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Úvod

Súčasnú stratégiu boja proti financovaniu terorizmu, ktorú Rada vypracovala na základe návrhov 

pripravených v spolupráci generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa a Komisie a ktorá zahŕňa 

všetky tri piliere EÚ, prijala Európska rada 16. a 17. decembra 20041. V poslednej správe 

o vykonávaní2 koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu sa uvádza, že sa vykonali takmer všetky 

kroky uvedené v aktuálnej stratégii. Kroky, ktoré sa ešte nevykonali, alebo sú v procese 

vykonávania sa uvádzajú v poslednej kapitole uvedenej správy.

  
1 Dokument 16089/04.
2 Dokument 11948/2/07.
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Po útokoch z 11. septembra 2001 sa vynaložilo značné úsilie na posilnenie kapacít pre boj proti 

financovaniu terorizmu v EÚ, prijali sa rôzne právne nástroje a opatrenia na úrovni EÚ. Tento trend 

sa v posledných dvoch rokoch spomalil a sme svedkami pomalšieho tempa pri vývoji nových 

myšlienok v oblasti boja proti financovaniu terorizmu.

Je však potrebné nepoľavovať v úsilí s cieľom zabrániť financovaniu teroristických činností 

a kontrolovať využívanie finančných zdrojov zo strany osôb podozrivých z teroristickej činnosti. 

V dnešnej situácii platia právne predpisy na úrovni EÚ, je však čoraz potrebnejšie prijať širšie 

nelegislatívne opatrenia, napríklad na zabezpečenie transparentnosti, aby členské štáty mali nástroje 

na prevenciu proti financovaniu teroristických činností a boj proti nim. Spolu s členskými štátmi je 

potrebné pokračovať v práci a rozvíjať úsilie o zlepšenie metód zmrazovania a konfiškácie 

teroristických aktív a ziskov z trestnej činnosti ako aj vypracovať spoločné minimálne normy 

odbornej prípravy pre finančných vyšetrovateľov a podporovať efektívnu spoluprácu medzi 

finančnými spravodajskými jednotkami (FSJ) na úrovni EÚ a s tretími krajinami.

Kontroly v Európe sa sprísňujú a osoby, ktoré pripravujú teroristickú činnosť alebo sa zapájajú do 

činnosti teroristických skupín, sa budú usilovať využívať (nové) čo najmenej regulované alebo 

sledované kanály. Hrozba financovania terorizmu neustále mení svoje podoby a nadobúda odlišné 

formy v závislosti od zákazníkov, právnych poriadkov, spôsoboch dodávky i času. Z toho vyplýva, 

že reakcia na financovanie terorizmu musí byť rovnako pružná ako samotní teroristi. EÚ preto musí 

venovať zvýšenú pozornosť medzinárodnému rozmeru boja proti financovaniu terorizmu.

Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu sledujú odlišné ciele trestnej činnosti a opatrenia, 

ktoré sa úspešne uplatňovali na identifikáciu a prevenciu prania špinavých peňazí, by mohli byť 

menej účinné pri prevencii financovania terorizmu, pokiaľ sa nedoplnia dodatočnými informáciami. 

Je potrebné uvedomiť si význam spätnej väzby a vstupov týkajúcich sa otázok financovania 

terorizmu získavaných od spravodajských a bezpečnostných služieb. Finančné spravodajské

jednotky (FSJ), orgány činné v trestnom konaní, spravodajské a bezpečnostné služby a organizácie 

ako Europol a Eurojust môžu v tejto súvislosti zohrať významnú úlohu.

Koordinátor pre boj proti terorizmu EÚ v úzkej spolupráci s predsedníctvom a Komisiou vyzýva 

Radu, aby prijala takúto revidovanú stratégiu, ktorá bude zohľadňovať prácu vykonanú Finančnou 

akčnou skupinou (FATF).
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Prehľad relevantných právnych predpisov EÚ na účely boja proti praniu špinavých peňazí 

a financovaniu terorizmu

Počas vykonávacieho obdobia súčasnej stratégie sa prijali rôzne právne nástroje na transpozíciu 

revidovaných štyridsiatich odporúčaní a deviatich osobitných odporúčaní (SR) Finančnej akčnej 

skupiny (FATF) do právnych predpisov EÚ. FATF sa neustále snaží vylepšiť svoje odporúčania 

a pripraviť spoločnú interpretáciu ich vykonávania. Vykonávanie týchto opatrení všetkými členmi 

FATF a členmi regionálnych orgánov podobných FATF sa pravidelne hodnotí. Z tohto hľadiska je 

dôležitý spoločný postup pri vykonávaní členskými štátmi a pri vypracúvaní postupu na úrovni EÚ 

sa dosiahol významný pokrok. Najvýznamnejšími spomedzi týchto nástrojov sú:

1. Smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania 

špinavých peňazí a financovania terorizmu (3. smernica o využívaní finančného systému 

na účely prania špinavých peňazí a o financovaní terorizmu). Zahŕňa väčšinu 

zo 40 odporúčaní FATF a niektoré z 9 osobitných odporúčaní FATF (SR).

2. Nariadenie (ES) č. 1781 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných 

prostriedkov. Zavádza SR FATF č. VII o elektronických prevodoch.

3. Nariadenie (ES) č. 1889/2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú 

do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva.

4. Smernica 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu, t.j. „smernica o platobných 

službách“. Spolu s treťou smernicou proti praniu špinavých peňazí zavádza SR FATF č. VI 

o alternatívnych prevodoch.

5. Nariadenie (ES) č. 2580/2001, ktorým sa zmrazujú finančné prostriedky podozrivých 

teroristov a ktoré spolu s nariadením (ES) č. 881/2002 vykonávajúcim sankcie OSN voči 

Al-Kaíde a talibanu vykonáva časť osobitného odporúčania SR FATF č. III o zmrazení 

finančných prostriedkov teroristov.

