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POZNÁMKA
Od: Predsedníctvo
Komu: Rada
Č. návrhu Kom.: 12957/11 GENVAL 81 JAI 522 ECOFIN 523 DATAPROTECT 75 

ENFOPOL 245
Predmet: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Európsky systém na 

sledovanie financovania terorizmu: dostupné možnosti [KOM (2011) 429 
v konečnom znení]
– ministerská diskusia o smerovaní TFTS

I. Kontext oznámenia Komisie

Európska komisia 13. júla 2011 predložila oznámenie o dostupných možnostiach, pokiaľ ide 

o zriadenie systému na sledovanie financovania terorizmu (Terrorist Finance Tracking System –

TFTS) v Európskej únii. Týmto prípravám predchádzali konzultácie s členskými štátmi a štúdia 

vypracovaná externým dodávateľom.
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V oznámení Komisie sa reaguje na výzvu uvedenú v rozhodnutí z 13. júla 2010 o uzavretí dohody 

týkajúcej sa programu na sledovanie financovania terorizmu (Terrorist Finance Tracking Program –

TFTP), v ktorom Rada na žiadosť Európskeho parlamentu dala Komisii pokyn, aby preskúmala 

„právny a technický rámec pre extrakciu údajov na území EÚ“. Parlament o takúto štúdiu požiadal 

pretože mal v súvislosti s hromadným prenosom osobných údajov do tretej krajiny vážne obavy. Je 

podstatné si uvedomiť, že námietky Parlamentu boli zamerané proti prenosu do tretej krajiny, ako aj 

proti uchovávaniu hromadného balíka osobných údajov nevinných osôb.

Uvedené základné ciele systému navrhovaného Komisiou sú:

1) zabezpečenie účinného nástroja na predchádzanie financovania terorizmu a boj proti nemu a 

2) obmedzenie toku osobných údajov do tretích krajín.

II. Ďalší postup

Na zasadnutí výboru CATS 5. – 6. septembra 2011 sa k uvedenému oznámeniu uskutočnila diskusia 

o smerovaní. Členské štáty vo všeobecnosti oznámenie privítali, ako aj možnosť prispieť v tejto 

súvislosti k práci Komisie na tomto legislatívnom návrhu.

Na základe počiatočných poznámok väčšiny delegácií sa ukazuje, že predbežný postoj k systému 

TFTS je vo všeobecnosti pozitívny, pričom však delegácie vyjadrili potrebu naďalej na tomto 

legislatívnom návrhu v danej súvislosti pracovať.

Vyjadrila sa však všeobecná zhoda na tom, že stále je potrebná ďalšia hĺbková analýza, a preto musí 

Komisia uskutočniť posúdenie vplyvu. Tým by sa mal členským štátom poskytnúť komplexný 

obraz o praktických, finančných a právnych aspektoch možného budúceho systému TFTS a jeho 

pridanej hodnoty.

Nastolila sa aj otázka nákladov systému. Veľká väčšina delegácií uviedla, že je potrebné, aby sa

v posúdení vplyvu uviedol podrobný odhad nákladov, vrátane prípadu možného rozšírenia rozsahu 

pôsobnosti systému TFTS na závažné hrozby pre vnútornú bezpečnosť s výnimkou terorizmu.
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Niektoré členské štáty vyjadrili svoje obavy, aby sa nezbrzdila plynulá spolupráca v rámci dohody 

z roku 2010 o programe TFTP medzi EÚ a USA, najmä so zreteľom na kladné hodnotenie 

spolupráce s americkým programom TFTP, ktoré uviedol Europol, ako aj koordinátor EÚ pre boj

proti terorizmu1, predovšetkým berúc do úvahy skúsenosti súvisiace s útokmi v Nórsku v júli tohto 

roku.

Predsedníctvo preto považuje za nevyhnutné, aby Rada na politickej úrovni stanovila smerovanie, 

ktorým sa má Komisia v súvislosti s možným legislatívnym návrhom o európskom systéme TFTS 

vybrať.

Ako sa výslovne uviedlo na septembrovom zasadnutí výboru CATS, predsedníctvo má v úmysle 

uskutočniť rokovanie na ministerskej úrovni s cieľom podporiť Komisiu v jej práci týkajúcej sa 

možného budúceho legislatívneho návrhu o systéme TFTS. Predsedníctvo súčasne zvažuje aj 

potrebu ďalej preskúmať túto otázku s ekonomickými a finančnými expertmi.

Od Rady sa žiada, aby sa zamyslela nad týmito otázkami:

1. Domnievajú sa ministri, že existuje operačná potreba zriadiť systém na sledovanie financovania 

terorizmu, a sú presvedčení o jeho potenciálnej pridanej hodnote, keď ho porovnajú 

s existujúcim mechanizmom?

2. Ak áno, ktoré sú kľúčové nedoriešené otázky, ktorým by sa Komisia mala venovať vo svojej 

ďalšej prípravnej práci?

3. V prípade možného budúceho európskeho systému na sledovanie financovania terorizmu, čo 

očakávajú ministri, pokiaľ ide o dôsledky pre spoluprácu uskutočňovanú s americkým 

programom TFTP v rámci dohody z roku 2010 medzi EÚ a USA, ako aj pre príslušné 

interakcie?

______________

  
1 Vo svojej pravidelnej správe (Stratégia EÚ na boj proti terorizmu – dokument na rokovanie 

10622/11 z 27. mája 2011) koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu uviedol aj dôležitosť 
iniciatívy súvisiacej s európskym systémom TFTS.


