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Inledning

Den nuvarande strategin mot finansiering av terrorism, som rådet utarbetat på grundval av 

gemensamma förslag från generalsekreteraren/den höge representanten och kommissionen, antogs 

av Europeiska rådet den 16–17 december 20041 och omfattar alla EU:s tre pelare. EU:s samordnare 

för kampen mot terrorism har i sin senaste genomföranderapport2 slagit fast att nästan samtliga 

åtgärder i den nuvarande strategin har genomförts. De som ännu inte genomförts eller som håller 

på att genomföras förtecknas i sista kapitlet i rapporten.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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Efter attackerna den 11 september 2001 gjordes stora insatser för att stärka förmågan att bekämpa 

finansiering av terrorism i EU. Olika rättsliga instrument antogs och åtgärder inleddes på EU-nivå. 

Denna trend har avtagit under de senaste två åren, då framtagandet av nya idéer för bekämpning av 

finansiering av terrorism har mattats av.

Insatserna för att förebygga finansiering av terrorism och kontrollera hur misstänkta terrorister 

använder sina egna finansiella medel måste emellertid fortsätta. Det finns numera EU-lagstiftning 

på detta område, men också ett allt starkare behov av bredare åtgärder på andra områden än inom 

lagstiftningen, t.ex. åtgärder för ökad insyn, så att medlemsstaterna förfogar över verktyg för att 

förebygga och bekämpa terrorismfinansiering. Arbetet med medlemsstaterna måste fortsätta och 

förstärkas, så att man kan förbättra möjligheterna att frysa och förverka terroristernas tillgångar och 

vinning av brott och fastställa gemensamma miniminormer för utbildning av ekobrottsutredare och 

främja ett effektivt samarbete mellan finansunderrättelseenheter på EU-nivå och med tredjeländer.

Allteftersom kontrollerna skärps i Europa kommer personer som förbereder terroristdåd eller är med 

i terroristgrupper att försöka använda (nya) kanaler där reglering och granskning är som svagast. De 

hot som finansiering av terrorism utgör är i konstant förändring och varierar stort beroende på vilka 

kunder, jurisdiktioner, produkter och leveranskanaler det rör sig om, samt över tiden. Detta innebär 

att terrorismfinansiering måste bekämpas med lika stor flexibilitet som terroristerna själva visar. 

EU behöver därför ägna ökad uppmärksamhet åt den internationella dimensionen av kampen mot 

finansiering av terrorism. 

Penningtvätt och finansiering av terrorism har olika kriminella syften och de åtgärder som med 

framgång har tillämpats för identifiering och förebyggande av penningtvätt kan vara mindre 

verksamma när det gäller förebyggande av finansiering av terrorism, om de inte kompletteras 

med ytterligare information. Vikten av återkoppling och uppgifter från underrättelse- och 

säkerhetstjänsterna om finansiering av terrorism bör erkännas. Finansunderrättelseenheter (FIU), 

rättsvårdande myndigheter, underrättelse- och säkerhetstjänster och sådana organisationer som 

Europol och Eurojust kan spela en viktig roll i detta avseende. 

EU:s samordnare för kampen mot terrorism uppmanar i nära samarbete med ordförandeskapet och 

kommissionen rådet att anta en sådan reviderad strategi, där arbetet inom arbetsgruppen för 

finansiella åtgärder (FATF) beaktas.
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Översikt över relevant EU-lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Under genomförandeperioden för den nuvarande strategin har ett antal olika rättsliga instrument 

antagits för att i EU-lagstiftningen införliva de reviderade 40 rekommendationer och 9 särskilda 

rekommendationer om finansiering av terrorism som arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) 

lagt fram. FATF försöker ständigt förbättra rekommendationerna och skapa en samsyn om hur de 

bör genomföras. Regelbundna utvärderingar görs av hur alla FATF-medlemmar och medlemmar av 

regionala organ efter FATF-modell sköter genomförandet. Det är ur den synvinkeln viktigt att 

medlemsstaterna intar en gemensam hållning till genomförandet och stora framsteg har här gjorts 

med att utveckla en EU-strategi. De viktigaste framstegen är följande: 

1. Direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används 

(det tredje direktivet om bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering). Direktivet 

omfattar de flesta av FATF:s 40 rekommendationer och några av de 9 särskilda 

rekommendationerna.

2. Förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringar 

av medel. Denna förordning genomför FATF:s särskilda rekommendation nr VII om 

överföringar på elektronisk väg.

3. Förordning (EG) nr 1889/2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur 

gemenskapen. Avser genomförandet av FATF:s särskilda rekommendation nr IX om kurirer.

4. Direktiv 2007/64/EG om betaltjänster på den inre marknaden (betaltjänstdirektivet). 

I kombination med det tredje direktivet om bekämpning av penningtvätt genomför 

det FATF:s särskilda rekommendation nr VI om alternativa penningöverföringar.

5. Förordning (EG) nr 2580/2001 om frysning av penningmedel tillhörande misstänkta 

terrorister, som tillsammans med förordning (EG) nr 881/2002 om genomförande av 

FN-sanktioner mot talibanerna och al-Qaida genomför delar av FATF:s särskilda 

rekommendation nr III om frysning av terroristers tillgångar.

Följande lagstiftning är, även om den inte är direkt kopplad till finansiering av terrorism, också 

relevant för förebyggande och bekämpning av denna:

6. 2001 års protokoll till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp från 2000.

