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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1307/2014 

av 8. desember 2014 

om fastsettelse av kriterier og geografiske områder for gressmark med stort biologisk mangfold ved 

anvendelse av artikkel 7b nr. 3 bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten på 

bensin og dieselolje og artikkel 17 nr. 3 bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF om å 

fremme bruk av energi fra fornybare kilder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), som endret ved direktiv 2009/30/EF(2), særlig artikkel 7b nr. 3 bokstav c) annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

kilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(3), særlig artikkel 17 nr. 3 bokstav c) annet 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF kan biodrivstoffer og flytende biobrensler bare medregnes i oppfyllelsen 

av fastsatte mål og markedsdeltakere bare motta offentlig støtte dersom de oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i 

nevnte direktiver. Som en del av denne ordningen kan biodrivstoffer og flytende biobrensler bare medregnes i 

oppfyllelsen av målene eller omfattes av offentlig støtte dersom de ikke er framstilt av råstoff fra mark som i eller etter 

januar 2008 var gressmarker med stort biologisk mangfold, med mindre det i forbindelse med ikke-naturlige 

gressmarker med stort biologisk mangfold dokumenteres at råstoffet er nødvendig for å opprettholde markens status 

som gressmark. 

2) I artikkel 17 nr. 3 bokstav c) siste ledd i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 3 bokstav c) siste ledd i direktiv 

98/70/EF anmodes Kommisjonen om å fastsette kriterier og geografiske områder for å fastslå hvilke gressmarker som 

skal betegnes som gressmarker med stort biologisk mangfold i henhold til artikkel 7b nr. 3 bokstav c) i direktiv 

98/70/EF og artikkel 17 nr. 3 bokstav c) i direktiv 2009/28/EF. 

3) Gressmarker med stort biologisk mangfold varierer fra en klimasone til en annen og kan blant annet omfatte heier, 

beitemarker, enger, savanner, stepper, krattmark, tundraer og prærier. Disse områdene utvikler tydelige særtrekk, for 

eksempel med hensyn til omfanget av trekronedekning og intensiteten i beite og slått. Ved anvendelse av artikkel 7b  

nr. 3 bokstav c) i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3 bokstav c) i direktiv 2009/28/EF bør det derfor brukes en bred 

definisjon av gressmark. 

4) I direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF skilles det mellom naturlig og ikke-naturlig gressmark med stort biologisk mangfold, 

og begge begrepene defineres. Disse definisjonene bør derfor omfatte driftskriterier. I denne forordning bør forringet 

gressmark anses som områder med lite biologisk mangfold. 

5) Samsvar med kravene i artikkel 7b nr. 3 bokstav c) i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3 bokstav c) i direktiv 

2009/28/EF kontrolleres i samsvar med artikkel 7c nr. 1 og 3 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 og 3 i direktiv 

2009/28/EF. 

6) Fullstendige opplysninger om geografiske områder for gressmarker med stort biologisk mangfold foreligger ikke på 

internasjonalt plan. I denne forordning angis derfor geografiske områder bare for de gressmarkene med stort biologisk 

mangfold som det allerede foreligger opplysninger om. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft nedsatt ved artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF —  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 351 av 9.12.2014, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2017 av  

22. september 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 7b nr. 3 bokstav c) i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3 bokstav c) i direktiv 2009/28/EF får 

følgende kriterier og definisjoner anvendelse: 

1) «gressmark» økosystemer på land som har vært dominert av urteaktig vegetasjon eller buskvegetasjon i en sammen-

hengende periode på minst fem år. Det omfatter enger eller beitemark som brukes til produksjon av høy, men utelukker 

mark som brukes til produksjon av andre avlinger, og dyrket mark som ligger midlertidig brakk. Det utelukker også 

sammenhengende skogkledde områder som definert i artikkel 17 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2009/28/EF, med mindre disse 

er skoglandbrukssystemer som omfatter arealbrukssystemer der trær forvaltes sammen med avlinger eller husdyrhold i 

landbrukssammenheng. Når den urteaktige vegetasjonen eller buskvekstvegetasjonen er dominerende, betyr det at denne til 

sammen dekker et større areal enn trekronedekningen, 

2) «menneskelig inngripen» forvaltning i form av beite, slått, beskjæring, høsting eller brenning, 

3) «naturlig gressmark med stort biologisk mangfold» gressmark som 

a) fortsatt vil være gressmark uten menneskelig inngripen og 

b) opprettholder sammensetningen av naturlige arter og økologiske særtrekk og prosesser, 

4) «ikke-naturlig gressmark med stort biologisk mangfold» gressmark som 

a) vil opphøre å være gressmark uten menneskelig inngripen og 

b) ikke forringes, det vil si at den ikke kjennetegnes ved langvarig tap av biologisk mangfold på grunn av for eksempel 

overbeiting, mekanisk skade på vegetasjonen, jorderosjon eller forringet jordkvalitet, og 

c) er artsrik, det vil si at den er 

i) et habitat av vesentlig betydning for alvorlig truede, truede eller sårbare arter i henhold til klassifiseringen i Den 

internasjonale naturvernunions rødliste over truede arter eller andre lister med lignende formål for arter eller 

habitater fastsatt i nasjonal lovgivning eller anerkjent av vedkommende nasjonale myndighet i opprinnelsesstaten 

for råstoffet, eller 

ii) et habitat av vesentlig betydning for endemiske arter eller arter med et begrenset utbredelsesområde eller 

iii) et habitat av vesentlig betydning for det genetiske mangfoldet innenfor bestemte arter eller 

iv) et habitat av vesentlig betydning for globalt betydelige konsentrasjoner av trekkende arter eller arter som lever i 

flokker, eller 

v) et økosystem av regional eller nasjonal betydning eller et sterkt truet eller enestående økosystem. 

Artikkel 2 

Uten at det berører artikkel 3, skal gressmarker i følgende geografiske områder i Den europeiske union alltid anses som 

gressmarker med stort biologisk mangfold: 

1) Habitater som er oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 92/43/EØF(1). 

2) Habitater av vesentlig betydning for dyre- og plantearter av interesse for Unionen som er oppført i vedlegg II og IV til 

direktiv 92/43/EØF. 

3) Habitater av vesentlig betydning for viltlevende fuglearter som er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/147/EF(2). 

Gressmarker med stort biologisk mangfold i Den europeiske union er ikke begrenset til de geografiske områdene nevnt i nr. 1, 2 

og 3 i denne artikkel. Andre gressmarker kan oppfylle de kriteriene for gressmarker med stort biologisk mangfold som er 

fastsatt i artikkel 1. 

  

(1) EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7. 

(2) EUT L 20 av 26.1.2010, s. 7. 
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Artikkel 3 

Dersom det dokumenteres at høsting av råstoffet er nødvendig for å bevare statusen som gressmark, kreves ingen ytterligere 

dokumentasjon på samsvar med artikkel 7b nr. 3 bokstav c) ii) i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3 bokstav c) ii) i direktiv 

2009/28/EF. 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2015. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater i samsvar 

med traktatene. 

Utferdiget i Brussel 8. desember 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


