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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a természeti katasztrófákról (tűzvészek, szárazságok és áradások) – környezetvédelmi 
szempontok 
(2005/2192(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az európai áradásokról szóló, 2002. szeptember 5-i1, a portugáliai szárazságról 
szóló, 2005. április 14-i2, a spanyolországi szárazságról szóló, 2005. május 12-i3 és a 
nyáron Európában bekövetkezett természeti katasztrófákról szóló, 2005. szeptember 8-i4
állásfoglalásaira,

– tekintettel az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményéhez csatolt, 1997. december 11-i
kiotói jegyzőkönyvre, és annak az Európai Közösség által 2002. május 31-én történő 
ratifikálására,

– tekintettel „A globális éghajlatváltozás elleni küzdelem megnyerése” című 
állásfoglalására5,

– tekintettel a Montreali Egyezmény szerződő felei tizenegyedik konferenciája alkalmából 
közzétett, az éghajlatváltozásról szóló állásfoglalására6,

– tekintettel a Közösségen belüli erdők és környezeti kölcsönhatások megfigyeléséről 
(Forest Focus) szóló, 2003. november 17-i 2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre7,

– tekintettel az Európai Unióról szóló erdészeti stratégia végrehajtásáról szóló, 2006. 
február 16-i állásfoglalására8 és a Bizottság európai erdészeti stratégia létrehozására 
irányuló javaslatára (COM(1998)0649),

– tekintettel a jelenleg felülvizsgálat alatt álló, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendeletre9,

– tekintettel a polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozások terén a fokozott 
együttműködés előmozdítását segítő közösségi eljárás kialakításáról szóló, 2001/792/EK 
tanácsi határozatra10,

– tekintettel a következő tárgyú bizottsági közleményekre és javaslatokra: globális 

  
1 HL C 272 E., 2003.11.13., 471. o.
2 Az említett napon elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0139.
3 Az említett napon elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0187.
4 Az említett napon elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0334.
5 Az említett napon elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0433.
6 Az említett napon elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0019.
7 HL L 324., 2003.12.11., 1. o.
8 Az említett napon elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0068.
9 HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
10 HL L 297., 2001.11.15., 7. o.



PE 370.246v01-00 4/13 PR\604629HU.doc

külső fordítás

HU

környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES) (COM(2004)0065), gyors 
intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére (COM(2005)0113), 
katasztrófáira és válságaira történő reagálásának erősítése (COM(2005)0153) és az 
árvizek felmérése és kezelése (COM(2006)0015),

– tekintettel a Bizottság hatodik keretprogramja (2002–2006) szerinti árvízkockázat 
kezelésére vonatkozó kutatási projektre,

– tekintettel a Fenntarthatósági Intézet tudományos jelentésére és a Bizottság Közös 
Kutatóközpontjának az éghajlatváltozásról és az európai vízügyről szóló jelentésére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
jelentésére (A6-0000/2006),

A. mivel az éghajlatváltozás természeti katasztrófák (áradás, szélsőséges szárazság és 
tűzvészek) okozója, melyek gyakorisága világszerte egyre nő, és melyek súlyos károkat 
okoztak emberéletek elvesztése, a környezet romlása és a gazdasági tevékenység 
csökkenése tekintetében,

B. mivel az ENSZ Montrealban (Kanada) 2005 decemberében az éghajlatváltozásról tartott 
legutóbbi konferenciáján világszinten jelentős előrelépés történt az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem módjainak tekintetében, a Kiotói Jegyzőkönyv tiszteletben tartásának és 
végrehajtásának megerősítésével, és előrejelzést fogalmaztak meg a 2012 utáni
kötelezettségvállalás második szakaszáról is,

C. tekintettel az erdőknek azon alapvető szerepére, amelyet a környezet megőrzésében a szén 
és a víz körforgása során keltett egyensúly vonatkozásában játszik, mely szerep mértéke
felmérhetetlen a globális felmelegedés és az üvegházhatás lassításának tekintetében,

