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I. Contextul comunicării Comisiei

La 13 iulie 2011, Comisia Europeană a lansat o comunicare privind opțiunile disponibile pentru 

instituirea unui sistem european de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (TFTS) în Uniunea 

Europeană.  Pregătirile au fost precedate de consultări cu statele membre și de un studiu elaborat de 

un consultant extern.
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Comunicarea Comisiei răspunde unui îndemn menționat în decizia din 13 iulie 2010 privind 

încheierea acordului TFTP, prin care Consiliul, la cererea Parlamentului European, a însărcinat 

Comisia să studieze „un cadru juridic și tehnic pentru extragerea de date pe teritoriul UE”.

Parlamentul a solicitat acest studiu întrucât a avut suspiciuni serioase cu privire la transferul către o 

țară terță al unor date cu caracter personal în cantități mari. Este esențială înțelegerea faptului că 

obiecțiile Parlamentului se refereau atât la transferul către o țară terță, cât și la stocarea unor date în 

cantități mari, având caracter personal, aparținând unor persoane nevinovate.

Obiectivele principale declarate ale sistemului propus de Comisie sunt:

1) asigurarea unui instrument eficace de prevenire și combatere a finanțării terorismului și

2) limitarea circulației datelor cu caracter personal către țări terțe.

II. Perspective 

La reuniunea CATS din 5-6 septembrie 2011 a avut loc o dezbatere de orientare privind 

comunicarea sus-menționată. În general, statele membre au salutat comunicarea și posibilitatea de a 

contribui la activitatea Comisiei cu privire la propunerea legislativă în acest sens.  

Observațiile inițiale ale majorității delegațiilor indică o atitudine preliminară în general pozitivă cu 

privire la TFTS, dar au exprimat și necesitatea tratării în continuare a propunerii legislative în acest 

sens. 

Cu toate acestea, s-a exprimat un consensul general în favoarea necesității continuării analizei 

aprofundate și a realizării, în consecință, a unui studiu de impact de către Comisie. Acesta ar trebui 

să ofere statelor membre o imagine cuprinzătoare asupra aspectelor practice, financiare și juridice 

ale unui posibil viitor TFTS și a valorii sale adăugate. 

A fost ridicată și chestiunea costurilor sistemului. Numeroase delegații au indicat necesitatea unei 

estimări detaliate a costurilor în cuprinsul studiului de impact, inclusiv în eventualitatea posibilei 

extinderi a domeniului de aplicare a TFTS la amenințările grave la adresa securității interne, altele 

decât terorismul.
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O parte a statelor membre și-au exprimat îngrijorarea privind posibila afectare a cooperării eficiente 

desfășurate în temeiul Acordului TFTP UE-SUA din 2010, dată fiind, în special, evaluarea pozitivă 

a cooperării cu TFTP din SUA, menționată atât de Europol cât și de coordonatorul UE al luptei 

împotriva terorismului (CTC)1, în special ținând seama de experiențele legate de atacurile din 

Norvegia din luna iulie a anului curent. 

În consecință, Președinția consideră necesară indicarea de către Consiliu, la nivel politic, a direcției 

pe care trebuie să o adopte Comisia în cazul unei posibile propuneri legislative cu privire la un 

TFTS european. 

După cum s-a indicat explicit în timpul reuniunii CATS din septembrie, Președinția intenționează să 

desfășoare o discuție la nivel ministerial, pentru a susține Comisia în activitatea acesteia privind o 

posibilă viitoare propunere legislativă cu privire la TFTS. Concomitent, Președinția examinează 

nevoia analizării în continuare a acestei chestiuni cu experți economici și financiari.

Consiliul este invitat să reflecteze cu privire la următoarele întrebări:

1. Miniștrii consideră că există o necesitate operațională de instituire a unui sistem de urmărire a 

finanțărilor în scopuri teroriste și sunt convinși de potențiala sa valoare adăugată, în 

comparație cu mecanismul deja existent? 

2. Dacă da, care sunt principalele chestiuni nesoluționate pe care ar trebui să le abordeze 

Comisia în viitoarele sale activități pregătitoare?

3. Pentru un posibil viitor sistem european de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste, care 

sunt așteptările miniștrilor în cazul impactului asupra cooperării derulate cu TFTP din SUA în 

cadrul Acordului TFTP UE-SUA din 2010 și al interacțiunea cu aceasta?

______________

  
1 În raportul său periodic (Strategia UE de combatere a terorismului - document de dezbatere, 

10622/11 din 27 mai 2011), CTC a indicat, de asemenea, importanța inițiativei legate de un 
TFTS european.


