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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1307/2014 

frá 8. desember 2014 

um skilgreiningu á viðmiðunum og landfræðilegum mörkum graslendis þar sem líffræðileg fjölbreytni er 

mikil að því er varðar c-lið 3. mgr. 7 gr. b í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB að því er varðar 

gæði bensíns og dísileldsneytis og c-lið 3. mgr. 17. gr. í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB 

um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB frá 13. október 1998 um gæði bensíns og dísileldsneytis og 

breytingu á tilskipun ráðsins 93/12/EBE (1), eins og henni var breytt með tilskipun 2009/30/EB (2), einkum annarri undirgrein c-

liðar 3. mgr. 7. gr. b, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB frá 23. apríl 2009 um að auka notkun orku frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum og um breytingu og síðar niðurfellingu á tilskipunum 2001/77/EB og 2003/30/EB (3), einkum 

annarri undirgrein c-liðar 3. mgr. 17. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með tilskipunum 98/70/EB og 2009/28/EB er mælt fyrir um að aðeins megi taka lífeldsneyti og fljótandi lífeldsneyti með 

í útreikningana vegna settu markmiðanna og að rekstraraðilar megi einungis hafa ábata af opinberum stuðningi ef farið er 

að viðmiðununum um sjálfbærni sem mælt er fyrir um í þeim tilskipunum. Sem hluta af þessu kerfi er aðeins hægt að taka 

lífeldsneyti og fljótandi lífeldsneyti með í útreikningana vegna markmiðanna eða ábata af opinberum stuðningi ef það er 

ekki gert úr hráefni sem fæst af landi, sem var graslendi þar sem líffræðileg fjölbreytni var mikil í janúar 2008 eða síðar, 

nema, ef um er að ræða graslendi þar sem líffræðileg fjölbreytni er mikil en það er ekki náttúrulegt, lagðar séu fram 

sannanir fyrir því að uppskera hráefnanna sé nauðsynleg til að varðveita stöðu landsins sem graslendis. 

2) Í síðari undirgrein c-liðar 3. mgr. 17. gr. í tilskipun 2009/28/EB og síðari undirgrein c-liðar 3. mgr. 7. gr. b í tilskipun 

98/70/EB er farið fram á að framkvæmdastjórnin fastsetji viðmiðanirnar og landfræðilegu mörkin fyrir ákvörðun á því 

hvaða graslendi teljist graslendi þar sem líffræðileg fjölbreytni er mikil skv. c-lið 3. mgr. 7. gr. b í tilskipun 98/70/EB og 

c-lið 3. mgr. 17. gr. tilskipunar 2009/28/EB. 

3) Graslendi, þar sem líffræðileg fjölbreytni er mikil, eru mismunandi milli loftslagssvæða og meðal þeirra geta verið, m.a., 

lyngmóar, beitilönd, engi, staktrjáagresjur, steppur, kjarrlendi, túndra og gresjur. Á þessum svæðum þróast séreiginleikar, 

t.d. að því er varðar umfang trjáþekju, beitarálag og slátt. Því er rétt að nota víðtæka skilgreiningu á graslendi að því er 

tekur til c-liðar 3. mgr. 7. gr. b í tilskipun 98/70/EB og c-liðar 3. mgr. 17. gr. í tilskipun 2009/28/EB. 

4) Í tilskipunum 98/70/EB og 2009/28/EB er greint á milli annars vegar náttúrulegs og hins vegar ekki náttúrulegs graslendis 

þar sem líffræðileg fjölbreytni er mikil og gefnar skilgreiningar á báðum. Því er rétt að fella rekstrarviðmiðanir inn í þær 

skilgreiningar. Rétt er að líta svo á, að því er varðar þessa reglugerð, að graslendi sem hefur hnignað sé rýrt að því er 

varðar líffræðilega fjölbreytni. 

5) Fylgni við ákvæði 7. gr. b (c-liðar 3. mgr.) í tilskipun 98/70/EB og 17. gr. (c-liðar 3. mgr.) tilskipunar 2009/28/EB er 

sannprófuð í samræmi við 7. gr. c (1. og 3. mgr.) í tilskipun 98/70/EB og 18. gr. (1. og 3. mgr.) tilskipunar 2009/28/EB. 

6) Ekki liggja fyrir alhliða upplýsingar á alþjóðavísu um landfræðileg mörk graslendis þar sem líffræðileg fjölbreytni er 

mikil. Í þessari reglugerð er því aðeins kveðið á um landfræðileg mörk þess graslendis, þar sem líffræðileg fjölbreytni er 

mikil, sem þegar liggja fyrir upplýsingar um. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um sjálfbærni lífeldsneytis og 

fljótandi lífeldsneytis sem komið var á fót með 2. mgr. 25. gr. tilskipunar 2009/28/EB.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 351, 9.12.2014, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 176/2017 frá  

22. september 2017 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 350, 28.12.1998, bls. 58. 

(2) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 88. 