D. mivel a szélsőséges szárazság és az erdőtüzek gyakorisága és kiterjedése Dél- Európában 
az utóbbi időben egyre nőtt, és mivel ezek a helyzetek annak ellenére kiszámíthatatlanok 
és elkerülhetetlenek, hogy az éghajlatváltozás közvetlen következményei, ami azt jelenti, 
hogy a vonatkozó tudományos kutatást tovább kell fejleszteni, finanszírozását pedig 
növelni kell, a kockázatértékelési mechanizmusok, a megelőzési rendszerek és az ilyen 
jelenségek elleni küzdelem eszközeinek javítása céljából,

E. mivel a Forest Focus program célja a közösségi erdőkre vonatkozó információcsere 
ösztönzése annak érdekében, hogy ezek megőrzése és védelme lehetővé váljon; mivel a 
program részei az erdők tüzek elleni védelmét és az elsivatagosodás elleni küzdelmet 
célzó integrált programok,

F. mivel a Szolidaritási Alapról szóló rendelet olyan előfeltételekről rendelkezik, melyek 
megnehezítik az alap egyes katasztrófahelyzetekben történő alkalmazását; mivel ez 
nemcsak a támogatható kiadások mennyiségét és típusát érinti, hanem a határidők és 
eljárások rugalmatlanságát is,

  
1 http://ies.jrc.cec.eu.int



PR\604629HU.doc 5/13 PE 370.246v01-00

külső fordítás

HU

G. mivel a természeti katasztrófák súlyosbítják az erózió, a savasodás és az elsivatagosodás 
problémáit, aláássák az ökorendszereket és a biológiai sokféleséget, hatással vannak a 
fenntartható fejlődésre és veszélyeztetik a társadalmi kohéziót,

H. mivel az ENSZ katasztrófacsökkentésről szóló nemzetközi stratégiája szerint a partmenti 
régiók esetében a megfelelőbb várostervezés és az ökorendszerek megőrzése csökkentheti 
a természeti katasztrófák hatását,

I. mivel a Bizottság aláírta az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló ENSZ-egyezményt, 
mely jelenség fokozódásáról beszámol az ENSZ millenniumi nyilatkozata, és mivel 2006-
ot a sivatagok és az elsivatagosodás nemzetközi évének nyilvánították,

J. mivel a jelenleg az Európai Unióban hatályos intézkedések elégtelennek vagy nem 
megfelelőnek bizonyultak a természeti katasztrófákra adható eredményes válasz 
tekintetében, és mivel ezt a helyzetet súlyosbítja a nemzeti és regionális szinten meglévő 
sokféle mechanizmus és megoldás,

1. üdvözli, hogy nőtt a közvélemény tudatossága és támogatása a környezetvédelmi 
intézkedések, különösen a jelentős katasztrófák vonatkozásában; javasolja, hogy ezek az 
intézkedések foglalják magukban a víz ésszerű és hatékony felhasználását, és hogy a nagy 
mezőgazdasági, városi és ipari vízfogyasztókat figyelmeztessék ezekre az intézkedésekre; 
javasolja a „felhasználó fizet” és a „szennyező fizet” elvének alkalmazását a víz ésszerűbb 
felhasználása, illetve a szennyvíz hatékonyabb ellenőrzése és felügyelete érdekében;

2. kiemeli a megelőzés és a bevált gyakorlat átvétele tekintetében folytatott felvilágosító
kampányok ösztönzésének, az olyan katasztrófahelyzetekben, mint például a tűzvészek és 
az áradások, elfogadandó eljárások nyilvánosságra hozatalának szükségességét, amelyeket 
az európai szociális alapból vagy egyedi programokból, például a Forest Focusból lehet 
finanszírozni; rámutat, hogy a nyilvánosság felvilágosítása érdekében tett lépések esetén 
különös figyelmet kell fordítani a fiatalok képzésére, egészen iskoláskortól kezdve;

3. sürgeti a tagállamokat, hogy fokozzák az európai szinten a polgári védelem terén meglévő 
együttműködésüket, hogy a vészhelyzetek leküzdésében a gyors beavatkozáshoz 
szükséges kiegészítő források rendelkezésre állását biztosíthassák; megerősíti egy 
kivételes helyzetekben tűzvédelmi és a tűzoltás támogatására vonatkozó feladatkörrel 
rendelkező európai polgári védelmi stratégiai koordinációs központ létrehozásának 
szükségességét;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a közösségi finanszírozásból támogatható kiadások közé 
vegye fel a műszaki tűzoltási berendezések infrastruktúrájának kiépítését és azok 
beszerzését, ideértve a légi berendezéseket is;