Tieto právne predpisy nesúvisia priamo s financovaním terorizmu, majú však význam pre prevenciu 

a boj voči nemu:

6. Protokol z roku 2001 k Dohovoru o vzájomnej právnej pomoci z roku 2000

7. Rámcové rozhodnutie o konfiškácii výnosov z trestnej činnosti
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8. Rozhodnutie Rady o výmene informácií a spolupráci v oblasti trestných činov terorizmu 

z 20. septembra 2005.

9. Rozhodnutie Rady zo 17. októbra 2000 o spolupráci medzi finančnými spravodajskými

jednotkami.

Výsledky správy o vykonávaní týchto legislatívnych nástrojov, ktorú vypracovala Komisia, by sa 

mali využiť pri budúcich činnostiach, najmä na účely posilnenia operačnej spolupráce v rámci 

členských štátov a medzi nimi.

Ďalší postup

1. Monitorovanie vykonávania

Boj proti financovaniu terorizmu sa zameriava na predchádzanie útokov a stíhanie tých, ktorí ich 

plánujú alebo robia. EÚ sťažuje teroristom využívanie prostriedkov a zdrojov na vykonávanie ich 

plánov a tým čo najúčinnejšie chráni svojich občanov. Aj finančné nástroje, využívané proaktívne, 

sú veľmi prospešné pri identifikácii teroristických sietí a príprave protiteroristického spravodajstva,

Prijatie uvedených právnych predpisov a nariadení, ktoré sa týkajú zmrazovania aktív1, je prvým 

krokom týmto smerom.  Druhým krokom je, aby členské štáty vykonávali tieto právne predpisy 

harmonizovaným spôsobom, najmä na úrovni odborníkov z praxe.  Monitorovanie je dôležitou 

úlohou a dosiahnutý pokrok bude súčasťou polročných správ koordinátora EÚ pre boj proti 

terorizmu.  Mohli by sa zriadiť a/alebo vylepšiť neformálne a/alebo formálne fóra na výmenu 

najlepších postupov a ťažkostí, ktoré sa vyskytli pri zavádzaní rôznych právnych nástrojov EÚ.

V prípade potreby je nutné zvážiť návrhy na doladenie existujúcich právnych predpisov.

  
1 Nariadenia Rady (EHS) č. 2580/2001 a č. 881/2002.
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Okrem monitorovania vykonávania nástrojov EÚ je potrebné venovať pozornosť vykonávaniu 

iných relevantných medzinárodných nástrojov napríklad Dohovoru OSN o potláčaní financovania 

terorizmu z roku 1999 a Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, 

zabavovaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu. Skúsenosti 

a prekážky, ktoré sa vyskytli na globálnej úrovni by mohli prispieť k vyriešeniu podobných 

problémov na úrovni EÚ. Členské štáty, ktoré ešte neratifikovali tieto významné medzinárodné 

dohovory by mali zvážiť ich čo najrýchlejšiu ratifikáciu.

2. Posúdenie hrozieb

Je tiež dôležité, aby EÚ analyzovala a predvídala nové trendy a metódy, ktoré si môžu vyžadovať 

nové legislatívne nástroje alebo začatie spoločných postupov. Je nesmierne dôležité, aby SitCen 

a EUROPOL pravidelne pripravovali analýzu hrozieb a trendov v rámci EÚ a na medzinárodnej 

úrovni. Je potrebné prehĺbiť znalosti o meniacich sa hrozbách a trendoch a zosúladiť s nimi úsilie 

EÚ. Stanovenie prioritných krokov musí vychádzať z hodnotenia budúcich hrozieb týkajúcich sa 

financovania teroristických činností Europolom ako aj z podobných hodnotení SitCenu-u.

3. Nové trendy

3.1. Alternatívne systémy prevodov

Alternatívne systémy prevodov sú dôležitým problémom, ktorý treba riešiť pri prevencii 

financovania terorizmu a boja proti nemu. Alternatívne systémy prevodov sú služby, ktoré tradične 

fungujú mimo konvenčného finančného sektora a umožňujú prevody cenností alebo finančných 

prostriedkov z jednej geografickej lokality do druhej. Osobitné odporúčanie FATF č. VI a jeho 

vysvetľujúca poznámka podrobne objasňujú požiadavky na vykonávanie. Tieto systémy majú často 

väzby na konkrétne geografické regióny a preto sa označujú rôznymi názvami. Medzi ne patrí 

hawala, hundi a black market peso exchange (výmena pesos na čiernom trhu).



11778/1/08 REV 1 dk/CSK/zs 6
DG H 2B SK

Hoci tieto systémy slúžia na plne legitimné účely, môžu tiež ponúkať príležitosti pre zločincov 

a teroristické organizácie virtuálne presúvať finančné prostriedky bez toho, aby sa dali vystopovať. 

Tieto systémy uľahčujú presun peňazí migrujúcich pracovníkov k ich príbuzným v krajine pôvodu. 

Preto je potrebné nájsť rovnováhu medzi zachovaním legitimného využitia týchto systémov 

a bojom proti ich zneužívaniu na financovanie teroristickej činnosti.

Prijatím smernice o platobných službách v novembri 2007 sa na úrovni EÚ plne transponovalo 

dôležité osobitné odporúčanie FATF (SR č. VI) o alternatívnych prevodoch, v ktorom sa 

konkretizujú preventívne opatrenia ako je udeľovanie povolení a registrácia, požiadavky 

na identifikáciu zákazníka, vedenie záznamov, nahlasovanie podozrivých transakcií a sankcie.

Túto smernicu majú členské štáty vykonať do 1. novembra 2009. Jednotné vykonávanie smernice 

členskými štátmi EÚ je kľúčové pri predchádzaní zneužitiu služieb na prevod peňazí zo strany 

osôb, ktoré by mohli financovať teroristické činnosti. Očakáva sa, že vykonávanie týchto 

ustanovení môže uľahčiť postupný prechod týchto služieb z neoficiálnej ekonomiky do oficiálneho 

sektoru. Preto by mohlo byť užitočné preskúmať potrebu a možnosť vypracovania praktických 

usmernení pre jej vykonávanie v členských štátoch EÚ.

