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I. Komisijas paziņojuma pamatojums

Eiropas Komisija 2011. gada 13. jūlijā publicēja paziņojumu par Teroristu finansēšanas izsekošanas 

sistēmas (TFTS) izveidi Eiropas Savienībā. Pirms tam sagatavošanas posmā notika apspriedes ar 

dalībvalstīm, un ārēja līgumdarba izpildītājs veica pētījumu.
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Komisijas paziņojums ir atbilde uz aicinājumu, kas tika izteikts Lēmumā (2010. gada 13. jūlijs) par

Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (TFTP), kurā Padome pēc Eiropas Parlamenta 

lūguma uzdeva Komisijai izskatīt "juridisku un tehnisku sistēmu datu ieguvei ES teritorijā". 

Parlaments pasūtīja šādu pētījumu sakarā ar nopietno satraukumu par personas datu masveida 

nosūtīšanu trešām valstīm. Ir svarīgi saprast to, ka Parlaments iebilda gan pret nevainīgu indivīdu 

apjomīgu personas datu nosūtīšanu trešai valstij, gan pret to uzglabāšanu.

Komisijas piedāvātās sistēmas galvenie izvirzītie mērķi ir šādi:

1) nodrošināt efektīvu instrumentu, lai novērstu un apkarotu terorisma finansēšanu;

2) ierobežot personas datu nosūtīšanu trešām valstīm.

II. Turpmākā rīcība 

CATS sanāksmē 2011. gada 5. un 6. septembrī notika politikas debates par minēto paziņojumu. 

Dalībvalstis kopumā atzinīgi vērtēja paziņojumu un iespēju sniegt savu ieguldījumu Komisijas 

darbā, izstrādājot attiecīgā tiesību akta priekšlikumu.

Delegāciju vairākuma sākotnējie novērojumi liecina, ka attiecībā uz TFTS ir nogaidoša, bet visumā 

pozitīva attieksme, bet tās norādījušas arī uz nepieciešamību strādāt pie attiecīgā tiesību akta 

priekšlikuma.

Tomēr tika pausta vispārēja vienprātība par to, ka ir nepieciešama papildu padziļināta analīze, un 

tāpēc Komisijai jāveic ietekmes novērtējums. Tam vajadzētu nodrošināt dalībvalstis ar visaptverošu 

pārskatu par iespējamās nākotnē iecerētās TFTS praktiskajiem, finanšu un juridiskajiem aspektiem 

un tās pievienoto vērtību.

Tika izskatīts arī jautājums par sistēmas izmaksām. Daudzas delegācijas norādīja, ka ietekmes 

novērtējumā nepieciešams uzrādīt detalizētu izmaksu aprēķinu, tostarp norādot izmaksas gadījumā, 

ja TFTS darbības joma tiks paplašināta arī attiecībā uz  nopietniem draudiem iekšējai drošībai, kas 

nav saistīti ar terorismu.
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Dažas dalībvalstis pauda bažas par to, vai tas netraucēs labai sadarbībai atbilstoši ES un ASV 

2010. gada TFTP nolīgumam, jo īpaši ievērojot pozitīvo novērtējumu sadarbībai ar ASV TFTP, ko 

sniedza gan Eiropols, gan ES terorisma apkarošanas koordinators (CTC) 1, tai skaitā ņemot vērā 

pieredzi, kas gūta šā gada jūlija uzbrukumos Norvēģijā.

Tāpēc prezidentvalsts uzskata, ka Padomei politiskā līmenī nepieciešams sniegt norādījumus par to, 

ko tā sagaida no Komisijas attiecībā uz iespējamo tiesību akta priekšlikumu par Eiropas TFTS. 

Kā tas tika skaidri norādīts CATS septembra sanāksmē, prezidentvalsts ir nolēmusi rīkot ministru 

līmeņa apspriedi, lai atbalstītu Komisiju darbā ar tiesību akta priekšlikumu par iespējamo iecerēto 

TFTS . Vienlaikus prezidentvalsts izskata nepieciešamību padziļināti izpētīt šo jautājumu kopā ar 

ekonomikas un finanšu speciālistiem.

Padome tiek aicināta apsvērt šādus jautājumus:

1. Vai ministri uzskata, ka pastāv operatīva nepieciešamība izveidot teroristu finansēšanas 

izsekošanas sistēmu un vai viņi ir pārliecināti par tās potenciālo pievienoto vērtību 

salīdzinājumā ar jau esošo mehānismu?

2. Ja jā, kādi ir galvenie neatrisinātie jautājumi, kuriem Komisijai būtu jāpievērš uzmanība 

turpmākā sagatavošanas darbā?

3. Ko ministri sagaida no iespējamās iecerētās Eiropas teroristu finansēšanas izsekošanas 

sistēmas saistībā ar tās ietekmi uz sadarbību ar ASV TFTP un mijiedarbību ar to atbilstoši ES 

un ASV 2010. gada TFTP nolīgumam?

______________

  
1 Savā periodiskajā ziņojumā (ES Terorisma apkarošanas stratēģija – darba dokuments; 

10622/11, 27.05.2011.) CTC arī norādīja iniciatīvas nozīmi saistībā ar TFTS.


