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2. cikk (3) bekezdés kiegészítése 

 

Kiegészítés 
 

Véleménytervezet Kiegészítés 

E rendelet alkalmazásában „regionális természeti 

katasztrófa” bármely olyan természeti katasztrófa, 

amelynek eredményeként egy tagállam vagy az 

Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató 

ország NUTS 2 szintű régiójában, illetve több, 

NUTS 3 szintű, közvetlenül szomszédos régiójában, 

amelyek a NUTS 2 szintű régió minimális 

kritériumának megfelelő területi egységet alkotnak, a 

közvetlen kár meghaladja a régió bruttó hazai 

termékének (GDP) 1%-át. Amennyiben a katasztrófa 

több NUTS 2 vagy NUTS 3 szintű régiót érint, a 

küszöböt az adott régiók GDP-jének súlyozott 

átlagára kell alkalmazni. 

E rendelet alkalmazásában „regionális természeti 

katasztrófa” bármely olyan természeti katasztrófa, 

amelynek eredményeként egy tagállam vagy az 

Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató 

ország NUTS 2 szintű régiójában, illetve több, 

NUTS 3 szintű, közvetlenül szomszédos régiójában, 

amelyek a NUTS 2 szintű régió minimális 

kritériumának megfelelő területi egységet alkotnak, a 

közvetlen kár meghaladja a régió bruttó hazai 

termékének (GDP) 1%-át. Amennyiben a katasztrófa 

több NUTS 2 vagy NUTS 3 szintű régiót érint, a 

küszöböt az adott régiók GDP-jének súlyozott 

átlagára kell alkalmazni. Amennyiben a természeti 

katasztrófa okozta kár nem haladja meg a NUTS 2-es 

régió GDP-jének 1%-át, de eléri annak 0,75%-át, és 

ez a kár a NUTS 2-es régiót alkotó olyan NUTS 3-as 

régiókban összpontosul, amelyeknek összesített 

lakossága és/vagy GDP-je nem éri el a NUTS 2-es 

régió lakosságának és/vagy GDP-jének 50%-át, úgy 

az említett katasztrófa szintén a „regionális 

természeti katasztrófa” besorolás alá kerül, és mint 

olyan jogosult az Európai Szolidaritási Alapból 

származó támogatásra. 

 

 

 

 

Indoklás 

 

A regionális természeti katasztrófa meghatározásánál figyelembe kell venni a területi 

koncentráció és a károk aránytalan eloszlásának kérdését is. Bizonyos esetekben a 

katasztrófa okozta kár nem éri el a NUTS 2-es régió GDP-jének egy százalékát, ám 



területi koncentrációja miatt olyan súlyos nehézségeket és károkat okoz az adott régió 

alegységeinek, hogy a preambulumban lefektetett elveket követve az Európai 

Szolidaritási Alapnak mindenképp támogatást kell nyújtania. 