3.2. Nové spôsoby platieb

V medzinárodnom meradle sa objavujú nové spôsoby platieb (napr. predplatené karty, internetové 

platobné systémy, mobilné platby, schémy založené na výmene digitálnych vzácnych kovov). 

FATF okrem iného hodnotili ich zraniteľnosť pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí a financovanie 

terorizmu. Z analýzy vyplýva, že v súčasnosti poskytujú aktuálne odporúčania a osobitné 

odporúčania FATF vhodné usmernenia pri riešení problémových miest týchto nových spôsobov 

platieb.

Odhaduje sa, že v roku 2006 sa v digitálnych virtuálnych komunitách (napr. secondlife.com) 

minula viac ako jedna miliarda USD na tovar a služby. Keďže tieto komunity poskytujú ďalšie 

možnosti anonymity a keďže je možné previesť zisky do reálneho sveta napríklad elektronickým 

prevodom finančných prostriedkov, zneužívanie týchto stránok by mohlo priniesť ďalšie riziká 

spojené s financovaním teroristickej činnosti.
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Vzhľadom na rýchlosť technického rozvoja nových platobných metód by možno bolo užitočné 

opätovne preskúmať, či je stále platná analýza FATF z typologickej klasifikácie z októbra 2006 

alebo či zneužívanie nových platobných metód môže zvýšiť riziká financovania teroristických 

činností a prania špinavých peňazí. Ak sa potvrdí druhá možnosť, Komisia by mohla zvážiť začatie 

ďalšieho hodnotenia v rámci členských štátov EÚ.

3.3. Trendy v medzinárodných orgánoch

Medzinárodné orgány, najmä FATF, sa v súčasnosti sústreďujú na pranie špinavých peňazí 

pomocou obchodovania (Trade Based Money Laundering, TBML).

K tomuto dňu sa v tejto oblasti, ktorá môže mať príležitostne význam pri diskusiách o financovaní 

terorizmu, neprijali nové normy alebo odporúčania. FATF prijal v júni minulého roka v Londýne 

dokument o najlepších postupoch boja proti TBML. V tejto súvislosti je hlavnou témou 

komunikácia obchodných údajov medzi colnými úradmi a finančnými spravodajskými jednotkami, 

hlavne na domácej úrovni, ale aj medzi členskými štátmi s cieľom odhaliť anomálie, ktoré môžu 

byť spojené s činnosťami zameranými na pranie špinavých peňazí.

4. Posilnenie existujúcich činností

V boji proti terorizmu je nevyhnutné narušiť a odstrániť siete na financovanie terorizmu a zabrániť 

ich vytváraniu. Nedávne útoky ukázali, že ich možno pripraviť pri nízkych nákladoch a bez toho, 

aby vzniklo podozrenie. Priame náklady na útoky sú však len zlomkom súm, ktoré teroristické 

organizácie potrebujú. Narušenie finančných tokov teroristických organizácii obmedzuje zdroje 

na propagandu, nábor, podporu, atď. Teroristi využívajú legitímne i kriminálne metódy 

na financovanie organizačných a operačných činností. Je potrebné prijať isté opatrenia, aby 

príslušné súdy zabránili teroristom získavať, presúvať a využívať finančné prostriedky. Medzi ne 

patrí vykonávanie cielených finančných sankcií (zmrazenie aktív), ochrana citlivých sektorov 

vrátane charity a peňažných služieb a vytvorenie motivácie, aby sa nahlasovali podozrivé 

transakcie.
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Zásadný význam má ochrana neziskového sektora pred zneužívaním tým, že sa okrem iného 

zabezpečí vykonávanie náležitých opatrení na podporu transparentnosti a toho, aby niesol následky 

za svoje konanie, tak ako to zdôrazňuje FATF a iné medzinárodné orgány. Neziskové organizácie 

často pôsobia na medzinárodnej úrovni a preto je potrebné nájsť medzinárodné riešenia, najmä 

na úrovni EÚ, ktoré budú dopĺňať opatrenia na vnútroštátnej úrovni.

V oblasti vývoja opatrení na úrovni EÚ týkajúcich sa zneužívania neziskového sektora zo strany 

tých, ktorí financujú terorizmus, sa okrem „5 zásad“, ktoré prijala Rada v decembri 20051, dosiahlo 

málo. Na základe oznámenia z novembra 2005 (KOM (2005)620) Komisia vydala dve štúdie na 

úrovni EÚ s cieľom lepšie pochopiť hrozby a možné reakcie v rámci politík 1) o typoch a rozsahu 

zneužívania neziskových organizácií pre finančnú trestnú činnosť vrátane financovania terorizmu 

a 2) nedávne iniciatívy na podporu transparentnosti neziskových organizácií zo strany samotného 

sektora a verejnej správy. Výsledok týchto štúdií by mohol byť novým podnetom pre členské štáty, 

aby v spolupráci s Komisiou ďalej skúmali možnosti spoločného prístupu EÚ k znižovaniu 

zraniteľnosti neziskových organizácií voči infiltrácii trestných prvkov.

4.2. Cielené sankcie

Ďalším dôležitým nástrojom v boji proti financovaniu terorizmu sú cielené (finančné) sankcie

(zmrazenie aktív) v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN 1267 (1999), 1373 (2001) 

a na ne nadväzujúcimi nástrojmi, ktoré obmedzili možnosti teroristov a teroristických organizácií

zneužívať finančný sektor a sťažili získavanie a presun finančných prostriedkov. Ak sa získa 

dostatočné množstvo informácii na zdôvodnenie, je možné v súlade s uplatniteľným nariadením 

označiť konkrétne organizácie, čo vyústi do komplexnej preventívnej kontroly ich finančných 

operácií.