5. üdvözli a Bizottságnak az illegális fakitermelés elleni küzdelemre vonatkozó cselekvési 
tervét (FLECT), illetve az új környezetvédelmi pénzügyi eszközt (Life+ program), ami 
létfontosságú az európai erdők védelme és bármilyen rongálódás megelőzése érdekében, a 
tüzeket is ideértve;

6. sürgeti a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe az erdőknek az Európai Unióban meglévő 
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szerepét; javasolja, hogy kezdjenek nyilvános vitát ezek környezeti, társadalmi és 
gazdasági szerepéről, illetve, hogy ezt a vitát használják fel az európai erdők és különösen 
a mediterrán erdők sajátos jellege között meglévő eltérésekkel kapcsolatos tudatosság 
fokozására; úgy véli, hogy kezdeményezésekre van szükség a gyúlékony monokultúrák, 
különösen az eukaliptusz tekintetében;

7. felkéri a Bizottságot, hogy állapítson meg komoly, szolidaritáson alapuló célkitűzéseket a 
természeti katasztrófák kezelésére és megelőzésére vonatkozó közös jogalkotási kereten 
belül, és különösen a Szolidaritási Alapról szóló új rendelet, illetve az árvizek 
értékeléséről és kezeléséről szóló irányelv elfogadásával, továbbá a Forest Focus program 
elkövetkező felülvizsgálata során, finanszírozás biztosítása és az alkalmazási szabályok 
rugalmasabbá tétele révén;

8. úgy véli, hogy az áradás, szárazság vagy tűzvész miatt kárral sújtott és a közösségi 
alapokból finanszírozandó, Natura 2000 hálózat szerinti területek 
újjáépítését/helyreállítását a közösségi alapokból finanszírozzák, mivel ezek Európa zöld 
területeinek fontos részei, amelyek biztosítják a biodiverzitást és a fajok megőrzését; 
sürgeti a tagállamokat, hogy hozzanak létre nemzeti erdészeti alapokat az erdőkkel 
kapcsolatos katasztrófák megelőzése és az erdők megújítása céljából;

9. felszólít arra, hogy a súlyos szárazságokat vegyék fel a Szolidaritási Alap támogatási 
mechanizmusaiba, mivel a szárazság anomáliaszerű, lassan kialakuló, változó időtartamú 
természeti jelenség, mely komoly, tartós következményekkel jár az érintett régiók 
életkörülményeinek és szocioökonómiai stabilitásának tekintetében; ajánlja, hogy az alap 
tartsa fenn a helyi válsághelyzetek támogatásának lehetőségét (regionális jelleg), és tegye 
támogathatóvá az állami és a magántulajdonban bekövetkezett károkat egyaránt;

10. felkéri a Bizottságot egy Szárazsággal és Elsivatagosodással Foglalkozó Európai 
Megfigyelőközpont létrehozására, melynek a székhelye elsivatagosodással fenyegetett 
területen kell, hogy legyen (Spanyolország vagy Portugália), és melyet a Bizottság hetedik 
K+F keretprogramjának (2007–2013) tevékenységeibe kell beilleszteni;

11. elismeri annak szükségességét, hogy a tüzek megakadályozására és megszüntetésére 
műholdak és más csúcstechnológiák felhasználásával új formák megvizsgálása és 
kifejlesztés szükséges; úgy véli, hogy létfontosságú új információs technológiák 
elfogadása (pl. földrajzi információs rendszer) a tüzek és az áradások kezelése érdekében; 
hangsúlyozza a természeti katasztrófák megelőzése terén az új kimutatási technológia 
lényeges szerepét;

12. ajánlja az erdőket tüzek ellen védő intézkedések meghozatalát, különösen az erdészeti 
biomassza-maradék összegyűjtése és feldolgozása, a leégett földterület más célra történő 
felhasználásának tilalma, illetve a környezet elleni bűncselekmények, például erdőtüzek 
okozása súlyosabb büntetését;