7. Ramdirektivet om förverkande av vinning som härrör från brott.
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8. Rådets beslut av den 20 september 2005 om informationsutbyte och samarbete när det gäller 

terroristbrott.

9. Rådets beslut av den 17 oktober 2000 om en samarbetsordning mellan 

finansunderrättelseenheter.

Resultaten av kommissionens genomföranderapporter om dessa normativa rättsakter bör användas 

för framtida verksamhet, särskilt för att förstärka det operativa samarbetet inom och mellan 

medlemsstaterna.

Vägen framåt

1. Kontroll av genomförandet

Kampen mot terrorismfinansiering syftar till att förhindra attacker och att lagföra dem som planerar 

eller genomför dessa attacker. Genom att göra det svårare för terroristerna att använda egna medel 

och resurser för att genomföra sina planer, skyddar EU medborgarna på effektivast möjliga sätt. 

Finansiella verktyg som används proaktivt är till stor nytta när det gäller att identifiera 

terroristnätverk och ta fram underrättelser för terroristbekämpning. Antagandet av ovannämnda

lagstiftning och av förordningarna om frysning av tillgångar1 är ett första steg i denna riktning. Det 

andra steget består av att medlemsstaterna, särskilt rättstillämparna, tillämpar denna lagstiftning på 

ett harmoniserat sätt. Kontrollen är viktig och framstegen kommer att redovisas i de rapporter som 

EU:s samordnare för kampen mot terrorism ska lägga fram var sjätte månad. Informella och/eller 

formella forum för utbyte av bästa praxis och diskussion om problem med tillämpningen av 

EU:s olika rättsliga instrument kan inrättas och/eller byggas ut. Vid behov måste man fundera 

över förslag till finjustering av befintlig lagstiftning. 

  
1 Rådets förordningar (EG) nr 2580/2001 och 881/2002.
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Utöver kontroll av tillämpningen av EU-instrument måste hänsyn också tas till tillämpningen av 

andra relevanta internationella instrument, exempelvis 1999 års FN-konvention om bekämpande 

av finansiering av terrorism och Europarådets konventioner om penningtvätt, efterforskning, beslag 

och förverkande av vinning av brott, om finansiering av terrorism samt om förebyggande av 

terrorism. Erfarenheter och hinder som uppstått på global nivå kan bidra till lösningen av liknande 

problem på EU-nivå. De medlemsstater som ännu inte har ratificerat dessa viktiga internationella 

konventioner uppmanas att överväga en ratificering så snart som möjligt.

2. Hotbildsbedömning

Det är dessutom viktigt att EU analyserar och förutser nya trender och metoder som kan komma att 

kräva nya normativa rättsakter eller inledande av gemensamma åtgärder. Det är av största vikt att 

lägescentralen och Europol regelbundet gör en analys av hot och trender, både inom EU och 

internationellt. Kunskaperna om föränderliga hot och trender behöver förbättras och EU:s åtgärder 

anpassas därefter. De prioriterade åtgärder som fastställs måste bygga vidare på Europols 

kommande hotbedömning av terrorismfinansiering och på liknande bedömningar från 

lägescentralen. 

3. Nya tendenser

3.1 Alternativa överföringssystem

Frågan om alternativa överföringssystem är viktig att ta upp i anslutning till förebyggande och 

bekämpning av terrorismfinansiering. Alternativa överföringssystem är tjänster som traditionellt 

ligger utanför den konventionella finanssektorn och som möjliggör överföring av värden eller 

pengar från en geografisk plats till en annan. FATF:s särskilda rekommendation nr VI och dess 

tolkningsnot förklarar i detalj vilka krav som gäller för genomförandet. Ofta har dessa system 

kopplingar till särskilda geografiska regioner och beskrivs därför med ett antal olika specifika 

termer, bl.a. hawala, hundi och black market peso exchange. 
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Även om dessa system har fullt legitima syften, kan de också göra det möjligt för brottslingar och 

terroristorganisationer att virtuellt flytta pengar utan att det kan spåras. Systemen gör det lättare för 

migrerande arbetstagare att föra över pengar till släktingar i ursprungslandet. En avvägning måste 

därför göras mellan att slå vakt om systemens legitima användning och att bekämpa missbruk i 

terrorismfinansieringssyfte.

I och med antagandet av betaltjänstdirektivet i november 2007 har en viktig särskild 

rekommendation från FATF (nr VI) – alternativ överföring – helt införlivats på EU-nivå, med 

specifikation av förebyggande åtgärder, såsom tillstånd och registrering, krav på identifiering av 

kunder, bevarande av uppgifter, rapporter om misstänkta transaktioner och sanktioner. 

Medlemsstaterna börjar genomföra direktivet den 1 november 2009. Det är ytterst viktigt att det 

genomförs på ett enhetligt sätt av EU:s medlemsstater för att förhindra att 

penningöverföringstjänsterna utnyttjas av potentiella terroristfinansiärer. Genomförandet av 

bestämmelserna förväntas kunna underlätta tjänsternas gradvisa övergång från den inofficiella 

ekonomin till den officiella sektorn. Det kan vara lämpligt att undersöka om EU-medlemsstaterna 

behöver och kan utarbeta praktiska riktlinjer för genomförandet. 