Rada pokračovala v práci na zlepšovaní svojich postupov pre zaraďovanie osôb a subjektov 

na zoznamy a ich vyškrtnutie zo zoznamov podľa nariadenia č. 2580/2001 a spoločnej pozície 

2001/931/SZBP. Nevyhnutnosť rešpektovať základné práva znamená najmä to, že ochrane 

a dodržiavaniu náležitých procesných práv osôb, ktoré sa majú zaradiť na zoznam, sa venuje riadna 

pozornosť.  Dohodli sa zlepšenia, pokiaľ ide o zaradenie na zoznam teroristov a vyškrtávanie 

z neho v súlade s rozhodnutím Súdu prvého stupňa.

  
1 Dokument 14694/05.
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5. Dôležité horizontálne otázky

Ako sa už uviedlo, zabrániť prístupu teroristov k finančným zdrojom je jedným zo základných 

prvkov boja EÚ proti terorizmu. Potvrdzuje sa to v rôznych záveroch Rady a (právnych) 

dokumentoch, ktoré zdôrazňujú, že cieľom EÚ nie je len zabrániť teroristom v prístupe k finančným 

prostriedkom, ale aj v maximálnej miere využívať finančné spravodajstvo vo všetkých oblastiach 

boja proti terorizmu.

5.1. Výmena informácií a spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi

Európska rada opakovane vyzýva členské štáty, aby posilnili spoluprácu medzi príslušnými 

vnútroštátnymi orgánmi, finančnými spravodajskými jednotkami a súkromnými finančnými 

inštitúciami s cieľom zjednodušiť a zlepšiť výmenu informácii o financovaní terorizmu. Uvedené 

oznámenie Komisie bolo prvým zhodnotením, ktoré určilo najlepšie postupy vo vnútroštátnych 

koordinačných štruktúrach na boj proti financovaniu terorizmu.

Efektívna výmena informácií medzi príslušnými orgánmi na úrovni EÚ však závisí na komplexnej 

a efektívnej koordinácii na vnútroštátnej úrovni, aby sa identifikovali a analyzovali relevantné 

informácie a vytvorili sa krížové odkazy a aby sa vypracovali spravodajské informácie o trestnej 

činnosti na vysokej úrovni.

Zlepšenie mechanizmov výmeny informácií a spätnej väzby (aj medzi spravodajskými službami, 

orgánmi činnými v trestnom konaní a finančnými inštitúciami) na úrovni štátov, EÚ 

a medzinárodnej úrovni je aj naďalej nesmierne dôležité pre cielené a účinné finančné vyšetrovanie. 

Právne prekážky by sa mali odstrániť bez toho, aby boli ohrozené zásady ochrany údajov.

Výmena informácií v rámci vnútroštátnych finančných spravodajských jednotiek a iných 

príslušných orgánov a medzi nimi vrátane prostredníctvom siete FIU.NET by mala byť naďalej 

súčasťou posilňovania a zlepšovania, aby sa tak finančným inštitúciám mohla poskytovať 

dodatočná spätná väzba o vhodných cieľoch v prípade hlásenia podozrivých alebo nezvyklých 

transakcií súvisiacich s financovaním terorizmu. Na vnútroštátnej úrovni je potrebné vypracovať 

vhodné opatrenia či možno aj právne predpisy, ktoré by umožnili spoločné využívanie tajných 

a/alebo citlivých informácií. Zásadný význam má tiež sprístupnenie relevantných údajov 

finančných inštitúcií finančným spravodajským jednotkám a iným orgánom činným v trestnom 

konaní. Je potrebné odstrániť možné prekážky pre spoločné využívanie informácií aj 

na medzinárodnej úrovni.
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Správa Komisie (KOM (2007) 827) o vykonávaní rozhodnutia Rady 2000/642/SVV o spolupráci 

medzi finančnými spravodajskými jednotkami z novembra 2000 ukazuje, že členské štáty 

vykonávajú najmä právne požiadavky, je však potrebné zlepšiť operačnú spoluprácu, pod ktorú 

spadá zabezpečenie širokej výmeny všetkých potrebných finančných informácii a informácií 

orgánov činných v trestnom konaní.

(Neformálna) platforma FSJ EÚ vytvorená Komisiou v roku 2006 s cieľom podporovať operačné 

vykonávanie tretej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by 

mohla prispieť k zlepšenej operačnej spolupráci. Mali by sa preskúmať ďalšie spôsoby na uľahčenie 

výmeny informácii bez ohľadu na charakter vnútroštátnych finančných spravodajských jednotiek. 

Mohlo by sa tiež diskutovať o témach, akou sú usmernenia EÚ pre uľahčenie výmeny informácií 

na úrovni EÚ. Okrem toho by všetkých 27 FSJ EÚ malo využívať sieť FIU.NET ako technický 

nástroj na výmenu informácii o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu.

Efektívnym uplatňovaním nariadenia o kontrole hotovosti, ktoré sa v členských štátoch uplatňuje 
od 15. júna 2007 je tiež možné vylepšiť vykonávanie osobitného odporúčania č. IX o kuriéroch 
prenášajúcich hotovosť. Členské štáty musia zaručiť efektívnu výmenu informácii na 
vnútroštátnej úrovni medzi colnými orgánmi, FSJ a orgánmi činnými v trestnom konaní ako aj na
úrovni EÚ medzi vnútroštátnymi colnými orgánmi a FSJ. V tejto súvislosti by členské štáty mali 
naplno využívať existujúce kanály na výmenu informácii na úrovni EÚ.