13. felkéri a Bizottságot, hogy ajánlja a tagállamoknak tűzkockázati térképek elkészítését 
közösségi finanszírozás alapján, illetve, hogy ezeket vegyék figyelembe területfejlesztési 
terveik elkészítésekor;
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14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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1. Bevezetés

A 2005 nyarán bekövetkezett nagy természeti katasztrófákról, a súlyos közép-európai 
áradásokról, a komoly dél-európai szárazságról és a Portugáliában és Spanyolországban sok 
ezer hektár erdőt elpusztító tüzekről Borrell elnök az Európai Parlament őszi nyitóülésén 
formális állásfoglalásban szólt, és az áldozatok emlékére egy perc csendet rendelt el.

A Parlament 2005. szeptember 8-i állásfoglalásában hangot adott azon meggyőződésének, 
hogy az ilyen természeti jelenségek növekvő gyakorisága és azok fokozódó mértéke az 
éghajlatváltozásnak tulajdonítható, és elismerte, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv alapvető e 
változás ellensúlyozása szempontjából a világ környezeti stratégiájában. Az EP kifejezte az 
érintett régiókkal meglévő szolidaritását, és megerősítette a polgári védelmi mechanizmusok 
megerősítésének és az európai alapok – különösen a kohéziós, strukturális és Szolidaritási 
Alapok – rugalmasabbá tételének szükségességét, a helyi lakosok és gazdaságok, a termelés 
és a turizmus elleni gazdasági és társadalmi előítéletek ellensúlyozása érdekében.

Az állásfoglalás 22. bekezdésére adott válaszként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési, a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági, illetve a Regionális Fejlesztési 
Bizottságot három kiegészítő jellegű, saját kezdeményezésű jelentés elkészítésére utasították a 
mezőgazdasági, környezeti, illetve a területi perspektívákra vonatkozóan. Emellett 
küldöttségeknek az érintett területekre történő kiküldéséről határoztak, továbbá a tűzvészek, 
szárazságok és áradások problémáira vonatkozó közös meghallgatásról döntöttek. E jelentés 
mögött ezek a tények állnak, a jelentés pedig a környezeti szempontra, a természeti 
katasztrófák előzményeire és következményeire, illetve a polgári védelem terén tett európai 
fellépésre összpontosít.

2. A küldöttségek

Az egyes küldöttségek a három közül a következő helyeket keresték fel: Spanyolország
(Andalúzia és Huelva) és Portugália (Alentejo és Pampilhosa da Serra) tűzvésszel vagy 
szárazsággal sújtott régiói; Németország (Bajorország) és Ausztria (Tirol) áradásokkal és 
földcsuszamlásokkal sújtott régiói; és Franciaország (Gironde és Var) és Olaszország 
(Lombardia) erdőtüzekkel és áradással hasonlóképpen sújtott régiói. Az egyes régiók egyedi 
sajátosságai és a katasztrófák köre ellenére a küldöttségek programjai alapvetően hasonlóan 
szerveződtek, ideértve a katasztrófáktól sújtott helyi lakossággal és a helyi műszaki 
személyzettel való kapcsolatfelvételt; a helyzet nemzeti, regionális vagy helyi szervek és 
hatóságok által történő kifejtését szervezeti modelljüket, katasztrófaelhárítási 
mechanizmusaikat és forrásaikat, illetve a megtett intézkedéseket illetően; és az áldozatok 
megsegítésében vagy a katasztrófaelhárításban részt vevő NGO-k, szövetségek és 
szakszervezetek véleményének meghallgatását. Az egyes felkeresett helyeken a küldöttségek 
megvizsgálták az újjáépítési munkálatokat és az elért haladást vagy meghallgatták az ilyen 
munkák elvégzését gátló okokat. 

A látogatások összefoglalása

A tűzvészek, a súlyos szárazság és az áradás helyszínen történő megfelelőbb megismerése 
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érdekében az előadó mindhárom küldöttség munkájában részt vett, és meghallgatta a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok, illetve a helyi lakosok és szervezetek javaslatait és reményeit, 
és kiemelendőnek tartja az említetteknek a küldöttséggel való találkozás és együttműködés 
terén tanúsított készségét.

