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Dalykas: Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos terorizmo 

finansavimo sekimo sistema. Turimos galimybės“ (COM (2011)429)
– Ministrų politiniai debatai dėl terorizmo finansavimo sekimo sistemos (TFSS)

I. Bendra informacija apie Komisijos komunikatą

2011 m. liepos 13 d. Europos Komisija pateikė komunikatą dėl turimų terorizmo finansavimo 

sekimo sistemos (TFSS) Europos Sąjungoje sukūrimo galimybių. Prieš rengiant komunikatą buvo 

konsultuotasi su valstybėmis narėmis ir išorės rangovas atliko tyrimą.
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Komisijos komunikatas parengtas atsižvelgiant į raginimą, išdėstytą 2010 m. liepos 13 d. sprendime 

dėl susitarimo dėl TFSS sudarymo, kuriame Taryba, Europos Parlamento prašymu, pavedė 

Komisijai išnagrinėti „teisinį ir techninį duomenų atrinkimo ES teritorijoje pagrindą“. Parlamentas 

paprašė atlikti tokį tyrimą dėl to, kad jam susirūpinimą kelia didelio asmens duomenų kiekio 

perdavimas trečiajai šaliai. Svarbu suprasti, kad Parlamentas prieštaravo tiek dėl nekaltų asmenų 

asmens duomenų didelio kiekio perdavimo trečiajai šaliai, tiek dėl jų saugojimo.

Komisijos siūlomos sistemos pagrindiniai tikslai yra šie:

1) užtikrinti veiksmingą terorizmo finansavimo prevencijos ir kovos su juo priemonę ir

2) sumažinti asmens duomenų srautą į trečiąsias šalis.

II. Tolesnė veikla 

2011 m. rugsėjo 5–6 d. Policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 

koordinavimo komiteto (CATS) posėdyje vyko politiniai debatai dėl pirmiau minėto komunikato. 

Valstybės narės iš esmės palankiai įvertino komunikatą ir galimybę prisidėti prie Komisijos darbo 

rengiant pasiūlymą dėl atitinkamo įstatymo galią turinčio akto.  

Iš daugumos delegacijų pirminių pastabų galima spręsti, kad preliminarus požiūris į TFSS iš esmės 

yra teigiamas, tačiau delegacijos taip pat pareiškė, kad šiuo tikslu būtina tęsti darbą, susijusį su 

pasiūlymu dėl įstatymo galią turinčio akto. 

Vis dėlto buvo bendrai sutarta, kad dar reikia toliau nuodugniai nagrinėti šį klausimą, todėl 

Komisija turi atlikti poveikio įvertinimą. Tai turėtų padėti valstybėms narėms susidaryti išsamų 

galimos būsimos TFSS praktinių, finansinių ir teisinių aspektų vaizdą ir įvertinti sistemos pridėtinę 

vertę. 

Buvo iškeltas ir sistemos išlaidų klausimas. Didžioji dauguma delegacijų nurodė, kad poveikio 

įvertinime reikia pateikti išsamią išlaidų sąmatą, be kita ko, ir TFSS taikymo srities galimo 

išplėtimo, be terorizmo į ją įtraukiant rimtas grėsmes vidaus saugumui, atveju.
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Kai kurios valstybės narės pareiškė susirūpinimą dėl to, kad nebūtų trukdoma deramam 

bendradarbiavimui pagal 2010 m. ES ir JAV susitarimą dėl Terorizmo finansavimo sekimo 

programos (TFSP), ypač atsižvelgiant į bendradarbiavimo su JAV TFSP teigiamą įvertinimą, kurį 

nurodė Europolas ir ES kovos su terorizmu koordinatorius 1, visų pirma atsižvelgdami į patirtį, 

susijusią su šių metų liepos mėn. Norvegijoje įvykdytais išpuoliais. 

Todėl pirmininkaujanti valstybė narė mano, jog būtina, kad Taryba politiniu lygiu nurodytų 

Komisijai gaires, kurių ji turėtų laikytis rengdama galimą pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto 

dėl Europos TFSS. 

Kaip buvo aiškiai nurodyta 2011 m. rugsėjo mėn. CATS posėdyje, pirmininkaujanti valstybė narė 

ketina surengti diskusiją ministrų lygiu, kad paremtų Komisiją rengiant galimą būsimą pasiūlymą 

dėl įstatymo galią turinčio akto dėl TFSS. Pirmininkaujanti valstybė narė taip pat mano, kad reikia 

toliau nagrinėti šį klausimą su ekonomikos ir finansų ekspertais.

Tarybos prašoma apsvarstyti šiuos klausimus:

1. Ar ministrai mano, kad veiklos požiūriu yra poreikis sukurti terorizmo finansavimo sekimo 

sistemą, ir ar jie yra įsitikinę dėl jos galimos pridėtinės vertės, palyginti su jau taikomu 

mechanizmu?

2. Jeigu taip, kokie yra pagrindiniai neišspręsti klausimai, kuriuos Komisija turėtų išspręsti 

tęsdama parengiamąjį darbą?

3. Kalbant apie galimą būsimą Europos terorizmo finansavimo sekimo sistemą, ką ministrai mano 

apie poveikį pagal 2010 m. ES ir JAV susitarimą dėl TFSP vykdomam bendradarbiavimui su 

JAV TFSP ir sąveiką su juo?

______________

  
1 Periodinėje ataskaitoje (ES kovos su terorizmu strategija. Svarstymų dokumentas (2011 m. 

gegužės 27 d. dok. 10622/11)) Kovos su terorizmu koordinatorius taip pat nurodė su Europos 
TFSS susijusios iniciatyvos svarbą.


