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BEGRUNDELSE 

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET 

Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme, som blev vedtaget af 

Ministerkomitéen på dens 925. møde og åbnet for undertegnelse den 16. maj 2005 i 

Warszawa, tilsigter, at der træffes effektive foranstaltninger til forebyggelse af terrorisme, 

samtidig med at navnlig retsstatsprincippet og de demokratiske værdier, 

menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder overholdes. 

Sådanne foranstaltninger sigter særlig på handlinger af forberedende art, som er strafbare og 

eventuelt kan føre til, at der begås terrorhandlinger, dvs. offentlig opfordring til at begå en 

terrorhandling samt rekruttering til at begå terrorhandlinger og oplæring i terrorhandlinger. De 

pågældende foranstaltninger suppleres navnlig af bestemmelser om forebyggelse og 

internationalt samarbejde i straffesager. Der findes allerede en række EU-instrumenter, der 

regulerer de forskellige områder, som er omfattet af konventionen. 

Konventionen trådte i kraft den 1. juni 2007, og 32 lande har ratificeret den.  

Konventionen er åben for undertegnelse for Den Europæiske Union (konventionens artikel 

23). Unionen har kompetence til at undertegne konventionen og kan blive part i den på linje 

med medlemsstaterne, i det omfang konventionen falder ind under Unionens kompetence.  

Den 19. maj 2015 vedtog Europarådets Ministerkomité den tillægsprotokol, der skal supplere 

Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. 196). Kommissionen har 

sammen med nærværende forslag forelagt et forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af 

tillægsprotokollen på Den Europæiske Unions vegne
1
. 

2. JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET 

2.1. Formålet med og indholdet af konventionen om forebyggelse af terrorisme 

Formålet med Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme er at øge parternes 

bestræbelser på at forebygge terrorisme og terrorismens negative virkninger på den fulde 

udøvelse af menneskerettighederne, særligt retten til liv, både gennem foranstaltninger, der 

skal træffes på nationalt plan, og gennem internationalt samarbejde (artikel 2). Konventionen 

kriminaliserer følgende handlinger, såfremt de begås med forsæt: offentlige opfordringer til at 

begå en terrorhandling (artikel 5), rekruttering til at begå terrorhandlinger (artikel 6), oplæring 

i terrorhandlinger (artikel 7) og medvirken til, tilskyndelse til og forsøg på at begå 

ovennævnte strafbare handlinger ("forsøg og medvirken", jf. artikel 9). I artikel 1 defineres 

begrebet "terrorhandling", idet der henvises til de handlinger, der opregnes i bilag I til 

konventionen.  

Disse bestemmelser om hvad der skal forstås ved strafbare handlinger, suppleres af 

bestemmelser om fastlæggelse af juridiske personers ansvar i forbindelse med ovennævnte 

strafbare handlinger (artikel 10) og af sanktioner og straffeforanstaltninger (artikel 11). 

Fastsættelsen, gennemførelsen og anvendelsen af kriminaliseringen af de pågældende 

strafbare handlinger er underlagt betingelser og retsgarantier vedrørende grundlæggende 
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rettigheder som fastsat i artikel 12. Konventionen fastsætter kompetenceregler for de strafbare 

handlinger, som den omhandler (artikel 14). Den indfører en efterforskningsforpligtelse 

(artikel 15) og en forpligtelse til retsforfølgning eller udlevering (artikel 18).  Disse 

foranstaltninger ledsages af regler om beskyttelse, erstatning og støtte til ofre for terrorisme 

(artikel 13), national forebyggelsespolitik (artikel 3) og internationalt samarbejde om 

forebyggelse (artikel 4). Konventionen indeholder også flere bestemmelser, som sigter mod at 

styrke internationalt samarbejde i straffesager gennem gensidig retlig bistand, herunder 

videregivelse af oplysninger uden forudgående anmodning (artikel 17 og 22) og udlevering 

(artikel 19, 20 og 21); bestemmelserne er underlagt en diskriminationsklausul (artikel 21).  

I henhold til konventionen er den åben for undertegnelse for Den Europæiske Union 

(konventionens artikel 23, stk. 1). Desuden indeholder den en "frakoblingsklausul", der sikrer, 

at det er EU-regler, der finder anvendelse i det indbyrdes forhold mellem EU-medlemsstater 

(artikel 26, stk. 3). 