A küldöttségek különféle helyzeteket ismerhettek meg. Egyes régiókban a hangsúlyt a 
Szolidaritási Alap gyors felhasználásának lehetőségére helyezték, rögtön a kiterjedt 
tűzvészeket vagy hosszú ideig tartó szárazságokat követően. A helyiek elmondták, hogy 
mellőzöttnek érezték magukat, és az európai szintű szolidaritás hiányáról panaszkodtak. Más 
régiókban viszont egyértelműen ellenállás volt tapasztalható az EU úgynevezett 
„beavatkozásával” szemben, és semmiféle szükségét nem érezték európai szintű koordinációs 
intézkedések és áradással kapcsolatos kockázatkezelési intézkedések meghozatalának. Egyes 
régiókban már létrehoztak áradásmegelőzési rendszereket, feltérképezték azokat a területeket, 
ahol fokozottabb az áradás kockázata, kitelepítették a lakosságot és környezetvédelmi, 
továbbá a vízparti turizmust ösztönző intézkedéseket hoztak.

Szárazság

A szárazság tíz vagy húsz évenként előforduló strukturális problémaként tekinthető, azonban 
egyre fokozódó jelenség. A súlyos vagy szélsőséges áradás azonban lényegében kivételes, és 
olyan természeti katasztrófaként kezelendő, melynek hatásai túlmutatnak a szárazság 
időszakán. Más természeti katasztrófáktól eltérően a szárazság hatásait nehéz számszerűsíteni, 
ez nem az infrastruktúrát, hanem a termelést és a környezetet, továbbá a helyi lakosok életét 
érinti. Az éghajlatváltozás az előrejelzés szerint kevesebb esőhöz, a hőmérséklet 
növekedéséhez és gyakoribb hőhullámokhoz és szárazsághoz vezet majd, ami azt jelenti, hogy 
az erdőtüzek gyakoribbá és kiterjedtebbé válnak.

A szárazság emellett nemcsak „a gazdálkodók problémája”. A dél-európai országokban a 
vízenergia-termelést a szárazság évei súlyosan érintették, és ezen országok a termelés kiesését 
fosszilis tüzelőanyagokkal kellett, hogy ellensúlyozzák. Ennek súlyos környezeti hatásai 
voltak a fokozódó széndioxid-kibocsátás miatt, minden valószínűség szerint meghaladva a 
vonatkozó nemzeti kibocsátásengedélyezések kiadására vonatkozó tervekben megállapított 
korlátozásokat.

A szárazság további következménye az ivóvízellátás problémája a lakosok és a látogatók 
számára. A szárazság nyári jelenség, és ily módon a turizmus, a Mediterrán-medence fokozott 
gazdasági tevékenysége és a látogatóknak a lakosok számát meghaladó mértékben való 
jelenléte ezt tovább rontja.

Tűzvészek

A tűz a mediterrán erdők fő természeti fenyegetettsége. Az Európában tűz miatt elpusztult 
erdőfelület több mint 90%-a az Ibériai-félszigeten található. Az erdőtüzek elpusztítják az 
állami és a magántulajdont, ezzel a gazdasági életképességet csökkentik, és tovább 
súlyosbítják a belső országrészek elmaradott és sivatagos régióinak sérülékeny gazdasági és 
társadalmi helyzetét. A 2005 nyarán tapasztalt időjárási feltételek kivételesek voltak abban a 
tekintetben, hogy a hosszú szárazság miatti szélsőségesen száraz légköri feltételek rendkívül 
magas hőmérséklettel párosultak, melynek következtében a tüzek jóval gyorsabban terjedtek, 
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és olyan erdőterületekre is kiterjedtek, melyek fenntartásuk, gondozásuk, a tűzgátak 
létrehozása és a megfelelő fajokkal történő újratelepítésük tekintetében példaértékűek voltak.

