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RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I
FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN
RÅDETS RAMBESLUT 2008/919/RIF
av den 28 november 2008
om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism
verk och förlitar sig i allt högre utsträckning på ny tek
nik, särskilt Internet.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA RAMBESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artiklarna 29, 31.1 e och 34.2 b,

(4)

Internet utnyttjas för att inspirera och mobilisera lokala
terroristnätverk och individer i Europa. Eftersom det ut
gör en källa till information om terrorismens medel och
metoder fungerar det också som en sorts ”virtuellt trä
ningsläger”. Verksamhet som syftar till att offentligt upp
mana till terroristbrott eller till rekrytering och utbildning
för terroristsyften har ökat kraftigt till en mycket låg
kostnad och risk för de inblandade.

(5)

I Haagprogrammet för ett stärkt område med frihet, sä
kerhet och rättvisa, som antogs av Europeiska rådet den
5 november 2004, framhålls att ett effektivt förebyg
gande och bekämpande av terrorism med fullständigt
beaktande av grundläggande rättigheter kräver att med
lemsstaterna inte begränsar sin verksamhet till att upp
rätthålla sin egen säkerhet, utan även inriktar sig på hela
unionens säkerhet.

(6)

I rådets och kommissionens handlingsplan för genom
förande av Haagprogrammet för ett stärkt område med
frihet, säkerhet och rättvisa (3) erinras om att det krävs en
global strategi för att möta terrorismen och att medbor
garnas förväntningar på unionen inte kan förbigås och
att unionen heller inte får misslyckas med att uppfylla
dessa förväntningar. Dessutom anges att det är nödvän
digt att fokusera på olika aspekter av förebyggande, be
redskap och motåtgärder för att ytterligare förbättra och,
om så är nödvändigt, komplettera medlemsstaternas för
måga att bekämpa terrorism, med inriktning i första
hand på rekrytering, finansiering, riskbedömning, skydd
av kritiska infrastrukturer och konsekvenshantering.

(7)

Enligt detta rambeslut ska brott med anknytning till ter
rorism kriminaliseras som ett bidrag till det mer all
männa politiska målet att förebygga terrorism genom
att minska spridningen av sådant material som kan
förmå personer att utföra terroristattacker.

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Terrorism är en av de allvarligaste kränkningarna av de
universella värdena mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet
och solidaritet samt respekt för de mänskliga rättighe
terna och de grundläggande friheterna, på vilka Euro
peiska unionen är grundad. Det är också en av de grövsta
formerna av angrepp på demokratin och rättsstatsprinci
pen, som är gemensamma för medlemsstaterna och på
vilka Europeiska unionen är grundad.

(2)

Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om
bekämpande av terrorism (2) utgör grunden för Euro
peiska unionens politik för terrorismbekämpning. Infö
randet av en rättslig ram som är gemensam för alla
medlemsstater, och särskilt av en harmoniserad definition
av terroristbrott, har gjort det möjligt att utveckla och
utvidga politiken för terrorismbekämpning utan att göra
avkall på respekten för grundläggande rättigheter och
rättsstatsprincipen.

(3)

Hotet från terrorismen har vuxit snabbt under senare år,
samtidigt som terrorismens aktivister och anhängare har
ändrat sina tillvägagångssätt, bland annat genom att er
sätta strukturerade och hierarkiskt uppbyggda grupper
med delvis självständiga celler som är löst knutna till
varandra. Dessa celler binder samman internationella nät

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) EGT L 164, 22.6.2002, s. 3.

(3) EUT C 198, 12.8.2005, s. 1.
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I Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1624
(2005) uppmanas stater att, i överensstämmelse med
sina förpliktelser enligt internationell rätt, vidta nödvän
diga och lämpliga åtgärder för att i lag förbjuda anstiftan
till terroristhandlingar och förebygga sådant beteende. I
FN:s generalsekreterares rapport Uniting against terrorism:
recommendations for a global counter-terrorism strategy av
den 27 april 2006 tolkas ovannämnda resolution som
en grund för kriminalisering av anstiftan till terroristbrott
och rekrytering, också via Internet. I FN:s globala strategi
för terrorismbekämpning av den 8 september 2006
anges att FN:s medlemsstater är beslutna att undersöka
hur de kan samordna insatser på internationell och re
gional nivå för att bekämpa terrorism i alla dess former
och yttringar på Internet.

I Europarådets konvention om förebyggande av terrorism
fastställs konventionsstaternas skyldighet att kriminalisera
offentlig uppmaning till terroristbrott samt rekrytering
och utbildning för terroristsyften, när sådana handlingar
begås i strid med lag och avsiktligt.

Definitionen av terroristbrott, inklusive brott med an
knytning till terroristverksamhet, bör bli föremål för yt
terligare tillnärmning i alla medlemsstater, så att den
täcker offentlig uppmaning till terroristbrott samt rekry
tering och utbildning för terroristsyften, när sådana hand
lingar begås avsiktligt.
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(14)

Offentlig uppmaning till terroristbrott samt rekrytering
eller utbildning för terroristsyften är uppsåtsbrott. Därför
får ingenting i detta rambeslut tolkas som om avsikten är
att inskränka eller begränsa spridning av information i
vetenskapligt eller akademiskt syfte eller för rapporter
ingsändamål. Frågan om rätten att uttrycka radikala, po
lemiska eller kontroversiella ståndpunkter i den offentliga
debatten om känsliga politiska frågor, inklusive terrorism,
faller utanför tillämpningsområdet för detta rambeslut,
och i synnerhet definitionen av offentlig uppmaning till
terroristbrott.

