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Uvod

Evropski svet je na zasedanju 16. in 17. decembra 20041 sprejel trenutno veljavno strategijo za boj 

proti financiranju terorizma, ki zajema vse tri stebre EU in ki jo je Svet pripravil na podlagi skupnih 

predlogov generalnega sekretarja/visokega predstavnika in Komisije. Koordinator za boj proti 

terorizmu je v zadnjem poročilu o izvajanju2 navedel, da so bili izvedeni skoraj vsi ukrepi iz te 

strategije. Ukrepi, ki še niso bili izvedeni ali se trenutno izvajajo, so navedeni v zadnjem poglavju 

poročila.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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Po napadih 11. septembra 2001 je bilo veliko pozornosti namenjene krepitvi zmogljivosti EU za boj 

proti financiranju terorizma, na ravni EU so bili sprejeti različni pravni instrumenti in izvedeni 

različni ukrepi. Ta trend se je v zadnjih dveh letih upočasnil, saj smo priča manjšemu zagonu pri 

razvoju novih idej na področju boja proti financiranju terorizma.

Vendar pa preprečevanje financiranja terorizma in nadzor nad tem, kako osumljeni teroristi 

uporabljajo svoja finančna sredstva, ne sme zamreti. Zakonodaja EU je sedaj sprejeta, pojavlja pa se 

vse večja potreba po širšem nezakonodajnem ukrepanju, kot so ukrepi za preglednost, s katerim bi 

države članice pridobile instrumente za preprečevanje in zatiranje financiranja terorizma. V 

sodelovanju z državami članicami moramo delo nadaljevati in ga pospešiti, da bi izboljšali načine 

za zamrznitev in zaseg sredstev, pridobljenih s terorističnimi dejanji, in premoženjske koristi, 

pridobljene s kaznivim dejanjem, ter da bi vzpostavili skupne osnovne standarde za usposabljanje 

finančnih preiskovalcev in spodbudili učinkovito sodelovanje med enotami za finančni nadzor 

(FIU) med državami EU in s tretjimi državami.

Nadzor v Evropi je vse ostrejši, zato bodo posamezniki, ki načrtujejo teroristična dejanja ali 

sodelujejo v terorističnih skupinah, iskali (nove) poti, ki so najslabše zakonodajno urejene ali 

nadzorovane. Grožnje, povezane s financiranjem terorizma, se nenehno spreminjajo in se močno 

razlikujejo glede na komitenta, jurisdikcije, proizvode, izvedbene poti in čas. To pomeni, da mora 

biti odziv na financiranje terorizma prav tako prilagodljiv, kot so teroristi sami. Zato mora EU več 

pozornosti posvetiti mednarodni razsežnosti boja proti financiranju terorizma.

Pranje denarja in financiranje terorizma poteka v različne nezakonite namene in ukrepi, ki so bili 

uspešno uporabljeni pri identifikaciji in preprečevanju pranja denarja, se lahko pri preprečevanju 

financiranja terorizma izkažejo za manj učinkovite, razen če niso dopolnjeni z dodatnimi 

informacijami. Treba se je zavedati, kako pomembne so povratne informacije in informacije 

obveščevalnih in varnostnih služb o financiranju terorizma. Enote za finančni nadzor, organi 

kazenskega pregona, obveščevalne in varnostne službe ter organizacije, kot sta Europol in Eurojust, 

lahko v zvezi s tem igrajo pomembno vlogo.

Koordinator EU za boj proti terorizmu v tesnem sodelovanju s predsedstvom in Komisijo poziva 

Svet, naj sprejme takšno revidirano strategijo, v kateri se bo upoštevalo delo, ki ga je opravila 

projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF).
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Pregled ustrezne zakonodaje EU na področju pranja denarja in financiranja terorizma

V obdobju izvajanja trenutno veljavne strategije so bili sprejeti različni pravni instrumenti, s 

katerimi naj bi v zakonodajo EU prenesli 40 priporočil in 9 posebnih priporočil o financiranju 

terorizma, ki jih je revidirala projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF). FATF nenehno 

izboljšuje svoja priporočila in si prizadeva za enoten dogovor o načinu izvajanja teh instrumentov. 

Izvajanje instrumentov s strani vseh članov FATF in predstavnikov regionalnih teles s podobnimi 

nalogami, kot jih ima FATF, se redno ocenjuje. Zato je pomemben skupen pristop k izvajanju 

instrumentov v državah članicah, pri oblikovanju pristopa EU pa smo dosegli opazen napredek. 

Najpomembnejši instrumenti so:

1. Direktiva 2005/60/ES o preprečevanju uporabe finančnega sistema (tretja direktiva o 

preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma). Zajema večino od 40 

priporočil FATF in nekatera od 9 posebnih priporočil FATF.

2. Uredba (ES) št. 1781/2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev. Je 

izvedbena uredba za posebno priporočilo FATF št. VII o elektronskih prenosih sredstev.

3. Uredba (ES) št. 1889/2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje. Je 

izvedbena uredba za posebno poročilo FATF št. VII o prevoznikih gotovine.

4. Direktiva 2007/64/ES o plačilnih storitvah na notranjem trgu, tj. "direktiva o plačilnih 

storitvah". To je skupaj s tretjo direktivo proti pranju denarja izvedbena direktiva za posebno 

priporočilo FATF št. VI o vzporednih sistemih nakazovanja.

5. Uredba (ES) 2580/2001 o zamrznitvi sredstev domnevnim teroristom; skupaj z 

uredbo (ES) 881/2002 o izvajanju sankcij ZN proti Al-Kaidi in talibanom je izvedbena uredba 

za tisti del posebnega poročila III FATF, ki obravnava zamrznitev sredstev, pridobljenih s 

terorističnimi dejanji.