3.2 Nya betalningsmetoder

Nya betalningsmetoder (t.ex. kontantkort, betalningssystem över Internet, mobilbetalningar, 

system för överföring av digitala ädelmetaller) börjar dyka upp runt om i världen. FATF har 

bl.a. gjort en bedömning av hur sårbara metoderna är i penningtvätts- och 

terrorismfinansieringshänseende. Analysen visade att de nuvarande rekommendationerna och 

särskilda rekommendationerna från FATF för närvarande ger lämplig vägledning för hur de 

nya betalningsmetodernas sårbarhet ska angripas. 

Dessutom beräknar man att mer än 1 miljard US-dollar under 2006 lades på varor och tjänster 

i digitala virtuella världar (t.ex. secondlife.com). Eftersom dessa världar kan erbjuda större 

anonymitet och vinster kan föras tillbaka till den verkliga världen, exempelvis genom elektroniska 

penningöverföringar, kan det finnas risker för terrorismfinansiering vid missbruk av dessa 

webbplatser. 
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Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen av nya betalningsmetoder kan det vara lämpligt 

att på nytt diskutera om den typologianalys som FATF gjorde i oktober 2006 fortfarande är giltig 

eller om ett missbruk av nya betalningsmetoder kan öka risken för terrorismfinansiering och 

penningtvätt. I det senare fallet kan kommissionen tänka sig att göra ännu en utvärdering i 

EU:s medlemsstater. 

3.3 Utvecklingen inom internationella organ

Internationella organ, särskilt FATF, fokuserar för närvarande på handelsbaserad penningtvätt

Hittills har inga nya normer eller rekommendationer antagits på detta område, som stundtals 

kan vara av intresse när finansiering av terrorism diskuteras. FATF antog i juni i år i London ett 

dokument om bästa praxis när det gäller handelsbaserad penningtvätt. En huvudfråga har här varit 

utbytet av handelsdata mellan tullmyndigheter och finansunderrättelseenheter, i första hand 

nationellt men också mellan medlemsstaterna, för att upptäcka avvikelser som kan ha samband 

med penningtvätt.

4. Förstärkning av befintliga åtgärder

I kampen mot terrorism är det viktigt att störa, hindra och upplösa nätverk som finansierar denna 

verksamhet. Den senaste tidens attacker visar att sådana nätverk kan bildas till låga kostnader och 

utan att det ger upphov till misstankar. Ändå utgör kostnaderna för direkta attacker enbart en 

bråkdel av terroristorganisationernas utgifter. Om de finansiella flödena till terroristorganisationerna 

störs, blir det mindre pengar kvar till propaganda, rekrytering, människosmuggling osv. Terrorister 

använder legitima och kriminella metoder för att finansiera sin organisatoriska och operativa 

verksamhet. För att förhindra att terroristerna samlar in, flyttar eller använder pengar måste 

jurisdiktionerna vidta vissa åtgärder. Åtgärderna avser bl.a. genomförande av riktade ekonomiska 

sanktioner (frysning av tillgångar), skydd av känsliga sektorer, även välgörenhetsorganisationer och 

företag som ägnar sig åt betalningsförmedling, och uppmuntran till faktisk rapportering av 

misstänkta transaktioner.
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Den ideella sektorns behov av skydd mot missbruk, bland annat åtgärder för tillräcklig insyn och 

redovisningsplikt i enlighet med vad som betonats av FATF och andra internationella organ, är av 

största vikt. Eftersom icke vinstdrivande organisationer ofta har en internationell profil, är det 

nödvändigt att hitta internationella lösningar, särskilt på EU-nivå, som ett komplement till 

nationella åtgärder. 

Utöver de fem principer som rådet antog i december 20051, har man på EU-nivå inte gjort några 

större framsteg med framtagandet av åtgärder mot terroristfinansiärernas missbruk av den ideella 

sektorn. Kommissionen har efter framläggandet av sitt meddelande i ärendet i november 2005 

(KOM(2005) 620) inlett två undersökningar på EU-nivå för att få en bättre förståelse för hoten och 

eventuella politiska motåtgärder: 1) Typ och omfång av missbruk av icke vinstdrivande 

organisationer för finansiellt kriminellt syfte, inklusive finansiering av terrorism. 2) Nya 

självreglerande och offentligt reglerade öppenhetsinitiativ. Resultatet av dessa undersökningar kan 

ge medlemsstaterna nytt underlag för att med hjälp av kommissionen ytterligare undersöka 

räckvidden för en gemensam EU-strategi som ska göra de icke vinstdrivande organisationernas 

mindre känsliga för kriminell infiltration. 

4.2 Riktade sanktioner

Ett annat viktigt verktyg i kampen mot terrorismfinansiering är riktade (ekonomiska) sanktioner 

(frysning av tillgångar) i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999), 1373 (2001) 

och dess efterföljare, vilket har minskat terroristernas och terroristorganisationernas möjligheter till 

missbruk av den finansiella sektorn och gjort det svårare att skaffa och flytta pengar. Ett utpekande 

av specifika organisationer som leder till en omfattande, förebyggande kontroll av deras finansiella 

transaktioner i enlighet med den tillämpliga förordningen är en möjlighet, förutsatt att tillräckligt 

med information har samlats in för att motivera detta. 