Finančný sektor zohráva dôležitú úlohu v boji proti financovaniu terorizmu a je potrebná výmena 
informácií o podozrivých alebo neobvyklých transakciách medzi všetkými relevantnými partnermi 
na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni bez zbytočných obmedzení. Výmena informácií a spätná 
väzba sú dôležitými prvkami účinného systému na boj s týmto javom. Preto je potrebné posilniť 
spoluprácu so súkromným sektorom v relevantných oblastiach financovania terorizmu, najmä ak ide 
o praktické vykonávanie nástrojov EÚ (náklady - prínosy, spätná väzba).
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5.2. Finančné spravodajstvo a finančné vyšetrovanie
Samotné finančné informácie nestačia na efektívny boj proti terorizmu. V kombinácii 
s protiteroristickým spravodajstvom však finančné informácie môžu posilniť kapacitu 
identifikovať a zachytiť teroristickú činnosť. Finančné informácie sa stali jedným 
z najvýznamnejších vyšetrovacích a spravodajských nástrojov, ktoré sú v dispozícií. Získavanie 
a spoločné využívanie finančných informácií by malo dostať vysokú prioritu. Členské štáty EÚ by 
sa preto mohli nabádať, aby sa finančné vyšetrovanie stalo základnou zložkou všetkých 
protiteroristických vyšetrovaní. Aby sa finančné vyšetrovanie podporilo ako metóda orgánov 
činných v trestnom konaní sú potrebné vhodné právne predpisy, odborné znalosti a financovanie.

Členské štáty v spolupráci s Komisiou a Europolom začali projekt na podporu tohto cieľa 
stanovením spoločných minimálnych noriem odborného vzdelávania pre finančných 
vyšetrovateľov. Finančné vyšetrovanie je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby orgány činné 
v trestnom konaní mali zodpovedajúce vedomosti, know-how a analytické schopnosti 
na vysledovanie a analýzu trás peňazí a iných aktív pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ďalšou jeho 
výhodou je zjednodušenie konfiškácie príjmov z trestnej činnosti Je potrebné ďalej posilniť 
cezhraničnú spoluprácu vnútroštátnych policajných zborov v boji proti financovaniu terorizmu; 
z tohto hľadiska by pomohlo, ak by sa služby Europolu využívali častejšie a v skoršej fáze 
vyšetrovania. Častejšie využitie analytických schopností Europol-u a Eurojust-u tiež prispeje 
k účinnému vykonávaniu rozhodnutia Rady 2005/671/SVV z 20. septembra 2005 o výmene 
informácií a spolupráci v oblasti trestných činov terorizmu (2005/671/SVV).

Bolo by tiež vhodné, aby sa ďalšej prípravy minimálnych štandardov odborného vzdelávania 
pre finančné vyšetrovanie zúčastnili justičné orgány, najmä prokuratúry a/alebo Eurojust. Členské 
štáty, Komisia a Europol sa vyzývajú, aby urýchlili vypracúvanie spoločných minimálnych noriem 
pre odborné vzdelávanie a aby do tohto procesu v dlhodobom horizonte zahrnuli Eurojust.

Analytickú funkciu FSJ, ktorou je identifikovať aktivity na financovanie terorizmu, možno posilniť 

kombináciou informácii z finančnej oblasti so spravodajskými informáciami z oblasti terorizmu, 

ktoré poskytnú orgány činné v trestnom konaní a spravodajské orgány. FSJ tiež zohrávajú kľúčovú 

úlohu pri odhaľovaní finančných informácii spravodajským organizáciám. Pre úspech globálneho 

úsilia v boji proti terorizmu majú finančné informácie poskytované finančnými inštitúciami 

a spravodajské informácie poskytované finančným inštitúciám zásadný význam. FSJ, spravodajské 

organizácie a orgány činné v trestnom konaní by mali systematicky preskúmavať, aké opatrenia sú 

uskutočniteľné vrátane zákazu vykonávania podozrivých transakcií, žiadostí o verejné označenie 

na účely zmrazenia aktív, začatia trestného stíhania a iných krokov v rámci trestného konania alebo 

výmeny informácií s relevantnou treťou krajinou.
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Komisia by v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum (RP7) a tematického okruhu 

bezpečnosť mohla podporovať vývoj IT nástrojov na uľahčenie a zlepšenie odhaľovania činností 

na financovanie terorizmu finančnými spravodajskými jednotkami, inými orgánmi verejnej moci, 

orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súkromnými aktérmi (napr. bankami) a zároveň 

podporovať výmenu informácii a najlepších postupov.

5.3. Spolupráca so súkromným sektorom

Na úspešný boj proti financovaniu terorizmu by sa mala ďalej posilňovať účinná a efektívna 

spolupráca a spoločné využívanie údajov medzi všetkými relevantnými stranami z verejného 

a súkromného sektora rovnako ako lepšie spoločné využívanie spravodajských informácií medzi 

rôznymi orgánmi verejnej moci. Dosiahnutie tohto cieľa značne zvýši kvalitu príspevkov 

finančných inštitúcií a iných subjektov podávajúcich správy k boju proti financovaniu terorizmu. Je 

potrebné, aby boli finančné inštitúcie lepšie informované o používaní informácii, ktoré poskytujú 

vo forme správ o podozrivých transakciách. Je potrebné uznať dôležitosť spätnej väzby.

Komisia nedávno začala hodnotenie štruktúr FSJ zaoberajúcich sa spätnou väzbou v EÚ medzi 
subjektami podávajúcimi správy a FSJ, ako aj medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a FSJ. 
Na základe tejto štúdie by sa v roku 2009 mohla vykonať ďalšia práca.

Pokiaľ ide o oblasť sankcií, Komisia vedie dialóg s organizáciami európskeho úverového sektora 
a poskytuje konsolidovaný zoznam cieľov1 finančných sankcií a internetovú stránku s cieľom 
pomôcť finančným inštitúciám vo vykonávaní.

Spoločné využívanie údajov medzi verejným a súkromným sektorom a lepšie zhromažďovanie 
a využívanie spravodajských informácií v súčinnosti rôznych orgánov verejnej moci je cieľ, 
na ktorom by EÚ mala ďalej pracovať; členské štáty musia uznať význam takého prístupu 
a riešenia, ktoré poskytuje lepšie riešenie problémov terorizmu a jeho financovania.