Čeprav naslednji instrumenti niso neposredno povezani z vprašanjem financiranja terorizma, pa so 

prav tako pomembni za njegovo preprečevanje in zatiranje:

6. Protokol iz leta 2001 h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči,

7. Okvirni sklep o zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem,
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8. Sklep Sveta z dne 20. septembra 2005 o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju 

terorističnih kaznivih dejanj,

9. Sklep Sveta z dne 17. oktobra 2000 o dogovoru glede sodelovanja med enotami za finančni 

nadzor (FIU).

Prihodnje dejavnosti bi morali načrtovati na podlagi ugotovitev iz poročil Komisije o izvajanju teh 

zakonodajnih instrumentov, zlasti za okrepitev operativnega sodelovanja v državah članicah in med 

njimi.

Pot naprej

1. Spremljanje izvajanja

Cilj boja proti financiranju terorizma je preprečevanje napadov in pregon oseb, ki taka dejanja 

načrtujejo ali jih izvajajo. EU teroristom otežuje uporabo sredstev in virov za dosego njihovih 

namenov ter tako kar se da učinkovito varuje svoje državljane. Finančna orodja – če so uporabljena 

proaktivno – so zelo koristna pri odkrivanju terorističnih mrež in razvoju obveščevalnih podatkov 

na področju boja proti terorizmu. Sprejetje navedenih zakonodajnih instrumentov in uredb o 

zamrznitvi sredstev1 je prvi korak v to smer. Drugi korak morajo storiti države članice z usklajenim 

izvajanjem te zakonodaje, zlasti v praksi. Spremljanje je pomembna naloga in napredek bo 

koordinator za boj proti terorizmu vključil v svoja šestmesečna poročila. Za izmenjavo najboljših 

praks in obveščanje o težavah pri izvajanju različnih pravnih instrumentov EU bi se lahko 

vzpostavili in/ali okrepili neformalni in formalni forumi. Po potrebi naj se upoštevajo predlogi za 

dodelavo obstoječe zakonodaje.

  
1 Uredbi Sveta (ES) št. 2580/2001 in št. 881/2002.
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Pozornost je treba posvetiti spremljanju izvajanja instrumentov EU, pa tudi izvajanju drugih 

ustreznih mednarodnih instrumentov, denimo Konvencije ZN o zatiranju financiranja terorizma, 

Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, 

pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma ter Konvencije Sveta Evrope o 

preprečevanju terorizma. Izkušnje in ovire, ki smo jim priča na svetovni ravni, bi lahko prispevale k 

reševanju podobnih težav v EU. Države članice, ki še niso ratificirale teh pomembnih mednarodnih 

konvencij, spodbujamo, naj to čim prej storijo.

2. Ocena nevarnosti

EU mora prav tako analizirati in predvideti nove trende in načine, zaradi katerih bo morda treba 

sprejeti nove zakonodajne instrumente ali uvesti skupne ukrepe. SitCen in Europol morata redno 

pripravljati analize nevarnosti in trendov v EU in na mednarodnem prizorišču. Izboljšati je treba 

poznavanje spreminjajočih se nevarnosti in trendov ter temu primerno prilagoditi ukrepanje EU. 

Prednostno ukrepanje je treba določiti na podlagi prihodnje ocene nevarnosti Europola na področju 

financiranja terorizma in podobnih ocen SitCena.

3. Novi trendi

3.1. Alternativni sistemi nakazovanja sredstev

Alternativni sistemi nakazovanja sredstev so pomembno vprašanje, ki mu moramo nameniti 

pozornost v okviru preprečevanja in zatiranja financiranja terorizma. Alternativni sistemi 

nakazovanja sredstev so storitve, ki tradicionalno delujejo zunaj običajnega finančnega sektorja in 

omogočajo prenos gotovine ali sredstev iz enega kraja v drugega. V posebnem priporočilu FATF št. 

VI in njegovi pojasnjevalni opombi so podrobno razložene zahteve za izvajanje. Ti sistemi so 

pogosto povezani z določenimi geografskimi območji, zato za njih obstajajo različni izrazi. Mednje 

sodijo izrazi kot so hawala, hundi in Black Market Peso Exchange.
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Čeprav ti sistemi lahko služijo povsem zakonitim namenom, lahko zločincem in terorističnim 

organizacijam omogočijo navidezni prenos sredstev, ne da bi za njimi ostala kakšna sled. Ti sistemi 

delavcem migrantom olajšajo nakazovanje denarja družinam v njihovih matičnih državah. Zato 

moramo poiskati ravnotežje med zaščito zakonite uporabe sistemov in bojem proti njihovi zlorabi v 

namene financiranja terorizma.

S sprejetjem direktive o plačilnih storitvah novembra 2007 je bilo v zakonodaji EU v celoti 

upoštevano posebno priporočilo FATF št. VI o alternativnih sistemih nakazovanja sredstev, v 

katerem so določeni preventivni ukrepi, kot so denimo izdajanje dovoljenj in registracija, zahteve za 

identifikacijo komitentov, vodenje evidenc, poročanje o sumljivih transakcijah in sankcije.

Države članice morajo direktivo začeti izvajati najkasneje 1. novembra 2009. Države članice EU 

morajo direktivo enotno izvajati, kar je ključnega pomena, da se osebam, ki bi utegnile financirati 

terorizem, preprečijo zlorabe storitev v plačilnem prometu. Pričakovati je, da bi se z izvajanjem teh 

določb spodbudil postopen prehod teh storitev iz neformalne v formalno ekonomijo. Smiselno bi 

bilo preučiti, ali je treba oblikovati praktične smernice za izvajanje navedene direktive s strani držav 

članic EU in kakšne so možnosti za to.