Rådet har fortsatt arbetet med att förbättra sina förfaranden för att föra upp personer och enheter på 

en förteckning samt avföra dem från denna, enligt förordning nr 2580/2001 och gemensam 

ståndpunkt 2001/931/Gusp. Behovet att respektera de grundläggande rättigheterna innebär särskilt 

att man, när någon ska föras upp på förteckningen, på lämpligt sätt skyddar personen i fråga och ser 

till att rättssäkerheten upprätthålls. Förfarandena för att föra upp personer och enheter på 

förteckningen samt avföra dem från denna har förbättrats i enlighet med avgöranden från 

förstainstansrätten.

  
1 14694/05.
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5. Övergripande frågor av vikt

Såsom redan nämnts är arbetet med att förhindra att terrorister får tillgång till finansiella resurser 

en av hörnstenarna i EU:s kamp mot terrorismen. Detta har bekräftats i olika rådsslutsatser och 

(rättsliga) dokument, där det betonas att EU inte bara strävar efter att förhindra att terrorister får 

tillgång till finansiella medel, utan också att maximera användningen av finansunderrättelser inom 

alla aspekter av terroristbekämpning. 

5.1 Informationsutbyte och samarbete mellan nationella myndigheter

Europeiska rådet har kontinuerligt uppmanat medlemsstaterna att öka samarbetet mellan 

nationella behöriga myndigheter, finansunderrättelseenheter och privata finansinstitut för att 

underlätta och förbättra informationsutbytet om finansiering av terrorist. Det tidigare nämnda 

kommissionsmeddelandet innehåller en första bedömning, där det fastställs bästa praxis i nationella 

samordningsstrukturer för att motverka terrorismfinansiering. 

Ett effektivt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter i EU är dock avhängigt av en 

omfattande och effektiv samordning på nationell nivå för identifiering, jämförelse och analys av 

relevant information och framtagande av högkvalitativa underrättelser om brott.

Förbättrade mekanismer för informationsutbyte och återkoppling (även mellan underrättelsetjänster 

och organ för brottsbekämpning och finansinstitut) på nationell nivå, EU-nivå och internationell 

nivå för målinriktade och effektiva finansiella utredningar förblir av yttersta vikt. Rättsliga hinder 

bör avlägsnas utan att dataskyddsprinciperna sätts ur spel. 

Informationsutbyte med och mellan nationella finansunderrättelseenheter och andra behöriga organ, 

även genom FIU.NET, bör ständigt ingå i utvecklingen och förbättringarna och möjliggöra 

ytterligare återkoppling till finansinstitut om lämpliga mål för rapportering om misstänkta eller 

ovanliga transaktioner med anknytning till terrorismfinansiering. På nationell nivå måste lämpliga

arrangemang, även lagstiftning, utarbetas för utbyte av sekretessbelagd och/eller känslig 

information. Det är också synnerligen viktigt att finansunderrättelseenheterna och andra 

brottsbekämpande myndigheter får tillgång till relevanta uppgifter hos finansinstituten. Eventuella 

hinder för informationsutbytet på internationell nivå måste också tas bort.
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Kommissionens rapport (KOM(2007) 827) om genomförandet av rådets beslut 2000/642/RIF om 

samarbete mellan finansunderrättelseenheter från november 2000 visar att medlemsstaterna i 

huvudsak har uppfyllt de rättsliga kraven, men att mer behöver göras i fråga om det operativa 

samarbetet, vilket bland annat omfattar garantier för ett brett utbyte av all nödvändig information på 

det finansiella området och på brottsbekämpningsområdet. 

Den (informella) FIU-plattform som kommissionen inrättat till stöd för det operativa 

genomförandet av det tredje direktivet om bekämpning av penningtvätt och finansiering av 

terrorism, kan bidra till att förbättra det operativa samarbetet. Andra sätt att underlätta 

informationsutbytet bör undersökas, oavsett typ av nationell finansunderrättelseenhet. EU:s 

riktlinjer för underlättande av informationsutbytet på EU-nivå kan komma att diskuteras ytterligare. 

Dessutom bör EU:s alla 27 finansunderrättelseenheter använda FIU.NET som ett tekniskt 

hjälpmedel för utbyte av information om penningtvätt och terrorismfinansiering. 

Genomförandet av särskild rekommendation nr IX om kurirer kan också förbättras, genom att 

förordningen om kontroller av kontanta medel, som medlemsstaterna tillämpat sedan 

den 15 juni 2007, efterlevs på ett effektivt sätt. Medlemsstaterna måste sörja för ett effektivt 

informationsutbyte på nationell nivå mellan tullmyndigheter, finansunderrättelseenheter och 

brottsbekämpande organ samt på EU-nivå mellan nationella tullmyndigheter och 

finansunderrättelseenheter. Medlemsstaterna bör här fullt ut använda befintliga kanaler för 

informationsutbyte på EU-nivå. 

Den finansiella sektorn spelar en viktig roll i kampen mot terrorismfinansiering och information om 

misstänkta eller ovanliga transaktioner måste utbytas utan onödiga inskränkningar mellan alla 

relevanta partner, både nationellt och internationellt. Informationsutbyte och återkoppling är viktiga 

inslag i ett effektivt system för bekämpning av denna företeelse. Samarbetet med den privata 

sektorn måste därför förstärkas på relevanta terrorismfinansieringsområden, i synnerhet det 

praktiska genomförandet av EU-instrument (kostnad-nytta, återkoppling). 
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5.2 Finansiella underrättelser och utredningar
Finansiell information är i sig otillräcklig för en effektiv terrorismbekämpning. I kombination med 
underrättelseverksamhet i kampen mot terrorism kan finansiell information dock förstärka 
förmågan att identifiera och hejda terroristverksamhet. Finansiell information har blivit ett av de 
mest kraftfulla undersöknings- och underrättelseverktygen. Insamling och utbyte av finansiell 
information bör ges hög prioritet. EU:s medlemsstater kan därför uppmanas att låta finansiella 
utredningar ingå som ett grundläggande inslag i alla utredningar som rör terroristbekämpning. 
Lämplig lagstiftning, expertis och finansiering krävs för att främja finansiella utredningar som en 
brottsbekämpningsteknik. 

