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Zadeva: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Evropski sistem za 

sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (TFTS): razpoložljive možnosti 
(COM (2011)429)
– orientacijska ministrska razprava o TFTS

I. Podlaga za sporočilo Komisije

Evropska komisija je 13. julija 2011 izdala sporočilo o razpoložljivih možnostih glede vzpostavitve 

sistema za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (TFTS) v Evropski uniji. Priprave so sledile 

posvetovanjem z državami članicami in študiji, ki jo je izvedel zunanji izvajalec.
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Sporočilo Komisije je odgovor na poziv iz Sklepa z dne 13. julija 2010 o sklenitvi sporazuma 

TFTP, v katerem je Svet na zahtevo Evropskega parlamenta Komisiji naročil, naj preuči "pravni in 

tehnični okvir za vpogled v podatke na ozemlju EU". Parlament je za takšno študijo zaprosil, ker je 

imel resne pomisleke glede obsežnega prenosa osebnih podatkov v tretjo državo. Nujno se je 

zavedati, da so pomisleki Parlamenta veljali za prenos v tretjo državo, pa tudi za shranjevanje 

velikih količin osebnih podatkov nedolžnih posameznikov.

Poglavitna cilja predlaganega sistema, kot ju je navedla Komisija, sta:

1) zagotovitev učinkovitega instrumenta za preprečevanje financiranja terorizma in boj proti njemu 

ter

2) omejitev pretoka osebnih podatkov v tretje države.

II. Kako naprej? 

Na seji odbora CATS 5. in 6. septembra 2011 je potekala orientacijska razprava o navedenem 

sporočilu. Države članice so v splošnem pozdravile to sporočilo in priložnost, da prispevajo k delu 

Komisije v zvezi s tozadevnim zakonodajnim predlogom.

Prvotne ugotovitve večine delegacij kažejo, da obstaja začetni, v splošnem pozitivni odnos do 

TFTS, po drugi strani pa so delegacije poudarile nujnost podrobne obravnave tozadevnega 

zakonodajnega predloga. 

Na splošno pa so se delegacije strinjale, da je kljub temu potrebna nadaljnja poglobljena analiza in 

da mora zato Komisija izvesti oceno učinka. To bi moralo državam članicam dati celovito sliko o 

praktičnih, finančnih in pravnih vidikih morebitnega bodočega TFTS in o njegovi dodani vrednosti. 

Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje stroškov sistema. Veliko število delegacij je poudarilo potrebo 

po podrobni oceni stroškov v oceni učinka, tudi v primeru morebitne razširitve področja uporabe 

TFTS na resne grožnje notranji varnosti, ki niso povezane s terorizmom.
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Nekatere države članice so izrazile zaskrbljenost, da se ne bi pojavile ovire za dobro sodelovanje v 

okviru sporazuma TFTP med EU in ZDA iz leta 2010, še posebno glede na pozitivno oceno 

sodelovanja z ameriškim TFTP, ki sta jo dala Europol in Evropski koordinator za boj proti 

terorizmu (CTC)1, zlasti ob upoštevanju izkušenj v povezavi z napadi na Norveškem julija letos. 

Zato predsedstvo meni, da je nujno, da Svet na politični ravni začrta smer, ki naj jo Komisija 

upošteva pri morebitnem zakonodajnem predlogu v zvezi z evropskim TFTS. 

Kot je bilo izrecno poudarjeno na septembrski seji odbora CATS, predsedstvo namerava izvesti 

razpravo na ministrski ravni, s katero bi podprli Komisijo pri njenem delu v zvezi z morebitnim

bodočim zakonodajnim predlogom glede TFTS. Hkrati predsedstvo obravnava tudi potrebo po 

nadaljnji preučitvi tega vprašanja z ekonomskimi in finančnimi strokovnjaki.

Svet naj obravnava naslednja vprašanja:

1. Ali so ministri mnenja, da obstaja operativna potreba po vzpostavitvi sistema za sledenje 

financiranja terorističnih dejavnosti, in ali so prepričani o njegovi morebitni dodani vrednosti v 

primerjavi z obstoječim mehanizmom?

2. Če je odgovor pritrdilen, katera so ključna odprta vprašanja, ki bi jih morala Komisija 

obravnavati pri svojem nadaljnjem pripravljalnem delu?

3. Kar zadeva morebitni bodoči evropski sistem za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti, 

kaj ministri pričakujejo glede njegovega učinka na sodelovanje z ameriškim TFTP v okviru 

sporazuma TFTP med EU in ZDA iz leta 2010 ter glede njunega medsebojnega učinkovanja?

________________________

  
1 CTC je v svojem periodičnem poročilu (Strategija EU za boj proti terorizmu – dokument za 

razpravo. Dok. 10622/11 z dne 27. maja 2011) poudaril tudi pomen pobude v zvezi z 
evropskim TFTS.