3.2. Novi načini plačevanja

V svetu se pojavljajo novi načini plačevanja (denimo predplačniške kartice, sistemi za plačevanje 

prek interneta, plačila prek mobilnih telefonov in sistemi, ki temeljijo na trgovanju s plemenitimi 

kovinami prek svetovnega spleta). FATF je med drugim ocenil izpostavljenost za pranje denarja in 

financiranje terorizma. Analiza je pokazala, da obstoječa priporočila FATF in posebna priporočila 

zaenkrat zagotavljajo primerno usmeritev za reševanje šibkih točk teh novih načinov plačevanja.

Poleg tega je ocenjeno, da je bilo v letu 2006 v virtualnih digitalnih skupnostih (denimo 

secondlife.com) porabljenih več kot ena milijarda USD v blagu in storitvah. Ker lahko te skupnosti 

zagotavljajo dodatno anonimnost, zaslužek pa je mogoče prenesti nazaj na prave račune, denimo z 

elektronskim prenosom sredstev, bi se z zlorabo teh spletnih mest lahko pojavilo tveganje za 

financiranje terorizma.
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Glede na hiter tehnološki razvoj novih načinov plačevanja, bi bilo smiselno ponovno preučiti, ali 

rezultati analize, ki jo je izvedel FATF v okviru poročila o tipologiji iz oktobra 2006, še vedno 

veljajo in ali bi zloraba novih načinov plačevanja lahko povečala tveganje za financiranje terorizma 

in pranje denarja. Če bi se izkazalo, da bi lahko prišlo do povečanja tveganja, bi Komisija lahko 

preučila možnost nadaljnje ocene med državami članicami.

3.3. Dogajanje v mednarodnih telesih

Mednarodna telesa, zlasti FATF (medvladna skupina za boj proti pranju denarja), trenutno največ 

pozornosti namenjajo 

pranju denarja s pomočjo trgovine.

Zaenkrat o tej temi niso bili sprejeti nobeni novi standardi ali priporočila, čemur bi lahko občasno 

posvetili pozornost tudi med razpravami o financiranju terorizma. Medvladna skupina za boj proti 

pranju denarja (FATF) je junija lani v Londonu sprejela dokument o najboljših praksah proti pranju 

denarja s pomočjo trgovine (TBML). Glavno vprašanje v zvezi s tem je prenos podatkov o trgovini 

med carinskimi organi in enotami za finančni nadzor, še posebej na nacionalni ravni, vendar tudi 

med državami članicami, da bi odkrili nepravilnosti, ki bi bile lahko povezane s pranjem denarja.

4. Izboljšanje ukrepanja

Za boj proti terorizmu je bistveno, da se mreže za financiranje terorizma razbijejo in uničijo, ter da 

se posameznike odvrne od njihovega ustanavljanja. Nedavni napadi kažejo na to, da jih je mogoče 

organizirati z malo stroški in ne da bi zbudili sum. Vendar so neposredni stroški napadov le del 

finančnih potreb terorističnih organizacij. S prekinitvijo finančnih tokov do terorističnih organizacij 

se zmanjšujejo njihova sredstva za propagando, novačenje, lažje izvedbo terorističnih dejanj ipd. 

Teroristi uporabljajo legitimne in kriminalne metode za financiranje organizacije in delovanja. Da 

bi teroristom preprečili zbiranje, prenos in uporabo sredstev, mora pravosodje uvesti nekatere 

ukrepe. Sem sodijo izvajanje usmerjenih finančnih sankcij (zamrznitev sredstev), zaščita 

izpostavljenih sektorjev, vključno z dobrodelnimi ustanovami in podjetji, ki opravljajo storitve v 

plačilnem prometu, ter spodbujanje učinkovitega poročanja o sumljivih transakcijah.
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Kot poudarjajo FATF in druge mednarodne organizacije je zelo pomembno, da se neprofitne 

organizacije zaščitijo pred zlorabo, med drugim z ustreznimi ukrepi za zagotovitev preglednosti in 

prevzem odgovornosti. Ker gre pri neprofitnih organizacijah pogosto za mednarodne organizacije, 

je poleg nacionalnih ukrepov treba najti dopolnilne rešitve na mednarodni ravni, zlasti na ravni EU.

Razen "petih načel", ki jih je Svet sprejel decembra 20051, za pripravo ukrepov proti zlorabi 

neprofitnih organizacij z namenom financiranja terorizma na ravni EU, ni bilo doseženega velikega 

napredka. Po objavi sporočila na to temo novembra 2005 (COM (2005)620), je Komisija dala 

pobudo za dve raziskavi na ravni EU, s pomočjo katerih naj bi bolje razumeli nevarnosti in 

morebitne politične ukrepe: 1) raziskava o vrstah in obsegu zlorab neprofitnih organizacij z 

namenom financiranja kriminala, vključno s financiranjem terorizma in 2) raziskava o aktualnih 

pobudah za samoregulacijo in javno regulacijo, da bi zagotovili večjo preglednost neprofitnih 

organizacij. Ti rezultati bi države članice lahko spodbudili, da bi ob pomoči Komisije preučile, 

kakšen naj bi bil skupen pristop EU do zmanjšanja izpostavljenosti neprofitnih organizacij 

kriminalni infiltraciji.

4.2. Ciljno usmerjene sankcije

Drugo pomembno sredstvo za boj proti financiranju terorizma so usmerjene (finančne) sankcije 

(zamrznitev sredstev) v skladu z resolucijama Varnostnega sveta ZN 1267 (1999) in 1373 (2001) 

ter poznejšimi resolucijami; s pomočjo teh resolucij so se zmanjšale možnosti teroristov in 

terorističnih organizacij za zlorabo finančnega sektorja, zbiranje in prenašanje sredstev pa je 

oteženo. Določitev specifičnih organizacij, v katerih bi izvajali širok preventiven nadzor nad 

njihovim finančnimi transakcijami v skladu z veljavnimi predpisi, bi lahko bila rešitev, če bi imeli 

dovolj informacij, s katerimi bi tak nadzor lahko upravičili.