Medlemsstaterna har tillsammans med kommissionen och Europol inlett ett projekt för att verka för 
detta mål genom fastställande av gemensamma miniminormer för utbildning av ekobrottsutredare. 
Finansiella utredningar är mycket viktiga för att säkerställa att brottsbekämpande myndigheter har 
lämplig kunskap och fackkompetens för att följa och analysera spåren efter pengar och andra 
tillgångar som härrör från kriminell verksamhet, och att de har analytisk förmåga att göra detta. En 
annan fördel är att det blir lättare att förverka vinning av brott. Det gränsöverskridande samarbetet 
mellan nationella polisstyrkor i kampen mot terrorismfinansiering måste alltjämt förstärkas 
ytterligare. Det skulle i detta sammanhang vara till hjälp om Europols tjänster togs i anspråk oftare 
och i ett tidigare skede. Om Europols och Eurojusts analytiska förmåga oftare utnyttjades, skulle 
detta också bidra till ett effektivt genomförande av rådets beslut av den 20 september 2005 om 
informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott (2005/671/RIF). 

Det är också önskvärt att domstolsväsendet, särskilt den allmänna åklagarmyndigheten och/eller 
Eurojust, deltar i det fortsatta utarbetandet av miniminormer för utbildning när det gäller finansiella 
utredningar. Medlemsstaterna, kommissionen och Europol uppmanas att påskynda utarbetandet av 
gemensamma miniminormer för utbildning och att på längre sikt inbegripa Eurojust i denna 
process.

Finansunderrättelseenheternas analytiska verksamhet för identifiering av terrorismfinansiering kan 
stärkas genom att finansiell information kombineras med terroristrelaterade underrättelser från 
brottsbekämpande organ och underrättelseorgan. Dessutom spelar finansunderrättelseenheterna en 
mycket viktig roll när det gäller att lämna över finansiell information till underrättelseorgan. 
Finansiell information från finansinstitut och underrättelser till finansinstitut är synnerligen viktigt 
för att de globala terroristbekämpningsinsatserna ska bli framgångsrika. Finansunderrättelseenheter, 
underrättelseorgan och organ för brottsbekämpning bör systematiskt pröva vilka åtgärder som är 
genomförbara och förbjuda att de transaktioner de finner misstänkta verkställs, begära ett 
offentliggörande av namnet på dem vars tillgångar ska frysas, ta initiativ till lagföring och andra 
brottsbekämpande åtgärder eller utbyta information med berörda tredjeländer.
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Inom ramen för temat Säkerhet i det sjunde ramprogrammet för forskning kan kommissionen stödja 
framtagande av it-hjälpmedel för att finansunderrättelseenheterna, andra offentliga myndigheter, 
brottsbekämpande organ eller privata aktörer (t.ex. banker) lättare och bättre ska kunna upptäcka 
finansiering av terrorism, samtidigt som de verkar för utbyte av information och bästa praxis.

5.3 Samarbete med den privata sektorn

För att finansiering av terrorism ska kunna bekämpas med framgång bör faktiskt och effektivt 
samarbete och utbyte av information mellan alla berörda parter inom den offentliga och privata 
sektorn ytterligare förstärkas, däribland genom att olika offentliga myndigheter utbyter sina 
underrättelser. Om detta kan uppnås, kommer finansinstitutens och de andra rapporterade organens 
bidrag till bekämpningen av finansiering av terrorism att avsevärt förbättras. Finansinstituten måste 
få bättre information om hur den information som de lämnat i form av rapporter om misstänkta 
transaktioner har kommit till användning. Vikten av återkoppling måste ges ett erkännande. 

Kommissionen har nyligen påbörjat en bedömning av finansunderrättelseenheternas 
återkopplingsstrukturer i EU, såväl mellan de rapporterande organen och 
finansunderrättelseenheterna som mellan de brottsbekämpande organen och 
finansunderrättelseenheterna. På grundval av denna undersökning kan arbetet föras vidare med sikte 
på 2009. 

Kommissionen för på sanktionsområdet en dialog med den europeiska kreditsektorns organisationer 
och tillhandahåller en konsoliderad förteckning över riktade ekonomiska sanktioner1 och en 
webbplats för att bistå finansinstituten med genomförandet.

Datadelning mellan den offentliga och den privata sektorn och bättre utbyte av underrättelser 
mellan olika offentliga myndigheter är ett mål som EU bör arbeta vidare med. Medlemsstaterna 
måste se fördelarna med denna strategi och de lösningar den ger för att bättre angripa finansiering 
av terrorism och terrorister. 