Bár számos tűz oka szándékos bűncselekmény volt, ami ellen csak az erdők környékének 
állandó felügyelete és súlyosabb büntetések kiszabása révén lehet védekezni, más tüzek oka 
az volt, hogy elmulasztották azon tény megfelelő figyelembe vételét, hogy az erdők 
felmérhetetlen értékű közös tulajdont jelentenek, és használatukat szigorúan szabályozni kell. 
Magának a nemzeti jogalkotásnak részévé kell tenni a rugalmasabb gazdálkodást, és olyan 
módon kell kiigazítani, hogy képessé váljon a kivételes körülményekre való válaszadásra. A 
spanyol szakértők szerint a mediterrán erdők „együtt élnek” a tűzzel, és képesek ezt követően 
regenerálódni. A küldöttség egy 2004-ben leégett, körülbelül 34 000 hektáros területet 
keresett fel, melyen egy önregenerációs időszakot követően elkezdtek dolgozni, eltávolítva az 
elpusztult fákat, hogy megelőzzék a betegségek terjedését, továbbá akadályokat állítva fel 
annak elkerülésére, hogy az esőzések elmossák a talajt. A szétdarabolt erdőtulajdonlás 
problémáját a szövetkezeti formával küszöbölték ki, ami a tűz által elpusztított területek 
legnagyobb részén egyidejű munkát is magában foglaló koordinált megközelítést tett 
lehetővé.

Áradások

Közép-Európában egyre gyakoribbak a pusztító nyári áradások, bár egyes régiókban, 
különösen Bajorországban lényegesen javult az árvizek kezelése, 2005-öt összehasonlítva a 
2002. évi tapasztalatokkal. Ez az árvízkockázattal járó területek meghatározásának, a víztartó 
medencék létrehozásának, illetve a rekeszes gátrendszer kiépítésének stb. volt köszönhető.
Az e jelentésben említett természeti katasztrófahelyzetek közül csak az áradással foglalkoznak 
egy olyan közösségi irányelvben, melynek célja az emberi egészségre, a környezetre, az 
infrastruktúrára és a vagyonra jelentett kockázatok csökkentése és kezelése. A határon átnyúló 
koordináció az irányelv egyik célja, mivel Európa legtöbb vízgyűjtő területe több tagállamra 
is kiterjed. Olyan koordináció már létezik a vízminőségről szóló keretirányelv alapján.
Az áradás által sújtott területek felkeresése során a küldöttségek az irányelvvel kapcsolatosan 
mind annak legpozitívabb aspektusait érő dicséretet, mind aggályokat hallhattak. Egyrészt 
arra számítanak, hogy a megelőzési intézkedések tekintetében nyomás gyakorolható a 
legkevésbé együttműködő tagállamok bevonása érdekében, másfelől viszont félelmek 
mutatkoznak az adminisztratív terhek túlzott mértéke miatt. Való igaz, hogy a kockázatos 
területek megállapítása és elhatárolása jelentős gazdasági következményekkel járhat 
regionális szinten, a városok terjeszkedése miatti nyomás által érintett építési területek értékét 
tekintve, azonban az árvízkockázatot jelentő területek meghatározása teljesen igazolható, 
mivel a földterület építési célokra való rendelkezésre bocsátása kisebb vízfelszívó képességet 
és ilyen módon növekvő árvízkockázatot jelenthet.

3. Tudományos eredmények

Tudományosan bizonyított tény, hogy a természeti katasztrófák szorosan függnek az 
éghajlatváltozástól. Esemény- és helyfüggő annak mértéke, amennyire a szélsőséges 
eseményekben bekövetkező történelmi változások és ezeknek az éghajlatváltozással való 
kapcsolata bizonyítható:
- Az európai hőhullámok egyre gyakoribbak, a 2003 nyarán tapasztalt szélsőséges 
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hőmérséklet a becslések szerint 75%-ban az emberi tevékenységek következménye. A 
magasabb hőmérséklet tovább rontja a szárazság hatásait;
- A csapadékok egyre súlyosabbak az éghajlatváltozás miatt. Az erősebb esőzések és az 
esőzésben bekövetkezett változások mind a hirtelen áradások, mind a szárazság növekvő 
valószínűségét eredményezik. A nagymértékű áradásokban nem következik be változás;
- Európa vihartérképe nemigen mutat növekedést az utóbbi évszázadban; a hurrikánok 
intenzitása az utóbbi 50 évben 70%-kal nőtt. Az éghajlatváltozás hatásaira utaló tényeket 
nehéz a nagy természeti ciklusok alapján megtalálni, de a megfigyelt változások összhangban 
vannak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának hatásmodelljével.