Svet je nadaljeval delo v zvezi z izboljšanjem postopka za uvrstitev oseb in subjektov na seznam in 

črtanje s seznama v skladu z uredbo št. 2580/2001 in skupnim stališčem 2001/931/SZVP. Potreba 

po spoštovanju temeljnih pravic vključuje zlasti to, da se ustrezno upoštevata varstvo in spoštovanje 

procesnih pravic oseb, vključenih na seznam. Postopki za uvrstitev na seznam in črtanje z njega so 

bili izboljšani v skladu s sodbami sodišča prve stopnje.

  
1 14694/05.
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5. Pomembna horizontalna vprašanja

Kot je bilo že navedeno, je eden od temeljev EU v boju proti terorizmu ta, da se skuša teroristom 

onemogočiti dostop do finančnih sredstev. To potrjujejo različni sklepi Sveta in (pravni) dokumenti, 

v katerih je poudarjeno, da si EU ne prizadeva le za to, da bi teroristom onemogočila dostop do 

finančnih sredstev, temveč tudi za to, da bi v vseh vidikih boja proti terorizmu kar najbolje 

uporabila finančne podatke.

5.1. Izmenjava informacij in sodelovanje med nacionalnimi organi

Evropski svet je države članice vztrajno pozival, naj tesneje sodelujejo s pristojnimi nacionalnimi 

organi, enotami za finančni nadzor in zasebnimi finančnimi institucijami, da bi olajšali in izboljšali 

izmenjavo informacij o financiranju terorizma. Prej navedeno sporočilo Komisije je bila prva ocena, 

v kateri so bile naštete najboljše prakse nacionalnih struktur za sodelovanje pri zatiranju 

financiranja terorizma.

Učinkovitost izmenjave informacij med pristojnimi organi v EU pa je odvisna od tega, kako 

obsežno in učinkovito je usklajevanje na nacionalni ravni, kar zadeva zbiranje, povezovanje in 

analizo ustreznih informacij ter pripravo kakovostnih podatkov o kazenskem pregonu.

Za ciljno usmerjene in učinkovite finančne preiskave je še naprej zelo pomembno izboljšanje 

mehanizmov za izmenjavo informacij in povratnih informacij (tudi med obveščevalnimi službami 

in organi kazenskega pregona ter finančnimi institucijami) na nacionalni ravni, na ravni EU in 

mednarodni ravni. Odpraviti bi morali pravne ovire, ne da bi pri tem ogrozili spoštovanje načel 

varstva podatkov.

Izmenjava informacij z nacionalnimi enotami za finančni nadzor in drugimi pristojnimi organi ter 

med njimi, med drugim prek FIU.NET, je tisti vidik, ki bi ga morali nenehno izboljševati in krepiti, 

saj omogoča, da se finančnim ustanovam zagotovijo dodatne povratne informacije o tem, kateri 

subjekti so ustrezni za poročanje o sumljivih ali nenavadnih transakcijah, povezanih s financiranjem 

terorizma. Na nacionalni ravni je treba pripraviti ustrezne ukrepe ali celo zakonodajo, ki bi 

omogočili izmenjavo zaupnih oziroma občutljivih informacij. Odločilnega pomena je tudi to, da se 

enotam za finančni nadzor in drugim organom kazenskega pregona omogoči dostop do ustreznih 

podatkov finančnih institucij. Prav tako je treba odpraviti morebitne ovire za izmenjavo informacij.
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Iz poročila Komisije (KOM (2007) 827) o izvajanju Sklepa Sveta 2000/642/JHA iz novembra 2000 

o sodelovanju med enotami za finančni nadzor (FIU-ji) je razvidno, da so pravne obveznosti držav 

članic večinoma izpolnjene, vendar je treba izboljšati operativno sodelovanje, za kar je med drugim 

treba zagotoviti obsežno izmenjavo vseh finančnih informacij in informacij organov kazenskega 

pregona.

(Neformalna) platforma enot za finančni nadzor, ki jo je vzpostavila Komisija, da bi okrepila 

operativno izvajanje tretje direktive o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju 

terorizma, bi lahko prispevala k boljšemu operativnemu sodelovanju. Preučiti pa bi bilo treba še 

druge možnosti za lažjo izmenjavo informacij, ne glede na značilnosti posameznih nacionalnih enot 

za finančni nadzor. Nadalje bi lahko razpravljali o vprašanju smernic EU za lažjo izmenjavo 

informacij na ravni EU. Poleg tega bi morale enote za finančni nadzor iz vseh 27 držav članic EU 

uporabljati FIU.NET kot tehnični pripomoček za izmenjavo informacij o pranju denarja in 

financiranju terorizma.

Z učinkovitim izvajanjem uredbe o kontroli gotovine, ki se v državah članicah uporablja od 
15. junija 2007, bi lahko izboljšali tudi izvajanje posebnega priporočila IX o prevoznikih gotovine. 
Države članice morajo zagotoviti učinkovito izmenjavo informacij na nacionalni ravni, in sicer med 
carinskimi organi, enotami za finančni nadzor in organi pregona, ter na ravni EU med nacionalnimi 
carinskimi organi in enotami za finančni nadzor. Zato bi morale države članice v celoti uporabiti 
obstoječe kanale za izmenjavo informacij na ravni EU.