6. Internationellt samarbete

Ett viktigt inslag i EU:s politik för terrorismfinansiering kan härledas från det arbete som bedrivs 
i arbetsgruppen för finansiella åtgärder, särskilt de nio särskilda rekommendationerna om 
finansieringen av terrorism. Med nya punkter på FATF:s dagordning bör EU fortsätta att spela 
en aktiv roll inom FATF, för att se till att dess arbete även i fortsättningen överensstämmer med 
EU:s prioriteringar. En långt driven samordning inom EU i frågor som diskuteras i FATF är 
fortfarande nödvändig.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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EU har genomfört nästan alla FATF:s rekommendationer och särskilda rekommendationer. På så 

sätt har kontrollerna i Europa blivit effektivare. Terrorister kommer att försöka använda kanaler där 

reglering och granskning är som svagast. EU måste därför fortsätta att ägna sin uppmärksamhet åt 

den internationella dimensionen av kampen mot terrorismfinansiering. Unionen bör fortsätta att 

verka för universell överensstämmelse med relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, 

FATF:s rekommendationer, FN-resolutioner, fullt genomförande av FN:s globala strategi för 

terrorismbekämpning samt ratificering och genomförande av andra relevanta internationella och 

regionala konventioner. Dessutom bör man även fortsättningsvis som en viktig del av EU:s politik 

för terroristbekämpning stödja tredjeländernas insatser för att utveckla rättsliga instrument och 

genomförandekapacitet för förebyggande och bekämpning av terrorism och terrorismfinansiering. 

Denna typ av bistånd bör främjas ytterligare.

Dessutom måste konstruktiva dialoger med viktigare partner, särskilt USA och Gulfstaternas 

samarbetsråd, fortsätta. Rådet håller för närvarande på att diskutera upplägget för EU:s och 

USA:s dialog om finansiering av terrorism och ekonomiska sanktioner. Medlemsstaterna föredrar 

en mer flexibel, dagordningsbaserad dialog med minst ett möte per år. Rådet funderar också över 

nya ämnen som kan diskuteras med USA i detta forum. Det verkar hur som helst troligt att 

FN:s ordning för sanktioner på terrorismbekämpningsområdet kommer att vara ett viktigt tema 

i EU:s och USA:s dialog om finansiering av terrorism. 

7. Uppläggning av rådets arbete

Flera rådsgrupper arbetar med att förbereda rådets överläggningar om förebyggande och 

bekämpning av terrorism: 

· Finansrådgivargruppen – genomförande av FATF:s rekommendationer i 
EU lagstiftningen.

· Arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser – genomförande av FN:s säkerhetsråds 
resolutioner och autonoma EU-sanktioner i EU-lagstiftningen (inklusive den 
specialiserade konstellationen arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser/sanktioner 
för övervakning och bedömning av övergripande frågor).

· Arbetsgruppen mot terrorism – interna EU-aspekter.

· Arbetsgruppen mot terrorism – internationella aspekter.

· Arbetsgruppen för genomförande av gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp –
ett utpekande av organisationer och personer som är inblandade i terroristdåd.

· Sektorsövergripande arbetsgruppen mot organiserad brottslighet –
brottsbekämpningsaspekter. 
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På grund av sammansättningen av dessa arbetsgrupper och förekomsten av informella grupper 

som bildats för andra ändamål (t.ex. FIU-plattformen) kan flera aspekter av kampen mot 

terrorismfinansiering bättre samordnas av rådets förberedande organ. 

8. Rekommendationer

Utifrån det ovan angivna uppmanas rådet att stödja följande rekommendationer:

Rekommendation 1 – kontroll

Medlemsstaterna bör sörja för ett effektivt genomförande av de rättsliga EU-instrument som 

införlivar FATF:s 40 + 9 rekommendationer. Medlemsstaterna bör också sörja för ett effektivt 

genomförande av relevanta rättsliga instrument rörande samarbete mellan brottsbekämpande organ. 

Kommissionen uppmanas att fortsätta att kontrollera EU-medlemsstaternas tillämpning av relevant 

EU-lagstiftning, inklusive EU:s relevanta rättsliga instrument om samarbete mellan 

brottsbekämpande organ. På grundval av kommissionens genomföranderapporter om dessa rättsliga 

instrument, särskilt för förbättrat operativt samarbete, bör rådet kunna utforska framtida 

verksamhet. Vid behov måste man fundera över att lägga fram förslag till finjustering av befintlig 

lagstiftning. 

Rekommendation 2 – hotanalys

Medlemsstaterna bör fortsätta att analysera och förutse nya trender och metoder inom finansiering 

av terrorism för att förutse eventuella nya normativa rättsakter, med beaktande av FATF:s tidigare 

och fortfarande pågående arbete som rör global hotanalys. Hotanalyserna är viktiga verktyg till stöd 

för detta. 

Lägescentralen uppmanas att regelbundet sammanställa rapporter om hot både inom och utanför 

EU för att göra det möjligt för rådet att förutse nya trender och vid behov uppdatera strategin mot 

finansiering av terrorism senast i maj 2009. De aktuella mönstren för terrorismfinansiering i 

medlemsstaterna bör uppmärksammas.

Europol uppmanas att senast i december 2008 rapportera till rådet om de kopplingarna mellan 

finansiering av terrorism och annan brottslig verksamhet som framkommit vid utredningar i 

medlemsstaterna, för att rådet vid behov ska kunna uppdatera sin strategi mot finansiering av 

terrorism senast i maj 2009.
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Europol och lägescentralen uppmanas att samarbeta nära vid utarbetandet av sina hotanalyser och 

att i så stor utsträckning som möjligt lägga fram en gemensam rapport.