6. Medzinárodná spolupráca
Významná časť politiky EÚ v oblasti financovania terorizmu vychádza z práce Finančnej akčnej 
skupiny (FATF), najmä jej deviatich osobitných odporúčaní o financovaní terorizmu. EÚ by 
v rámci FATF mala naďalej zohrávať aktívnu úlohu vzhľadom na vývoj agendy FATF a s cieľom 
zabezpečiť, aby práca FATF naďalej bola v súlade s prioritami EÚ. Stále je potrebná vysoká úroveň 
koordinácie v rámci EÚ o otázkach, ktoré sú predmetom rokovania na pôde FATF.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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EÚ vykonáva takmer všetky odporúčania a osobitné odporúčania FATF. Vďaka tomu sú kontroly 
v Európe účinnejšie a efektívnejšie. Teroristi sa budú usilovať využiť kanály, ktoré sú najmenej 
regulované alebo sledované. EÚ preto musí naďalej venovať pozornosť medzinárodnému rozmeru 
boja proti financovaniu terorizmu. Únia by mala pokračovať v presadzovaní všeobecného 
dodržiavania relevantných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, odporúčaní FATF, rezolúcií OSN 
plného vykonávania globálnej stratégie na boj proti terorizmu OSN a ratifikácie a vykonávania 
iných relevantných medzinárodných a regionálnych dohovorov. Kľúčovým prvkom politiky EÚ 
na boj proti terorizmu by aj naďalej mala byť podpora úsilia tretích krajín navrhovať právne 
nástroje a podpora ich kapacity prevencie voči terorizmu a jeho financovaniu a boja s nimi. 
Takémuto druhu pomoci by sa mala venovať čoraz väčšia podpora.

Je tiež potrebné pokračovať v konštruktívnom dialógu s kľúčovými partnermi, najmä Spojenými 
štátmi a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive. Rada v súčasnosti rokuje o formáte dialógu 
medzi EÚ a USA o financovaní terorizmu a finančných sankciách. Členské štáty podporujú 
pružnejší dialóg vychádzajúci z programových potrieb, ktorý by sa konal aspoň raz ročne. Rada 
v tomto rámci uvažuje aj o nových témach rokovaní s USA. Je pravdepodobné, že dôležitou témou 
dialógu medzi EÚ a USA o financovaní terorizmu bude budúci režim protiteroristických sankcií 
OSN.

7. Organizácia práce v rámci Rady

Na príprave rokovaní Rady o predchádzaní financovaniu terorizmu a boji proti nemu pracuje 

niekoľko pracovných skupín Rady:

· Finanční atašé sa venujú vykonávaniu odporúčaní FATF v právnych predpisoch EÚ

· Radcovia RELEX sa venujú vykonávaniu rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN 

a autonómnych sankcií EÚ v právnych predpisoch EÚ (vrátane špecializovanej 

skupiny RELEX v zložení„sankcie“ pre monitorovanie a vyhodnocovanie 

horizontálnych otázok)

· Pracovná skupina pre boj proti terorizmu sa venuje vnútorným aspektom v rámci EÚ

· Pracovná skupina pre terorizmus sa venuje vonkajším aspektom

· Pracovná skupina pre vykonávanie spoločnej pozície č. 931, ktorá sa zaoberá 

označovaním organizácií a jednotlivcov zapojených do teroristických činov

· Multidisciplinárna skupina pre boj proti organizovanej trestnej činnosti – aspekty 

trestného konania.
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Z dôvodov, ktoré súvisia so zložením týchto skupín a existenciou neformálnych skupín vytvorených 

na iné účely (napr. platforma FSJ), by niekoľko aspektov boja proti financovaniu terorizmu mohli 

lepšie koordinovať prípravné orgány Rady.

8. Odporúčania

Vzhľadom na uvedené sa Rada vyzýva, aby schválila tieto odporúčania:

Odporúčanie 1 – monitorovanie

Členské štáty by mali zabezpečiť účinné vykonanie právnych nástrojov EÚ, ktorými sa transponuje 

40 + 9 odporúčaní Finančnej akčnej skupiny. Členské štáty by mali zabezpečiť aj účinné vykonanie 

príslušných právnych nástrojov o spolupráci v oblasti orgánov činných v trestnom konaní. Komisia 

sa vyzýva, aby pokračovala v monitorovaní vykonávania príslušných právnych predpisov EÚ 

zo strany členských štátov vrátane príslušných právnych nástrojov EÚ o spolupráci v oblasti 

orgánov činných v trestnom konaní. Na základe správ Komisie o vykonávaní týchto právnych 

nástrojov, najmä na účely posilnenia operačnej spolupráce, by Rada mala preskúmať budúce 

činnosti. V prípade potreby je nutné zvážiť návrhy na doladenie existujúcich právnych predpisov.

Odporúčanie 2 – analýza hrozieb

EÚ by mala aj naďalej analyzovať a predvídať nové trendy a metódy v oblasti financovania 

terorizmu s cieľom vypracovať nové legislatívne nástroje, pričom sa zohľadní už vykonaná 

a prebiehajúca práca FATF týkajúca sa analýzy globálnych hrozieb. Dôležitými podpornými 

nástrojmi sú analýzy hrozieb.

SitCen sa vyzýva, aby pravidelne vypracúval správy o hrozbách v rámci EÚ a medzinárodných 

hrozbách s cieľom umožniť Rade predvídať nové trendy vo financovaní terorizmu a aktualizovať jej 

stratégiu pre boj proti financovaniu terorizmu v prípade potreby do mája 2009. Pozornosť by sa 

mala venovať súčasným spôsobom financovania terorizmu v členských štátoch.

Europol sa vyzýva, aby do decembra 2008 na základe vyšetrovaní v členských štátoch predložil 

Rade správu o prepojení medzi financovaním terorizmu a inou trestnou činnosťou s cieľom 

umožniť Rade aktualizovať v prípade potreby jej stratégiu pre boj proti financovaniu terorizmu 

do mája 2009.
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Europol a SitCen sa nabádajú, aby pri vypracúvaní analýz hrozieb úzko spolupracovali, a vyzývajú 

sa, aby v rámci možnosti predložili spoločnú správu.