Finančni sektor ima pomembno vlogo v boju proti financiranju terorizma in vsi zadevni partnerji na 
nacionalni in mednarodni ravni bi morali izmenjevati informacij o sumljivih in nenavadnih 
transakcijah brez nepotrebnih omejitev . Izmenjava informacij in povratne informacije so 
pomembni elementi učinkovitega sistema za odpravo tega pojava. Zato je treba na ustreznih 
področjih financiranja terorizma okrepiti sodelovanje z zasebnim sektorjem, zlasti pri praktičnem 
izvajanju instrumentov EU (stroškovna učinkovitost, povratne informacije).
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5.2. Finančni podatki in finančne preiskave
Finančne informacije same ne zadoščajo za učinkovit boj proti terorizmu. Vendar pa lahko v 
povezavi s podatki s področja boja proti terorizmu izboljšajo sposobnost za odkrivanje in 
prestrezanje terorističnih dejavnosti. Finančne informacije so postale eno najmočnejših 
preiskovalnih in obveščevalnih orožij. Pridobivanje in izmenjava finančnih informacij bi morali 
postati prednostna naloga. Države članice EU bi torej lahko pozvali, naj si prizadevajo, da bi 
finančne preiskave postale temeljni del vseh protiterorističnih preiskav. Za to je potrebna ustrezna 
zakonodaja, strokovno znanje in finančna sredstva, da bi finančno preiskovanje uveljavili kot 
tehniko kazenskega pregona.

Da bi uresničili ta cilj, so države članice skupaj s Komisijo in Europolom začele projekt za 
določitev osnovnih skupnih standardov za usposabljanje finančnih preiskovalcev. Finančno 
preiskovanje je odločilnega pomena za zagotovitev ustreznega znanja in izkušenj ter analitičnega 
znanja v organih kazenskega pregona, da bi odkrili in analizirali sledi o protipravni koristi, 
pridobljeni s kaznivimi dejanji, in drugem premoženju.  Njegova dodatna korist je, da olajšuje zaseg 
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji. Čezmejno sodelovanje nacionalnih 
policijskih organov v boju proti financiranju terorizma je treba še izboljšati; v zvezi s tem bi bila 
koristna pogostejša in zgodnejša uporaba storitev Europola. Pogostejša uporaba analitičnega znanja 
Europola in Eurojusta bo prispevala tudi k učinkovitemu izvajanju Sklepa Sveta 2005/671/PNZ z 
dne 20. septembra 2005 o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju terorističnih kaznivih
dejanj.

Zaželeno bi bilo tudi, da bi sodstvo, zlasti državni tožilec oziroma Eurojust, sodelovalo pri 

nadaljnjem razvoju osnovnih standardov usposabljanja za finančno preiskovanje. Države članice, 

Komisija in Europol naj pospešijo razvoj skupnih osnovnih standardov usposabljanja ter v ta proces 

na dolgi rok vključijo Eurojust.

Analitične sposobnosti enot za finančni nadzor pri odkrivanju financiranja terorizma bi lahko 

okrepili s povezavo finančnih informacij s podatki o teroristih, pridobljenimi od organov pregona in 

obveščevalnih služb. Enote za finančni nadzor imajo odločilno vlogo pri razkrivanju finančnih 

informacij obveščevalnim službam. Finančne informacije, ki jih zagotavljajo finančne ustanove, in 

obveščevalni podatki, ki se pošiljajo finančnim ustanovam, so ključni za uspešen boj proti 

terorizmu na svetovni ravni. Enote za finančni nadzor ter obveščevalne službe in organi kazenskega 

pregona bi morali sistematično preverjati, kateri ukrepi so izvedljivi, vključno s prepovedjo izvedbe 

sumljivih transakcij, zahtevo za javno razkritje identitete zaradi zamrznitve sredstev, uvedbo 

kazenskega postopka in drugih ukrepov odkrivanja in pregona ali izmenjavo informacij z zadevno 

tretjo državo.
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Komisija bi v okviru tematskega področja "Varnost" sedmega okvirnega raziskovalnim programa 

lahko podprla razvoj informacijskih orodij, da bi enote za finančni nadzor in drugi javni organi, 

organi kazenskega pregona in zasebni akterji (npr. banke) lažje in bolje odkrivale dejavnosti za 

financiranje terorizma, hkrati pa spodbujale izmenjavo informacij in najboljših praks. 

5.3. Sodelovanje z zasebnim sektorjem

Za uspešno zatiranje financiranja terorizma bi bilo treba še okrepiti učinkovito sodelovanje in 

izmenjavo podatkov med zadevnimi stranmi iz javnega in zasebnega sektorja, vključno z 

združevanjem obveščevalnih podatkov različnih državnih organov.  S tem se bo močno izboljšala 

vloga finančnih ustanov in drugih poročevalcev pri zatiranju financiranja terorizma. Finančne 

ustanove morajo biti bolje obveščene o tem, kako so bile uporabljene informacije, ki so jih 

zagotovile v obliki poročil o sumljivih transakcijah. Treba je priznati pomen povratnih informacij.

Komisija je pred kratkim začela pripravljati oceno o strukturah za zagotavljanje povratnih 
informacij enotam za finančni nadzor v EU, ki obstajajo med poročevalci in enotami za finančni 
nadzor ter organi kazenskega pregona in enotami za finančni nadzor. Na podlagi študije bi se lahko 
delo nadaljevalo v letu 2009.

Komisija o vprašanjih sankcij razpravlja z organizacijami evropskega kreditnega sektorja; poleg 
tega z objavo prečiščenega seznama ciljev finančnih sankcij1 ter s pomočjo spletne strani podpira 
finančne institucije pri izvajanju.

Izmenjava podatkov med javnim in zasebnim sektorjem ter združevanje obveščevalnih podatkov 
med različnimi državnimi organi je cilj, za katerega bi si morala EU še naprej prizadevati, države 
članice pa morajo spoznati koristi takega pristopa in rešitve, ki jih ponuja za boljše zatiranje 
terorizma in financiranja terorizma.

