 

kedvezően fogadták a TFTS gondolatát, de arra is rámutattak, hogy a jogalkotási javaslaton még 

dolgozni kell.

Általános egyetértés alakult ki azzal kapcsolatban, hogy további, alapos elemzésre van szükség, 

melyhez a Bizottságnak olyan hatásvizsgálatot kell végeznie, amely segít a tagállamoknak átfogó 

képet alkotni az esetleges majdani TFTS gyakorlati, pénzügyi és jogi vetületeiről és az általa 

hordozott értéktöbbletről.

A delegációk felvetették a rendszerrel járó költségek kérdését is. Túlnyomó részük jelezte, hogy a 

hatásvizsgálatnak részletes költségbecslést kell tartalmaznia, kitérve arra a lehetőségre is, hogy a 

TFTS alkalmazási körét a belső biztonságot fenyegető egyéb, a terrorizmustól eltérő súlyos 

veszélyekre is kiterjesszék.
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Egyes tagállamok felvetették, hogy aggályosnak tartanák a 2010. évi EU–USA TFTP-megállapodás 

keretében zajló jó együttműködés hátráltatását, tekintve, hogy az együttműködést mind az Europol, 

mind a terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátora1 pozitívan értékelte, különös tekintettel az 

ez év júliusában Norvégiában történt támadásokkal kapcsolatban szerzett tapasztalatokra.

Az elnökség ezért szükségesnek tartja, hogy a Tanács politikai szintű jelzést adjon a Bizottságnak 

arra vonatkozóan, hogy milyen irányban haladjon tovább az európai TFTS-re irányuló esetleges 

jogalkotási javaslattal kapcsolatban.

Ahogy azt az elnökség már a CATS szeptemberi ülésén is kifejtette, miniszteri szintű vitát kíván 

tartani a Bizottság ez irányú munkájának elősegítése céljából. Ezzel együtt annak szükségességét is 

vizsgálja, hogy gazdasági és pénzügyi szakértőket is bevonjon-e a kérdés alaposabb 

tanulmányozásába.

A Tanács felkérést kap az alábbi kérdések megvitatására:

1. A miniszterek szerint van-e operatív igény a terrorizmus finanszírozásának felderítésére 

szolgáló rendszer létrehozására, és meg vannak-e győződve arról, hogy egy ilyen rendszer – a 

már létező mechanizmusokhoz képest – ténylegesen értéktöbbletet jelenthetne?

2. Amennyiben az előző kérdésre adott válasz igen, melyek azok a fő nyitott kérdések, amelyekkel a 

Bizottságnak a további előkészítő munka során foglalkoznia kellene?

3. Tekintve a terrorizmus finanszírozásának felderítésére szolgáló európai rendszer majdani 

lehetséges létrehozását, a miniszterek szerint milyen hatásokra és kölcsönhatásokra lehet 

számítani az USA-val a 2010. évi EU–USA TFTP-megállapodás keretében folytatott 

együttműködés terén?

______________

  
1 A terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátora a rendszeres időközönként kiadott 

jelentésében (Az Európai Unió terrorizmus elleni stratégiája – Vitaanyag. 10622/11, 2011. 
május 27.) az európai TFTS rendszerre irányuló kezdeményezés jelentőségére is kitért.