Odporúčanie 3 – nový vývoj

Jednotné vykonávanie súvisiacich ustanovení o alternatívnych prevodoch smernice o platobných 

službách je kľúčové pri predchádzaní zneužitiu služieb na prevod peňazí alebo iných foriem 

prostriedkov zo strany osôb, ktoré by mohli financovať teroristické činnosti. Komisia sa vyzýva, 

aby preskúmala potrebu a možnosť vypracovania praktických usmernení pre ich vykonanie 

zo strany členských štátov, ktoré sa zakladajú na konkrétnych ustanoveniach smernice, 

vysvetľujúcej poznámky FATF k osobitnému odporúčaniu VI a dokumentu FATF o najlepších 

postupoch na túto tému. Členské štáty sa povzbudzujú, aby urýchlene vykonali smernicu 

o platobných službách s cieľom posilniť kontrolu nad poskytovateľmi služieb na prevod peňazí 

a zabrániť využívaniu týchto služieb potenciálnymi financovateľmi terorizmu.

Vzhľadom na rýchlosť technického rozvoja nových spôsobov platieb by možno bolo užitočné 

predvídať možný budúci vplyv na zraniteľnosť týchto metód pre financovanie teroristických aktivít. 

Komisia a členské štáty sa vyzývajú, aby spolu s príslušnými stranami, okrem iného s centrálnymi 

bankami a prípadne spolu s poskytovateľmi platobných služieb, preskúmali, či by z týchto nových 

spôsobov platieb nemohlo vyplynúť nejaké riziko financovania teroristických aktivít alebo riziko 

prania špinavých peňazí, a ak áno, aké osobitné opatrenia by sa mohli prijať s cieľom obmedziť 

takéto riziká. Výsledky typologickej štúdie FATF z októbra 2006 by mohli slúžiť za základ tohto 

preskúmania.

EÚ by mala sledovať vývoj v rámci FATF v súvislosti s novými metódami financovania terorizmu, 

ako sú aktivity založené na obchodovaní, a Komisia a členské štáty sa vyzývajú, aby podali správy 

o týchto témach a poskytli Rade poradenstvo o ďalších činnostiach, ak sa prijmú nové 

medzinárodné normy a/alebo odporúčania.
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Odporúčanie 4 – posilnenie existujúcich činností
Pokiaľ ide o neziskový sektor a vykonávanie Osobitného odporúčania FATF VIII, Komisia sa 
vyzýva, aby na začiatku roka 2009 predložila výsledky svojich dvoch štúdií o neziskových 
organizáciách ako základ pre možný spoločný prístup EÚ k znižovaniu zraniteľnosti neziskových 
organizácií voči infiltrácii trestných prvkov. Takýto prístup by mohol zahŕňať vývoj 
celoeurópskych usmernení pre neziskové organizácie, spoluprácu EÚ pri predchádzaní 
a vyšetrovaní zneužitia, celoeurópske programy zvyšovania povedomia pre neziskové organizácie 
a vytvorenie platformy pre expertov z verejného a neziskového sektora členských štátov na výmenu 
najlepších postupov.

Cielené (finančné) sankcie, ktoré znížili možnosti, aby teroristi a teroristické organizácie 
zneužívali finančný sektor, a sťažili získavanie a presun finančných prostriedkov. Efektívne 
zmrazovanie aktív si bude aj naďalej vyžadovať vyšetrovacie úsilie všetkých členských štátov 
a spoluprácu s tretími krajinami venované príprave označení založených na dostatočných 
informáciách, ktoré spĺňajú kritériá pre zmrazovanie aktív. Rada zlepšila postupy označovania 
v súlade s rozsudkami Súdu prvého stupňa.

EÚ musí pokračovať v monitorovaní vykonávania zmrazovania aktív s cieľom zlepšiť jeho
efektivitu. Na úrovni EÚ i na vnútroštátnej úrovni by mal pokračovať a skvalitniť sa dialóg 
a spolupráca s finančnými inštitúciami zo súkromného sektora a inými relevantnými hospodárskymi 
subjektmi.

Odporúčanie 5 – FSJ a spolupráca s FSJ
Na uľahčenie výmeny informácií s vnútroštátnymi finančnými spravodajskými jednotkami a inými 
príslušnými orgánmi a medzi nimi navzájom je potrebné väčšie úsilie. Toto umožní finančným 
spravodajským jednotkám a iným príslušným orgánom poskytnúť viac spätnej väzby finančným 
inštitúciám v prípade nahlásenia podozrivých alebo nezvyklých transakcií vhodných cieľov. Spätná 
väzba je veľmi dôležitá pre dobré fungovanie protiteroristického finančného systému. Výsledky 
prebiehajúceho hodnotenia na úrovni EÚ, ktoré začala Komisia pre štruktúry spätnej väzby 
finančných spravodajských jednotiek, by preto experti členských štátov mali náležite prerokovať, 
vrátane zástupcov finančných inštitúcií a iných subjektov podávajúcich správy, tieto by mali viesť 
k identifikácii najlepších postupov. Je potrebné preskúmať spôsoby prístupu finančných 
spravodajských jednotiek a iných príslušných orgánov vrátane colných orgánov k relevantným 
údajom (finančným, orgánov činných v trestnom konaní a spravodajským) so zreteľom na otázky 
súvisiace s ochranou údajov a iné dôležité záujmy, napríklad národnú bezpečnosť. 
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Do polovice roka 2009 by sa všetky členské štáty myli stať plne funkčnými členmi siete FIU.NET.

Správa Komisie o vykonávaní rozhodnutia Rady o spolupráci FSJ z novembra 2000 ukazuje, že je 

potrebné zlepšiť operačnú spoluprácu, pod ktorú spadá zabezpečenie širokej výmeny všetkých 

finančných informácii a informácií orgánov činných v trestnom konaní. Komisia sa vyzýva, aby 

presadzovala závery tejto správy na (neformálnej) platforme FSJ a iných príslušných fórach EÚ. 