6. Mednarodno sodelovanje
Pomemben del politike EU v zvezi s financiranjem terorizma temelji na delu FATF, zlasti devetih 
posebnih priporočilih o financiranju terorizma. FATF bo razvijala svoj delovni program, zato bi 
morala EU v njej še naprej aktivno sodelovati, da bi zagotovila, da bo njeno delo še naprej v skladu 
s prednostnimi nalogami EU. V EU je še naprej potrebna visoka raven usklajevanja glede tem, o 
katerih razpravlja FATF.

  
1 http://ec.europa.eu/external relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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EU upošteva skoraj vsa priporočila FATF in posebna priporočila. Zato so kontrole v Evropi postale 
učinkovitejše in uspešnejše. Teroristi bodo skušali uporabiti tiste kanale, ki so najslabše urejeni ali 
nadzorovani. Zato mora EU še naprej namenjati pozornost mednarodni dimenziji boja proti 
financiranju terorizma.  Unija bi se morala še naprej zavzemati za vsesplošno upoštevanje ustreznih 
resolucij Varnostnega sveta ZN, priporočil FATF, resolucij ZN, dosledno izvajanje svetovne 
protiteroristične strategije ZN ter ratifikacijo in izvajanje drugih ustreznih mednarodnih in 
regionalnih konvencij. Poleg tega bi morali podpora prizadevanju tretjih držav za oblikovanje 
pravnih instrumentov ter izboljšanje zmogljivosti za preprečevanje in zatiranje terorizma in 
financiranja terorizma ostati ključna elementa protiteroristične politike EU. Prizadevati bi se morali 
za to, da se tej pomoči namenja vse več pozornosti.

Poleg tega je treba nadaljevati konstruktivne pogovore s ključnimi partnerji, zlasti ZDA in Svetom 
za sodelovanje v Zalivu. Svet ravno zdaj razpravlja o obliki dialoga EU-ZDA o financiranju 
terorizma in finančnih sankcijah. Države članice se zavzemajo za prožnejši dialog o temah, ki bodo 
na dnevnem redu, z najmanj enim sestankom na leto. Svet razmišlja tudi o novih temah za razpravo 
z ZDA v tem okviru. Vsekakor je verjetno, da bo prihodnost režima protiterorističnih sankcij ZN 
pomembna tema za dialog EU-ZDA o financiranju terorizma.

7. Organizacija dela v okviru Sveta

Več delovnih skupin Sveta se ukvarja s pripravami na razprave Sveta o preprečevanju in zatiranju 

terorizma v okviru:

· finančnih atašejev pri izvajanju priporočil FAFT v sklopu zakonodaje EU;

· svetovalcev RELEX pri izvajanju resolucij Varnostnega sveta ZN in samostojnih 

sankcij EU v sklopu zakonodaje EU (tudi v posebni sestavi "RELEX/Organ za 

sankcije" za spremljanje in ocenjevanje horizontalnih vprašanj);

· Delovne skupine za področje terorizma za notranje vidike EU;

· Delovne skupine za področje terorizma (COTER) za zunanje vidike;

· Delovne skupina za Skupno stališče 931 (CP 931) za določitev organizacij in 

posameznikov, vpletenih v teroristična dejanja;

· Multidisciplinarne skupine za področje organiziranega kriminala za vidike 

kazenskega pregona.
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Iz razlogov, ki so povezani s sestavo teh skupin, in zaradi obstoja neuradnih skupin, ki so bile 

oblikovane za druge namene (npr. platforma za finančni nadzor), bi več vidikov boja proti 

terorizmu bolje usklajevala pripravljalna telesa Sveta.

8. Priporočila

Svet naj na podlagi zgoraj navedenega odobri naslednja priporočila:

Priporočilo 1 – spremljanje

Države članice bi morale zagotoviti, da se pravni instrumenti EU za prenos 40 + 9 priporočil 

Projektne skupine za finančno ukrepanje dejansko izvajajo. Obenem bi morale države članice 

zagotoviti dejansko izvajanje ustreznih pravnih instrumentov, ki zadevajo sodelovanje organov 

kazenskega pregona. Komisija naj še naprej spremlja izvajanje zadevne zakonodaje EU s strani 

držav članic EU, vključno z ustreznimi pravnimi instrumenti EU, ki zadevajo sodelovanje organov 

kazenskega pregona. Svet bi moral na podlagi poročil Komisije o izvajanju navedenih pravnih 

instrumentov, zlasti za okrepitev operativnega sodelovanja, razmisliti o prihodnjih dejavnostih. Po 

potrebi naj se upoštevajo predlogi za dodelavo obstoječe zakonodaje.

Priporočilo 2 – analiza nevarnosti

EU bi morala še naprej analizirati nove trende in načine na področju financiranja terorizma ter jih 

vnaprej napovedovati, da – ob upoštevanju opravljenega in tekočega dela FATF v zvezi z analizo 

globalne nevarnosti – predvidi morebitne nove zakonodajne instrumente. Pomemben pripomoček, 

ki pripomore k temu, je analiza nevarnosti.

SitCen naj redno pripravlja poročila o nevarnostih znotraj EU in v svetu, tako da bo Svet lahko 

predvidel nove trende in po potrebi do maja 2009 posodobil strategijo proti financiranju terorizma. 

Pozornost je treba nameniti trenutnim vzorcem financiranja terorizma v državah članicah.

Europol naj do decembra 2008 Svetu poroča o povezavah med financiranjem terorizma in drugo 

kriminalno dejavnostjo, ki izhajajo iz preiskav, opravljenih v državah članicah, da bo lahko Svet po 

potrebi do maja 2009 posodobil svojo strategijo proti financiranju terorizma.
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Europol in SitCen sta pozvana, da pri pripravi svoje analize nevarnosti tesno sodelujeta in po 

možnosti predložita skupno poročilo.