(15)

Genomförandet av en kriminalisering enligt detta rambe
slut bör stå i proportion till brottets art och omständig
heter, med hänsyn till de legitima mål som eftersträvas
och deras nödvändighet i ett demokratiskt samhälle, och
bör utesluta varje form av godtycklighet eller diskriminering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar
Rambeslut 2002/475/RIF ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 ska ersättas med följande:
(11)

(12)

(13)

Det bör fastställas påföljder för fysiska personer som
avsiktligt har begått, eller juridiska personer som är an
svariga för offentlig uppmaning till, terroristbrott, eller
för rekrytering eller utbildning för terroristsyften. Dessa
typer av gärningar bör bestraffas på samma sätt i alla
medlemsstater, oavsett om de begås via Internet eller inte.

Eftersom målen för detta rambeslut inte i tillräcklig ut
sträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför,
på grund av behovet av regler som är harmoniserade på
europeisk nivå, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan
unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprin
cipen i artikel 5 i EG-fördraget till vilken det hänvisas i
artikel 2 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitets
principen i artikel 5 i EG-fördraget går detta rambeslut
inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa
mål.

Europeiska unionen iakttar de principer som erkänns i
artikel 6.2 i EU-fördraget och som avspeglas i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, sär
skilt kapitlen II och VI. Ingenting i detta rambeslut får
tolkas som om avsikten är att inskränka eller begränsa
grundläggande rättigheter eller friheter, till exempel ytt
randefrihet, mötesfrihet eller föreningsfrihet, rätten till
skydd för privat- och familjeliv, inklusive rätten till respekt för brevhemligheten.

”Artikel 3
Brott med anknytning till terroristverksamhet
1.

I detta rambeslut gäller följande definitioner:

a) offentlig uppmaning till terroristbrott: att sprida eller på an
nat sätt göra ett meddelande tillgängligt för allmänheten i
syfte att anstifta till något av de brott som anges i arti
kel 1.1 a-h, om detta handlingssätt, oavsett om det är
fråga om att direkt förespråka terroristbrott eller inte,
medför fara för att ett eller flera sådana brott begås.

b) rekrytering för terroristsyften: att försöka förmå en annan
person att begå något av de brott som anges i artikel 1.1
a–h eller artikel 2.2.

c) utbildning för terroristsyften: att tillhandahålla instruktioner
för tillverkning eller användning av sprängämnen, skjutva
pen, andra vapen eller skadliga eller farliga ämnen, eller
instruktioner om andra speciella metoder eller tekniker, i
syfte att begå något av de brott som anges i artikel 1.1
a–h och med vetskap om att de kunskaper som tillhanda
hålls är avsedda för detta ändamål.
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2.
Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nöd
vändiga för att följande uppsåtliga gärningar ska betraktas
som brott med anknytning till terroristverksamhet:
a) Offentlig uppmaning till terroristbrott.
b) Rekrytering för terroristsyften.
c) Utbildning för terroristsyften.
d) Grov stöld i syfte att begå något av de brott som anges i
artikel 1.1.
e) Utpressning i syfte att begå något av de brott som anges i
artikel 1.1.
f) Upprättande av förfalskade administrativa dokument i
syfte att begå något av de brott som anges i artiklarna
1.1 a–h och 2.2 b.
3.
För att en gärning enligt punkt 2 ska vara straffbar
behöver ett terroristbrott inte ha begåtts.”
2. Artikel 4 ska ersättas med följande:
”Artikel 4
Medhjälp, anstiftan och försök
1.
Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nöd
vändiga för att straffbelägga medhjälp till något av de brott
som anges i artikel 1.1, artiklarna 2 eller 3.
2.
Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nöd
vändiga för att straffbelägga anstiftan till något av de brott
som anges i artikel 1.1, artikel 2 eller artikel 3.2 d–f.
3.
Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som är nöd
vändiga för att straffbelägga försök att begå något av de
brott som anges i artiklarna 1.1 och 3.2 d–f, med undantag
för innehav enligt artikel 1.1 f och brott enligt artikel 1.1 i.
4.
Varje medlemsstat får besluta att vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att straffbelägga försök att begå något av
de brott som anges i artikel 3.2 b och c.”
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Artikel 2
Grundläggande principer som rör yttrandefrihet
Detta rambeslut ska inte medföra krav på att medlemsstaterna
ska vidta åtgärder som står i strid med grundläggande principer
som rör yttrandefrihet, särskilt tryckfrihet och yttrandefrihet i
andra medier såsom följer av konstitutionella traditioner eller
regler om pressens eller andra mediers rättigheter, ansvar samt
om en särskild rättegångsordning för dem, när dessa regler hör
samman med fastställande eller begränsning av ansvar.
Artikel 3
Genomförande och rapport
1.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att följa bestämmelserna i detta rambeslut senast den 9 de
cember 2010. Vid genomförandet av detta rambeslut ska med
lemsstaterna se till att kriminaliseringen står i proportion till de
legitima mål som eftersträvas och som är nödvändiga i ett
demokratiskt samhälle, och varje form av godtycklighet och
diskriminering ska uteslutas.
2.
Senast den 9 december 2010 ska medlemsstaterna till
rådets generalsekretariat och kommissionen överlämna texten
till de bestämmelser genom vilka skyldigheterna enligt detta
rambeslut införlivas med deras nationella lagstiftning. På grund
val av en rapport som upprättas utifrån denna information och
en rapport från kommissionen ska rådet senast den 9 december
2011 bedöma om medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som
är nödvändiga för att följa detta rambeslut.
Artikel 4
Ikraftträdande
Detta rambeslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs
i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2008.
På rådets vägnar
M. ALLIOT-MARIE

Ordförande