A modell szerint a jövőben az üvegházhatást okozó gázok koncentrációjában bekövetkező 
további növekedés további éghajlatváltozással és szélsőségesebb időjárási eseményekkel jár 
majd:
- A 2003-ban tapasztalthoz hasonló hőhullámok Európában a század végére minden második 
évben előfordulhatnak;
- A csapadékhullás változásai több áradással, főleg hirtelen áradásokkal, továbbá szárazsággal 
is járnak majd (melyet a hőmérséklet növekedése is elősegít majd);
- Az intenzívebb szélviharok megfelelnek a modellnek, bár egyértelmű előrejelzésre nincs 
mód. A hurrikánok intenzitásának emelkedése 30%-os emelkedést jelenthet 2100-ra a 
legintenzívebb viharokban.

Számos jelentős esemény hívta fel a figyelmet az elmúlt években a szélsőséges időjárási 
katasztrófák vonatkozásában. A rekordviharok, az áradás, a szárazság és a hőhullámok mind 
messze mutató következményekkel jártak (EEA, 2004; Jha, 2005):
- Az 1999. végi szélviharok Európa történetében a legtragikusabbak között vannak. Anatol, 
Lothar és Martin Skandináviát, Franciaországot, Németországot és a szomszédos országokat 
sújtotta. E viharok majdnem 150 ember halálát okozták, és óriási veszteségekkel jártak
(Lothar és Martin 6,7 milliárd EUR biztosítással fedezett veszteséget, Anatol 500 millió EUR 
gazdasági veszteséget). Franciaország viharai az éves kivágás háromszorosának megfelelő 
mennyiségű fát döntöttek ki;
- Az elmúlt néhány év legfőbb áradása és Európa történetének gazdasági szempontból 
legpusztítóbb katasztrófája 2002-ben következett be. A Duna és az Elba környékén Közép-
Európa legnagyobb részét sújtó áradások történtek; jelentős áradás volt továbbá az Egyesült 
Királyságban és Franciaországban. 600 000 személyt sújtott a katasztrófa és 80-an haltak meg 
11 országban. A gazdasági veszteségek legalább 15 milliárd EUR-ra tehetők;
- Dél-Európa legnagyobb részét legalább egy évig tartó súlyos szárazság sújtotta, melyhez 
foghatót korábban nem jegyeztek fel. 2005 nyarán Portugália területének 97%-án tapasztaltak 
súlyos szárazságot, Franciaország atomerőműveinek bezárását mérlegelte, Európa-szerte 
pedig legalább 28 millió tonnával esett a gabonatermelés, ami az egésznek körülbelül 10%-a;
- A 2003 nyarán tapasztalható hőhullám számos emberéletet követelt – legalább 22 146 
személy halálát okozta a hőség.

Míg ezen események az Európában bekövetkezett katasztrófák legsúlyosabb példái, nem 
feledkezhetünk meg arról, hogy a világ más tájain a helyzet sokkal rosszabb. Az 1993 és 2002 
között áradás miatt bekövetkezett 6 700 halálesettel Európa messze felmarad az ázsiai 
pusztítás mögött, ahol majdnem 1,4 millióan haltak meg ugyanilyen okból. Az ugyanebben az 
időszakban Európában szélvihar miatt bekövetkezett 6 655 haláleset súlya gyakorlatilag 
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eltörpül az ugyanakkor az amerikai kontinensen ugyanebből az okból bekövetkezett 18 000, 
illetve a 275 000 ázsiai haláleset miatt.