Priporočilo 3 – novi trendi

Enotno izvajanje s tem povezanih določb o vzporednem nakazovanju iz direktive o plačilnih 

storitvah je ključnega pomena, da se osebam, ki bi utegnile financirati terorizem, prepreči uporaba 

storitev prenosa denarja in vrednosti. Komisija naj na podlagi specifičnih določb te direktive, 

pojasnjevalne opombe Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) o posebnem priporočilu VI 

in dokumenta slednje o najboljših praksah na to temo preuči, ali je treba oblikovati praktične 

smernice za izvajanje navedene direktive s strani držav članic in kakšne so možnosti za to. Države 

članice so pozvane, naj primerno izvajajo direktivo o plačilnih storitvah, da bi okrepile nadzor nad 

ponudniki storitev v plačilnem prometu in ljudem, ki morebiti finančno podpirajo terorizem, 

preprečile njihovo uporabo.

Glede na hitri tehnični razvoj novih načinov plačevanja bi lahko bilo koristno predvideti, kako bo 

ta v prihodnosti morebiti vplival na izpostavljenost teh metod financiranju terorizma. Komisija in 

države članice naj z ustreznimi zadevnimi stranmi, med drugim s centralnimi bankami in po 

možnosti v povezavi s ponudniki plačilnih storitev, preučijo, ali bi lahko ti novi načini plačevanja 

predstavljali možnost financiranja terorizma in pranja denarja ter kakšne specifične ukrepe bi v tem 

primeru lahko sprejeli, da bi omejili takšno tveganje. Izsledki tipološke študije FATF iz oktobra 

2006 bi lahko bili podlaga za to preučitev.

EU bi morala spremljati razvoj novih metod financiranja terorizma v okviru FATF, na primer 

dejavnosti, povezane s trgovino; Komisija in države članice naj o teh temah poročajo in Svetu v 

primeru sprejetja novih mednarodnih standardov in/ali priporočil svetujejo nadaljnje ukrepe.
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Priporočilo 4 – krepitev obstoječih ukrepov

V zvezi z neprofitnim sektorjem in izvajanjem posebnega priporočila VIII FATF naj Komisija v 

začetku leta 2009 predloži izsledke svojih dveh študij o neprofitnih organizacijah, ki bodo služili 

kot ozadje za morebiten skupen pristop EU k zmanjšanju izpostavljenosti takšnih organizacij 

infiltraciji kriminala. Takšen pristop bi lahko vključeval oblikovanje vseevropskih smernic za 

neprofitne organizacije, sodelovanje EU na področju preprečevanja in preiskovanja zlorab, 

programe ozaveščanja po vsej Evropi, namenjene neprofitnim organizacijam, ter vzpostavitev 

platforme za izmenjavo najboljših praks med strokovnjaki držav članic iz javne uprave in 

neprofitnih organizacij.

Ciljne (finančne) sankcije: zaradi njih imajo teroristi in teroristične organizacije manj možnosti za 

zlorabljanje finančnega sektorja, hkrati pa so te sankcije otežile pridobivanje in prestavljanje 

finančnih sredstev. Vse države članice bodo morale za učinkovito ukrepanje v zvezi z zamrznitvijo 

sredstev tudi v prihodnje voditi preiskave in sodelovati s tretjimi državami, da bi na podlagi 

zadostnih informacij v skladu z veljavnimi kriteriji za zamrznitev sredstev oblikovale seznam imen 

teroristov. Svet je v skladu s sodbami Sodišča prve stopnje izboljšal postopke priprave seznama 

teroristov.

EU mora še naprej spremljati izvajanje zamrznitve sredstev, da bi izboljšala njegovo učinkovitost. 

Ohraniti in izboljšati je treba dialog in sodelovanje s finančnimi ustanovami iz zasebnega sektorja in 

drugimi zadevnimi gospodarskimi akterji, in sicer na ravni EU in nacionalni ravni. 

Priporočilo 5 – enote za finančni nadzor in njihovo sodelovanje

Potrebna so okrepljena prizadevanja za lajšanje izmenjave informacij z enotami za finančni nadzor 

in med njimi ter z drugimi pristojnimi organi. Tako bodo enote za finančni nadzor in drugi pristojni 

organi finančnim institucijam lahko dali več povratnih informacij o ustreznih ciljih glede poročanja 

o sumljivih in nenavadnih transakcijah. Povratne informacije so ključnega pomena za dobro 

delujoči sistem proti financiranju terorizma. Zaradi tega naj bi strokovnjaki držav članic, vključno s 

predstavniki finančnih institucij in drugih organov poročanja, o rezultatih trenutnega ocenjevanja na 

ravni EU, ki ga je sprožila Komisija o strukturah povratnih informacij enot za finančni nadzor, 

temeljito razpravljali, obenem pa naj bi s pomočjo rezultatov opredelili najboljše prakse. Preučiti je 

treba možnosti dostopa enot za finančni nadzor in drugih pristojnih organov, tudi carinskih organov, 

do ustreznih podatkov (finančne informacije, informacije o pregonu in obveščevalni podatki) ter pri 

tem ustrezno upoštevati varstvo podatkov in ostale ključne interese, npr. državno varnost.
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Vse države članice naj bi postale polno delujoče članice FIU.NET do sredine leta 2009.

Poročilo Komisije o izvajanju Sklepa Sveta o sodelovanju enot za finančni nadzor iz novembra 

2000 kaže, da je treba narediti več na področju operativnega sodelovanja, kamor sodi zagotovitev 

široke izmenjave vseh potrebnih finančnih informacij in informacij o kazenskem pregonu. Komisija 

naj nadaljuje delo v zvezi s sklepi tega poročila v okviru (neuradnega) foruma enot za finančni 

nadzor in drugih zadevnih forumih. Nadalje bi bilo treba preučiti možnosti za lažjo izmenjavo 

informacij na nacionalni in mednarodni ravni, ne glede na značilnosti nacionalne enote za finančni 

nadzor. S smernicami EU bi se lahko poenostavila izmenjava informacij na ravni EU. 