2.2. Retsgrundlag for den foreslåede afgørelse 

Det er fast retspraksis, at valget af hjemmel for en EU-retsakt skal foretages på grundlag af 

objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol; disse omfatter 

foranstaltningens formål og indhold
2
. Hvis en gennemgang af en EU-retsakt viser, at den har 

et dobbelt formål, eller at den består af to led, og det ene af disse formål eller disse led kan 

bestemmes som det primære eller fremherskende, mens det andet kun er sekundært, skal 

retsakten have en enkelt hjemmel, nemlig den, der kræves af det primære eller fremherskende 

formål eller led
3
. Hvis det godtgøres, at der med retsakten forfølges flere formål, der på 

uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål er sekundært og indirekte 

i forhold til det andet, bør en sådan retsakt undtagelsesvis vedtages på grundlag af de hertil 

svarende forskellige dele af retsgrundlaget, medmindre de regler, der er fastlagt for hver del af 

retsgrundlaget er indbyrdes uforenelige
4
. Følgende bestemmelser betragtes som det relevante 

retsgrundlag:  

a)  Artikel 83, stk. 1, i TEUF, for så vidt angår fastlæggelsen af, hvad der skal anses for 

strafbare handlinger, herunder relaterede strafbare handlinger.  

b)  Artikel 84 i TEUF, for så vidt angår kriminalitetsforebyggelse. 

c) Artikel 82 og artikel 87, stk. 2, i TEUF for så vidt angår politisamarbejde og retligt 

samarbejde i straffesager.  

De regler, der er fastlagt for det nævnte retsgrundlag, er indbyrdes forenelige. 

 

 

2.3. Nødvendigheden af den foreslåede afgørelse 

Kommissionen har sammen med nærværende forslag forelagt Rådet et forslag til Rådets 

afgørelse om undertegnelse af tillægsprotokollen på Den Europæiske Unions vegne. I henhold 

til tillægsprotokollens artikel 10 skal protokollen være åben for undertegnelse for alle parter, 

der har underskrevet konventionen.  

                                                 
2 Se eksempelvis sag C-490/10, Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union, EU:C:2012:525, 

præmis 44 og nævnte retspraksis.  
3 Sag C-490/10, Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union, præmis 45. 
4 Sag C-490/10, Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union, præmis 46. 
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Det er derfor påkrævet at vedtage en rådsafgørelse om bemyndigelse til at undertegne 

konventionen på Den Europæiske Unions vegne, for at der kan vedtages en rådsafgørelse om 

bemyndigelse til at undertegne tillægsprotokollen på Den Europæiske Unions vegne. 

3. TERRITORIAL ANVENDELSE 

I overensstemmelse med protokol nr. 22 til traktaten om Den Europæiske Union er den 

tillægsprotokol, som Den Europæiske Union undertegner og senere indgår, bindende for og 

finder anvendelse i alle EU-medlemsstater med undtagelse af Danmark.  

I overensstemmelse med protokol nr. 21 til traktaten om Den Europæiske Union er den 

tillægsprotokol, som Den Europæiske Union undertegner og senere indgår, kun bindende for 

og finder anvendelse i Det Forenede Kongerige, såfremt den pågældende medlemsstat 

meddeler Rådet, at den ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af dette instrument. 
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2015/0131 (NLE) 

Forslag til 

RÅDETS AFGØRELSE 

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om 

forebyggelse af terrorisme (CETS nr. 196) 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, 

artikel 83, stk. 1, artikel 84 og artikel 87, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) I henhold til artikel 23 i Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme 

(CETS nr. 196, "konventionen") skal konventionen være åben for undertegnelse for 

Den Europæiske Union. 

(2) Den 1. april 2015 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger om 

en tillægsprotokol til konventionen ("tillægsprotokollen"). 

(3) Den 19. maj 2015 vedtog Europarådets Ministerkomité tillægsprotokollen. 

Kommissionen har forelagt et forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af 

tillægsprotokollen på Den Europæiske Unions vegne.  

(4) I henhold til tillægsprotokollens artikel 10 skal protokollen være åben for 

undertegnelse for alle parter, der har underskrevet konventionen.  

(5) Konventionen bør undertegnes på Den Europæiske Unions vegne. 

(6) [I medfør af artikel 3 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands 

stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet 

som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige meddelt, at det ønsker at deltage i 

vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.]  

(7) ELLER: [I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og 

Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er 

knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, 

deltager Det Forenede Kongerige ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er 

bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.] 

(8) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som 

bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som 

ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark — 
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VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:  

Artikel 1 

Undertegnelsen af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. 196) 

godkendes hermed på Den Europæiske Unions vegne med forbehold af indgåelsen af nævnte 

konvention. 

Teksten til den aftale, der skal undertegnes, er knyttet til denne afgørelse. 

Artikel 2 

Rådets Generalsekretariat udarbejder det relevante fuldmagtsinstrument til undertegnelsen af 

konventionen med forbehold af dens indgåelse til den eller de personer, som der er udpeget af 

Europa-Kommissionen. 

Artikel 3 

Denne afgørelse træder i kraft ved vedtagelsen.  

Udfærdiget i Bruxelles, den . 

 På Rådets vegne 

  

 Formand 