Rekommendation 3 – nya tendenser

Ett enhetligt genomförande av närliggande bestämmelser i betaltjänstdirektivet om alternativa 

överföringar är mycket viktigt för att förhindra att tjänster för överföring av pengar eller andra 

värden används av potentiella terrorismfinansiärer. Kommissionen uppmanas att undersöka behovet 

och möjligheterna av att medlemsstaterna utarbetar praktiska riktlinjer för genomförandet på 

grundval av särskilda bestämmelser i direktivet, FATF:s tolkningsnot om särskild rekommendation 

nr VI och FATF:s dokument om bästa praxis i denna fråga. Medlemsstaterna uppmanas att 

skyndsamt genomföra betaltjänstdirektivet för att stärka kontrollen av tillhandahållare av 

penningöverföringstjänster, så att potentiella terroristfinansiärer avskräcks från användning av 

dessa. 

Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen av nya betalningsmetoder, kan det vara lämpligt 

att förebygga eventuella framtida effekter av dessa metoders sårbarhet för terrorismfinansiering. 

Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att tillsammans med relevanta parter, bl.a. 

centralbanker och, om möjligt, i samverkan med tillhandahållare av betalningstjänster, undersöka 

om dessa nya betalningsmetoder kan medföra risker för finansiering av terrorism och penningtvätt 

och i så fall vilka särskilda åtgärder som kan antas för att begränsa dessa. Resultatet av FATF:s 

typologiundersökning i oktober 2006 kan utgöra grunden för denna granskning.

EU bör följa utvecklingen inom FATF när det gäller nya metoder för finansiering av terrorism, 

exempelvis handelsbaserad verksamhet, och kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att 

rapportera om dessa frågor och att ge rådet vägledning om ytterligare åtgärder, om nya 

internationella normer och/eller rekommendationer antas.
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Rekommendation 4 – förstärkning av befintliga åtgärder

När det gäller den ideella sektorn och genomförandet av FATF:s särskilda rekommendation nr VIII, 
uppmanas kommissionen att i början av 2009 lägga fram resultatet av de båda undersökningarna om 
icke vinstdrivande organisationer som underlag till en eventuell gemensam EU-strategi för att göra 
dessa organisationer mindre känsliga för kriminell infiltration. En sådan strategi kan omfatta 
utarbetandet av europatäckande riktlinjer för icke vinstdrivande organisationer, EU-samarbete för 
att förhindra och utreda missbruk, europatäckande informationsprogram för icke vinstdrivande 
organisationer och upprättandet av en plattform för experter från den icke vinstdrivande och den 
offentliga sektorn, där medlemsstaterna kan utbyta bästa praxis.

Riktade (ekonomiska) sanktioner har minskat terroristernas och terroristorganisationernas 
möjligheter till missbruk av den finansiella sektorn och gjort det svårare att skaffa och flytta pengar. 
Effektiva åtgärder för frysning av tillgångar kommer även fortsättningsvis att kräva 
utredningsinsatser från alla medlemsstater och samarbete med tredjeländer i samband med 
förberedande av ett utpekande på grundval av tillräcklig information som uppfyller relevanta 
kriterier för frysning av tillgångar. Rådet har förbättrat sina förfaranden för sådana utpekanden i 
enlighet med avgöranden av förstainstansrätten.

EU måste fortsätta att kontrollera hur frysningen av tillgångar genomförs för att dess effektivitet ska 
förbättras. Dialogen och samarbetet med finansinstitut inom den privata sektorn och andra relevanta 
ekonomiska aktörer bör fortsätta och förbättras, både på EU-nivå och nationellt. 

Rekommendation 5 - finansunderrättelseenheterna och deras samarbete 

Förstärkta insatser behövs för att underlätta informationsutbytet med och mellan nationella 
finansunderrättelseenheter och andra behöriga organ. Detta kommer att göra det möjligt för 
finansunderrättelseenheterna och andra behöriga myndigheter att ge mer återkoppling till 
finansinstitut om lämpliga mål för rapportering om misstänkta eller ovanliga transaktioner. 
Återkoppling är nödvändig för ett välfungerande system för bekämpning av finansiering av 
terrorism. Därför bör resultatet av de pågående utvärderingar på EU-nivå av FIU:s 
återkopplingsstrukturer som kommissionen inlett diskuteras ordentligt av medlemsstaternas 
experter, inklusive företrädare för finansinstituten och andra rapporterande organ, och leda till att 
bästa praxis fastställs. Det måste utredas hur finansunderrättelseenheter och andra behöriga 
myndigheter, inklusive tullen, ska få tillgång till relevanta uppgifter (finansiella, brottsbekämpning 
och underrättelseverksamhet), med beaktande av lämpliga dataskyddsfrågor och andra vitala 
intressen, t.ex. nationell säkerhet.
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Alla medlemsstater bör bli fullt ut fungerande medlemmar av FIU.NET senast i mitten av 2009. 