Priporočilo 6 – sodelovanje z zasebnim sektorjem

Komisija in države članice naj okrepijo dialog in sodelovanje z zasebnim sektorjem na ustreznih 

področjih financiranja terorizma, zlasti pri praktičnem izvajanju instrumentov EU.

Na nacionalni ravni bi lahko države članice razmislile o vzpostavitvi skupne delovne skupine, v 

kateri bi sodelovali strokovnjaki iz finančnega sektorja, vlade, organov kazenskega pregona in 

obveščevalnih služb, da bi preučevala načine za povečanje učinkovitosti sodelovanja med javnim in 

zasebnim sektorjem v boju proti financiranju terorizma. Delo v taki delovni skupini bi se lahko med 

drugim osredotočilo na oblikovanje novih metod sporočanja tveganj v zvezi s financiranjem 

terorizma, učinkovitost ciljno usmerjenih zahtev organov kazenskega pregona in omejitve pri 

izmenjavi podatkov.

Priporočilo 7 – finančni podatki in finančne preiskave

Finančne informacije same ne zadoščajo za učinkovit boj proti terorizmu. Vendar pa lahko v 

povezavi s podatki s področja boja proti terorizmu izboljšajo zmožnosti, da se odkrijejo in 

prestrežejo teroristične dejavnosti. Pridobivanje in izmenjava finančnih informacij naj bi postali 

prednostna naloga. Države članice naj finančne preiskave in izmenjavo podatkov s področja boja 

proti terorizmu uvrstijo med prednostne naloge svoje politike.

Države članice so pozvane, naj si prizadevajo, da bi finančne preiskave postale temeljni sestavni del 

vseh protiterorističnih preiskav. Države članice, Komisija in Europol naj pospešijo napredek pri 

razvoju minimalnih standardov za usposabljanje, in Eurojust na dolgi rok vključijo v ta razvoj.
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Priporočilo 8 – mednarodno sodelovanje

EU mora nadaljevati delo, da bi zagotovila splošno upoštevanje in celotno izvajanje ustreznih 

mednarodnih konvencij in resolucij Varnostnega sveta ZN. To temo je treba nenehno obravnavati v 

vseh političnih dialogih in na vseh ravneh z državami, ki niso ratificirale ali v celoti začele izvajati 

navedenih instrumentov. Svet bo v ustreznih političnih dialogih o financiranju terorizma podal 

pomembna sporočila o financiranju terorizma, zlasti v dialogu s prednostnimi državami, ki jih je 

opredelila Delovna skupina za področje terorizma SZVP (COTER).

Poleg tega naj bi podpora prizadevanj tretjih držav, da oblikujejo pravne instrumente in orodja za 

preprečevanje in zatiranje terorizma ter njegovega financiranja, ostala ključni element 

protiteroristične politike EU. Okrepiti je treba tehnično pomoč za povečanje protiterorističnih 

zmogljivosti ključnih držav, zlasti prednostnih držav. Države članice in Komisija naj v sodelovanju 

z drugimi donatorji namenijo povečana sredstva za krepitev zmogljivosti za boj proti financiranju 

terorizma.

Države članice naj preučijo možnosti financiranja projektov z ustreznimi tretjimi državami za 

krepitev usposobljenosti v sektorju neprofitnih organizacij s strani Skupnosti, s čimer bi lahko 

pomagale zaščititi mednarodno delujoče dobrodelne organizacije pred zlorabo s strani oseb, ki 

financirajo terorizem.

EU naj še naprej tesno sodeluje s Projektno skupino za finančno ukrepanje glede vseh vprašanj v 

zvezi s 40 priporočili FATF in predvsem devetimi posebnimi priporočili o financiranju terorizma, 

vključno z novimi premiki. Komisija in države članice naj v Projektni skupini za finančno 

ukrepanje zagotovijo usklajeno stališče EU o vseh vprašanjih financiranja terorizma. Ker vse države 

članice niso članice projektne skupine za finančno ukrepanje, je sodelovanje odločilnega pomena. 

Razmislilo bi se lahko o vzpostavitvi usklajevalnega mehanizma, ki bi zajemal vse vidike (pravni, 

izvršilni in finančni vidik) 40 priporočil in 9 posebnih priporočil FATF, a pri tem upoštevati 

obstoječe mehanizme (npr. Odbor za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma).

EU naj bi tudi v prihodnje imela konstruktivne dialoge s ključnimi partnerji, zlasti Združenimi 

državami in Svetom za sodelovanje v Zalivu. Svet naj predloži predloge glede oblike dialoga med 

EU in ZDA o financiranju terorizma in finančnih sankcijah ter priporoči teme, o katerih naj bi se 

razpravljalo.



11778/1/08 REV 1 MM/av 19
DG H II B SL

Priporočilo 9

Svet bi moral izboljšati svoje pripravljalno delo v zvezi z bojem proti pranju denarja in financiranju 

terorizma ter v primernem času racionalizirati svoje delovne strukture.

Priporočilo 10

Koordinator EU za boj proti terorizmu naj bi v sodelovanju s Komisijo zagotovil nadaljevanje dela 

v zvezi s posodobljeno strategijo na večstebrski osnovi ter Coreperju vsakih šest mesecev poročal. 

Prvo poročilo naj bi predstavil Coreperju do konca decembra 2008.

V teh poročilih in priporočilih bo izražen izid posvetovanja v ustreznih delovnih telesih.

________________________