4. Polgári védelem

Az Európai Unió 2001-ben polgári védelmi mechanizmust hozott létre az olyan katasztrófák 
kezelésére, melyek esetében az érintett országok nem tudták egyedül kezelni a helyzetet. A 
szubszidiaritás elvének megfelelően az ilyen helyzetek kezelése elsősorban az érintett ország 
feladata. Azonban az EU kérésre aktívabb és beavatkozóbb szerepet is játszhat, a támogatás 
összehangolásával és a finanszírozás, illetve a szakértő mentő- és keresőalakulatok időben 
történő rendelkezésre bocsátásával. 
Az állandóan működő ellenőrzési és tájékoztatási központ feladata az előrejelzések és 
figyelmeztetések fogadása, továbbá a támogatás iránti kérelmek továbbítása. A 
mentőegységek feladata a helyzet felmérése, továbbá a helyi hatóságokkal való 
együttműködés a mentési munkálatok megszervezésében, amint arra 2005 nyarán többször is 
sor került mind Európában, mind másutt (az USA-ban és Pakisztánban). A megszerzett 
tapasztalatok szerint jelenleg prioritást kell adni a korai előrejelző rendszer létrehozásának, 
anélkül azonban, hogy más feladatokat elhanyagolnának, és különösen az információcserére 
vonatkozó kapacitás kiépítésének. 

5. Szolidaritási Alap

A 2002 nyarán bekövetkezett közép-európai áradások alkalmával (2012/2002/EK tanácsi 
rendelet) létrehozott Szolidaritási Alap nem teljesítette az elvárásokat, és jelenleg 
felülvizsgálják. Az új Alap tekintetében javasolt intézkedések közül kiemelendő tematikus 
alkalmazhatóságának kiterjesztése, mivel ezt súlyos válságok (mint a szárazság), az ipari és 
technológiai katasztrófák, a közegészségügy fenyegetettsége és a terrorista akciók kezelésére 
hozták létre; az Alap alkalmazhatósága tekintetében pedig a károk mértékének alsó határát 
csökkentették. Szintén fontos a kifizetések egy részéhez való azonnali hozzáférés 
biztosításának lehetősége, melyet aztán a támogathatósági vizsgálat teljes folyamata során 
vonnak le. Azonban a regionális szintű katasztrófák sajnos ki vannak zárva. 

6. Következtetések

Az Európai Unió számos jogi mechanizmust hozott létre a természeti katasztrófák megelőzése 
és az azokra adott válasz tekintetében azok hatásainak és költségeinek csökkentése, továbbá 
az érintettek életminőségének növelése érdekében. 
Az EU igyekszik megerősíteni tevékenységeit a polgári védelem területén, saját finanszírozási 
eszköz, illetve súlyos vészhelyzet esetére alkalmazható gyors intézkedési és felkészültségi 
eszköz létrehozásával. 
Az árvízfelmérésről és -kezelésről szóló új irányelv célja az árvizek miatti kockázatok 
csökkentése és kezelése, mind a közegészségügy, mind a környezet, mind az állami és 
magántulajdon tekintetében. 
Az EU Szolidaritási Alapjának aktuális felülvizsgálata (és a korábbi jogszabályok ebből 
következő hatályon kívül helyezése) azt jelenti, hogy új remények fűződnek ahhoz, hogy ez 
az Alap valós segítséget nyújthat a természeti katasztrófáktól sújtott régiók lakossága 
számára. 
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Az erdőtüzek megelőzése terén eredményesebb intézkedések megtételének lehetővé tétele 
érdekében az EU rendelkezésére olyan vizsgálati mechanizmusok állnak, mint például az 
EFFIS (a Forest Focus program által létrehozott Európai Erdőtűz-információs Rendszer), 
mely lehetővé teszi egy adott terület vagy régió tűzvédelmi kockázatának szintjére 
vonatkozóan meglehetősen pontos információk nyújtását; a megelőzési munkát pedig a 
legnaprakészebb és legfejlettebb műholdas megfigyelőrendszerek segítik, melyeket 
folyamatosan fejlesztik. 
Az EU által elfogadott jogi eszközök tárházának kiterjedtsége ellenére csak az ezek 
megvalósítására irányuló politikai szándék adhat szolidaritáson alapuló választ a természeti 
katasztrófák teremtette legfenyegetőbb és valóban súlyos helyzetekre. 
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