Kommissionens rapport om genomförandet av rådets beslut om samarbete mellan 

finansunderrättelseenheter från november 2000 visar att mer behöver göras i fråga om det operativa 

samarbetet, vilket bland annat omfattar garantier för ett brett utbyte av all nödvändig information på 

det finansiella området och på brottsbekämpningsområdet. Kommissionen uppmanas att gå vidare 

med slutsatserna i denna rapport inom ramen för den (informella) FIU-plattformen och i andra 

berörda EU-forum. Olika sätt att underlätta informationsutbytet, både nationellt och internationellt 

och oavsett typ av nationell finansunderrättelseenhet, bör ytterligare undersökas. EU:s riktlinjer kan

underlätta informationsutbytet på EU-nivå. 

Rekommendation 6 – samarbete med den privata sektorn

Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att förstärka dialogen och samarbetet med den 

privata sektorn på relevanta terrorismfinansieringsområden, i synnerhet det praktiska 

genomförandet av EU-instrument.

På nationell nivå kan medlemsstaterna överväga att inrätta en gemensam arbetsgrupp, där man

samlar experter från finanssektorn, förvaltning, brottsbekämpning och underrättelseorgan för att 

överväga åtgärder för ökad slagkraft i offentlig-privat samarbete mot finansiering av terrorism. 

Arbetet i en sådan arbetsgrupp kan bl.a. inriktas på nya metoder för att meddela risker för 

finansiering av terrorism, effektiva riktade framställningar från brottsbekämpningsorgan, gränsen 

för underrättelseutbyte. 

Rekommendation 7 – finansiella underrättelser och utredningar

Finansiell information är i sig otillräcklig för en effektiv terrorismbekämpning. I kombination med 

underrättelseverksamhet i samband med terrorismbekämpning kan finansiell information dock 

förstärka förmågan att identifiera och hejda terroristverksamhet. Insamling och utbyte av finansiell 

information bör ges hög prioritet. Medlemsstaterna uppmanas att göra finansiella utredningar och 

utbyte av underrättelser till en huvudprioritering i sin politik.

EU:s medlemsstater uppmanas att låta finansiella utredningar ingå som ett grundläggande inslag i 

alla utredningar på terroristbekämpningsområdet. Medlemsstaterna, kommissionen och Europol 

uppmanas att påskynda framstegen med utarbetandet av gemensamma miniminormer för utbildning 

och att på längre sikt inbegripa Eurojust i detta.
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Rekommendation 8 – internationellt samarbete

EU bör fortsätta att arbeta för en universell anslutning till och ett fullt genomförande av relevanta 

internationella konventioner och resolutioner från FN:s säkerhetsråd. Frågan måste ständigt tas upp 

inom politiska dialoger på alla nivåer med de länder som inte har ratificerat eller fullt ut genomfört 

dessa instrument. Rådet kommer att lämna viktig information om finansiering av terrorism i 

relevanta politiska dialoger på detta område, särskilt med de länder som Gusp-arbetsgruppen mot 

terrorism fastställt som prioriterade.

Dessutom bör man även fortsättningsvis som en viktig del av EU:s politik för terroristbekämpning 

stödja tredjeländernas insatser för att utarbeta rättsliga instrument och verktyg för förebyggande 

och bekämpning av terrorism och terrorismfinansiering. Det tekniska bistånd som ges för att öka 

de centrala ländernas förmåga att bekämpa terrorism, särskilt de prioriterade ländernas, måste 

förstärkas. Medlemsstaterna och kommissionen uppmanas att i samarbete med andra givare anslå 

större resurser till att stärka förmågan att bekämpa terrorismfinansiering. 

Medlemsstaterna uppmanas att undersöka möjligheterna till en gemenskapsfinansiering av projekt 

med relevanta tredjeländer för kapacitetsuppbyggnad inom sektorn för icke vinstdrivande 

organisationer, vilka kan bidra till att skydda internationella välgörenhetsorganisationer från att 

missbrukas av terroristfinansiärer.

EU bör fortsätta sitt nära samarbete med FATF i allt som rör de 40 FATF-rekommendationerna 

och framför allt de 9 särskilda rekommendationerna mot finansiering av terrorism, inklusive den 

senaste utvecklingen. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att se till att det skapas en 

samordnad EU-hållning inom FATF i alla frågor som rör finansiering av terrorism. Eftersom 

inte alla medlemsstater är med i FATF, är samordning av yttersta vikt. Man kan överväga en 

samordningsmekanism som täcker alla aspekter (rättsliga aspekter, brottsbekämpning, finansiella

aspekter) av FATF:s 40 rekommendationer och 9 särskilda rekommendationer, med beaktande 

av befintliga mekanismer (såsom kommittén för förebyggande av penningtvätt och finansiering av 

terrorism).

EU bör fortsätta de konstruktiva dialogerna med viktigare partner, särskilt USA och Gulfstaternas 

samarbetsråd. Rådet uppmanas att lägga fram förslag om upplägget för EU:s och USA:s dialog om 

finansiering av terrorism och ekonomiska sanktioner och att föreslå ämnen som kan tas upp till 

diskussion.
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Rekommendation 9

I anslutning till kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism bör rådet vid lämplig 

tidpunkt förbättra sitt förberedande arbete och effektivisera sina arbetsstrukturer.

Rekommendation 10

EU:s samordnare för kampen mot terrorism bör i samarbete med kommissionen verka för en 

pelaröverskridande uppföljning av den uppdaterade strategin och var sjätte månad rapportera 

till Coreper. Den första rapporten bör föreläggas Coreper senast i slutet av december 2008.

Innehållet i dessa rapporter och rekommendationer kommer att återspegla diskussionen i respektive 

arbetsgrupper.

________________________