Mali by sa viac preskúmať spôsoby na uľahčenie výmeny informácii na národnej aj medzinárodnej 

úrovni nezávisle na charaktere vnútroštátnych FSJ . Usmernenia EÚ by mohli uľahčiť výmenu 

informácií na úrovni EÚ.

Odporúčanie 6 – spolupráca so súkromným sektorom

Komisia a členské štáty sa vyzývajú, aby posilnili dialóg a spoluprácu so súkromným sektorom 

v relevantných oblastiach financovania terorizmu, najmä ak ide o praktické vykonávanie nástrojov 

EÚ.

Členské štáty by na národnej úrovni mohli zvážiť zriadenie spoločnej pracovnej skupiny expertov 

z finančného sektora, orgánov ústrednej štátnej správy, orgánov činných v trestnom konaní 

a spravodajských služieb, ktorá by preskúmala spôsoby zvýšenia efektivity verejno-súkromnej 

spolupráce v oblasti boja proti financovaniu terorizmu. Práca takejto pracovnej skupiny by sa mohla 

zamerať okrem iného na nové metódy oznamovania rizík financovania terorizmu, účinné cielené 

žiadosti zo strany orgánov činných v trestnom konaní a rozsah spoločného využívania 

spravodajských informácií.

Odporúčanie 7 – finančné spravodajstvo a vyšetrovanie

Samotné finančné spravodajstvo nestačí na efektívny boj proti terorizmu. V kombinácii 

s protiteroristickým spravodajstvom však finančné informácie môžu posilniť kapacitu 

identifikovať a zachytiť teroristickú činnosť. Získavanie a spoločné využívanie finančného 

spravodajstva by malo dostať vysokú prioritu. Členské štáty sa nabádajú, aby vo svojej politike dali 

kľúčovú prioritu finančnému vyšetrovaniu a spoločnému využívaniu protiteroristického 

spravodajstva.

Členské štáty sa nabádajú, aby sa finančné vyšetrovanie stalo základnou zložkou všetkých 

protiteroristických vyšetrovaní. Členské štáty, Komisia a Europol sa vyzývajú, aby urýchlili pokrok 

pri vypracúvaní minimálnych noriem pre odborné vzdelávanie a aby do tohto procesu v dlhodobom 

horizonte zahrnuli Eurojust.
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Odporúčanie 8 – medzinárodná spolupráca

EÚ by mala pokračovať vo svojej práci, aby zabezpečila všeobecné dodržiavanie a úplné 

vykonávanie príslušných medzinárodných dohovorov a rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. 

V politických dialógoch na všetkých úrovniach s týmito krajinami, ktoré neratifikovali alebo úplne 

nevykonali tieto nástroje, je potrebné neustále sa zaoberať touto témou. Rada v príslušných 

politických dialógoch o financovaní terorizmu, najmä s prioritnými krajinami identifikovanými 

pracovnou skupinou SZBP pre terorizmus (COTER), bude tlmočiť dôležité odkazy o financovaní 

terorizmu.

Kľúčovým prvkom politiky EÚ na boj proti terorizmu by mala byť aj naďalej podpora úsilia tretích 

krajín navrhovať právne nástroje a nástroje prevencie proti terorizmu a jeho financovaniu a boja 

s nimi. Je potrebné zlepšiť technickú pomoc na účely zlepšenia kapacít na boj proti terorizmu 

kľúčových krajín, najmä prioritných krajín. Členské štáty a Komisia sa vyzývajú, aby 

na zlepšovanie kapacít na boj proti financovaniu terorizmu pridelili v spolupráci s inými darcami 

väčšie finančné prostriedky.

Členské štáty sa nabádajú, aby preskúmali možnosti financovania zo strany Spoločenstva 

pre projekty s tretími krajinami o budovaní kapacít v sektore neziskových organizácií, ktoré by 

mohli pomôcť chrániť medzinárodné charitatívne organizácie proti zneužitiu zo strany tých, ktorí 

financujú terorizmus.

EÚ by mala pokračovať v úzkej spolupráci s Finančnou akčnou skupinou vo všetkých otázkach 

týkajúcich sa 40 odporúčaní FATF, a najmä 9 osobitných odporúčaní o financovaní terorizmu, 

vrátane nového vývoja. Komisia a členské štáty sa vyzývajú, aby v rámci FATF zabezpečili 

koordinované stanovisko EÚ o všetkých otázkach financovania terorizmu. Keďže nie všetky 

členské štáty sú členmi FATF, koordinácia má mimoriadny význam. Mohol by sa zvážiť  

koordinačný mechanizmus, ktorý by pokrýval všetky aspekty (právne aspekty, aspekty vynucovania 

práva, finančné aspekty) 40 odporúčaní FATF a 9 osobitných odporúčaní FATF, pričom sa 

zohľadnia existujúce mechanizmy (ako je Výbor pre prevenciu prania špinavých peňazí a

financovania terorizmu).

EÚ by pokračovať v konštruktívnom dialógu s kľúčovými partnermi, najmä Spojenými štátmi 

a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive. Rada sa vyzýva, aby iniciovali návrhy o formáte 

dialógu medzi EÚ a USA o financovaní terorizmu a finančných sankciách a odporučila témy, 

o ktorých by sa malo diskutovať.
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Odporúčanie 9

Pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, Rada by mala včas zlepšiť 

svoju prípravnú prácu a zjednodušiť vnútorné usporiadanie svojej práce .

Odporúčanie 10

Koordinátor pre boj proti terorizmu EÚ by v spolupráci s Komisiou zabezpečil nadväzovanie 

na aktualizovanú stratégiu so zapojením všetkých pilierov a každých šesť mesiacov by o tom podal 

správu COREPER-u. Prvú správu by COREPER-u predložil do konca decembra 2008.

V obsahu týchto správ a odporúčaní sa zohľadnia rokovania jednotlivých pracovných orgánov.

_______________