(3) Stjtíð. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 16. 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Að því er varðar c-lið 3. mgr. 7. gr. b í tilskipun 98/70/EB og c-lið 3. mgr. 17. gr. í tilskipun 2009/28/EB skulu eftirfarandi 

viðmiðanir og skilgreiningar gilda: 

1) „Graslendi“: vistkerfi á landi þar sem jurtkenndur gróður eða runnagróður hefur verið ríkjandi í a.m.k. 5 ár samfleytt. Það 

tekur til engja eða beitilands sem eru heyjuð en ekki til lands þar sem aðrar nytjaplöntur eru ræktaðar og ræktarlands sem er 

hvílt tímabundið. Það tekur ekki heldur til samfellds skóglendis, eins og það er skilgreint í b-lið 4. mgr. 17. gr. tilskipunar 

2009/28/EB, nema það sé í skógræktarkerfum bænda sem fela í sér landnotkunarkerfi þar sem trjárækt er stýrt ásamt 

nytjaplöntum eða búfé í framleiðslukerfum í landbúnaði. Ríkjandi jurtkenndur gróður eða runnagróður merkir að 

samanlögð gróðurþekja þeirra er stærri en laufþekja trjáa. 

2) „Mannleg íhlutun“: stýring á beit, slætti, skurði, uppskeru eða bruna. 

3) „Náttúrulegt graslendi þar sem líffræðileg fjölbreytni er mikil“: graslendi sem: 

a) yrði áfram graslendi ef mannleg íhlutun væri engin og 

b) viðheldur náttúrulegri tegundasamsetningu og vistfræðilegum einkennum og ferlum. 

4) „Graslendi sem er ekki náttúrulegt þar sem líffræðileg fjölbreytni er mikil“: graslendi sem: 

a) myndi hætta að vera graslendi ef mannleg íhlutun væri engin og 

b) hefur ekki hnignað, þ.e.a.s. einkennist ekki af tapi á líffræðilegri fjölbreytni yfir lengri tíma, t.d. vegna ofbeitar, 

skemmda af völdum véla á gróðrinum, jarðvegseyðingar eða minni jarðvegsgæða og 

c) er tegundaríkt, þ.e.: 

i. búsvæði sem hefur umtalsverða þýðingu fyrir tegundir sem eru í alvarlegri útrýmingarhættu, í útrýmingarhættu eða 

viðkvæmar, samkvæmt flokkuninni í rauðri skrá Alþjóðanáttúruverndarsambandsins yfir tegundir sem er ógnað eða 

í öðrum skrám sem hafa svipaðan tilgang að því er varðar tegundir eða búsvæði sem mælt er fyrir um í landslöggjöf 

eða eru viðurkennd af lögbæru landsyfirvaldi í upprunalandi hráefnisins eða 

ii. búsvæði sem hefur umtalsverða þýðingu fyrir tegundir sem eru einlendar eða hafa takmarkað útbreiðslusvæði eða 

iii. búsvæði sem hefur umtalsverða þýðingu vegna erfðafræðilegrar fjölbreytni innan tegunda eða 

iv. búsvæði sem hefur umtalsverða þýðingu á heimsvísu vegna samsöfnunar fartegunda eða vegna tegunda sem hópa 

sig tímabundið (e. congregatory species) eða 

v. vistkerfi sem hefur umtalsvert mikilvægi á svæðis- eða landsvísu eða er verulega ógnað eða er einstakt. 

2. gr. 

Með fyrirvara um 3. gr. skal graslendi með eftirfarandi landfræðilegum mörkum í Evrópusambandinu ávallt teljast graslendi þar 

sem líffræðileg fjölbreytni er mikil: 

1) búsvæði sem eru skráð í I. viðauka við tilskipun ráðsins 92/43/EBE (1), 

2) búsvæði sem hafa umtalsverða þýðingu fyrir dýra- og plöntutegundir sem eru mikilvægar fyrir Sambandið og eru skráðar í 

II. og IV. viðauka við tilskipun 92/43/EBE, 

3) búsvæði sem hafa umtalsverða þýðingu vegna tegunda villtra fugla sem eru skráðar í I. viðauka við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/147/EB (2). 

Graslendi í Evrópusambandinu þar sem líffræðileg fjölbreytni er mikil takmarkast ekki við landfræðilegu mörkin sem um getur 

skv. 1., 2. og 3. mgr. þessarar greinar Annað graslendi gæti uppfyllt viðmiðanirnar fyrir graslendi þar sem líffræðileg fjölbreytni 

er mikil sem eru settar fram í 1. gr. 

  

(1) Stjtíð. EB L 206, 22.7.1992, bls. 7. 

(2) Stjtíð. ESB L 20, 26.1.2010, bls. 7. 
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3. gr. 

Ef lögð er fram sönnun fyrir því að uppskera á hráefninu sé nauðsynleg til þess að varðveita stöðu lands sem graslendis þarf 

ekki að leggja fram frekari sannanir fyrir því að farið sé að ii. lið c-liðar 3. mgr. 7. gr. b í tilskipun 98/70/EB og ii. lið c-liðar 3. 

mgr. 17. gr. tilskipunar 2009/28/EB. 

4. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. október 2015. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar í 

samræmi við sáttmálana. 

Gjört í Brussel 8. desember 2014. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


