
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1307/2014 НА КОМИСИЯТА 

от 8 декември 2014 година 

за определяне на критериите и географските райони на пасищата с висока степен на биоразно
образие за целите по член 7б, параграф 3, буква в) от Директива 98/70/ЕО на Европейския парла
мент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за целите по член 17, 
параграф 3, буква в) от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за насърча

ване на използването на енергия от възобновяеми източници 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството 
на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (1), изменена с Директива 
2009/30/ЕО (2), и по-специално член 7б, параграф 3, буква в), алинея втора от нея, 

като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на 
използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО 
и 2003/30/ЕО (3), и по-специално член 17, параграф 3, буква в), алинея втора от нея, 

като има предвид, че: 

(1)  В Директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО е посочено, че транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса 
могат да се отчитат във връзка с изпълнението на определените цели и съответните икономически оператори могат 
да ползват публична подкрепа при условие че са спазени критериите за устойчиво развито производство, формули
рани в тези директиви. В рамките на тази схема транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса могат 
да бъдат включвани в отчитането на постигане на целите само в случай че не са произведени от суровини, полу
чени от земи, които през или след януари 2008 г. са били пасища с висока степен на биоразнообразие, освен в 
случаите на изкуствено създадени пасища с висока степен на биоразнообразие, за които има доказателства, че 
добивът на съответната суровина е необходим за запазване на тяхното състояние като пасища. 

(2)  В член 17, параграф 3, буква в), последната алинея от Директива 2009/28/ЕО и в член 7б, параграф 3, буква в), 
последната алинея от Директива 98/70/ЕО има изискване към Комисията да зададе критерии и географски райони 
във връзка с определянето кои пасища представляват пасища с висока степен на биоразнообразие по член 7б, пара
граф 3, буква в) от Директива 98/70/ЕО и член 17, параграф 3, буква в) от Директива 2009/28/ЕО. 

(3)  В зависимост от климатичните зони съществуват различни видове пасища с висока степен на биоразнообразие, 
които могат да включват, inter alia, райони с ниска храстовидна растителност, пасбища, ливади, райони в саванaта, 
степи, райони с ниски дървета и храсти, наречени „скръби“, тундра и прерии. В тези райони се развиват разнооб
разни отличителни характеристики, например по отношение на степента на залесеност и интензивността на ползва
нето за паша и коситба. Следователно за целите по член 7б, параграф 3, буква в) от Директива 98/70/ЕО и член 17, 
параграф 3, буква в) от Директива 2009/28/ЕО е уместно да се използва широкообхватно определение за поня
тието „пасище“. 

(4)  В Директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО се прави разлика между естествени и изкуствени пасища с висока степен на 
биоразнообразие и са дадени съответни дефиниции за тези два вида пасища. Във връзка с това е уместно в тези 
дефиниции да бъдат включени критерии, отнасящи се за стопанисването. Също така, за целите по настоящия регла
мент е уместно деградиралите пасища да се считат за пасища с обедняла степен на биоразнообразие. 

(5)  Спазването на изискванията по член 7б, параграф 3, буква в) от Директива 98/70/ЕО и по член 17, параграф 3, 
буква в) от Директива 2009/28/ЕО се верифицира в съответствие с член 7в, параграфи 1 и 3 от Директива 
98/70/ЕО и член 18, параграфи 1 и 3 от Директива 2009/28/ЕО. 

(6)  На международно равнище липсва изчерпателна информация за географските райони на пасищата с висока степен 
на биоразнообразие. Ето защо посочените в настоящия регламент данни се отнасят само за тези пасища с висока 
степен на биоразнообразие, за които вече има информация. 

(7)  Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Комитета по устойчиво развитото 
производство на транспортни биогорива и други течни горива от биомаса, учреден с член 25, параграф 2 от Дирек
тива 2009/28/ЕО, 
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(1) ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58. 
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

За целите по член 7б, параграф 3, буква в) от Директива 98/70/ЕО и член 17, параграф 3, буква в) от Директива 
2009/28/ЕО се прилагат следните критерии и определения: 

1) „пасище“ означава разположени на сушата екосистеми, в които в продължение на период от поне пет години преобла
дава непрекъснато тревиста или храстовидна растителност. Понятието включва ливади или пасбища, използвани за 
добив на сено, но не включва обработваемите земи, използвани за отглеждане на други култури, и земеделските земи, 
оставени временно като угари. Също така понятието не включва и трайно залесените зони съгласно определението в 
член 17, параграф 4, буква б) от Директива 2009/28/ЕО, освен ако те представляват агро-горски системи, включващи 
системи за земеползване, в които се отглеждат съвместно дървета и селскостопански култури или системи за отгле
ждане на фауна в селскостопански условия. Преобладаването на тревиста и храстовидна растителност означава, че 
тяхната сумарна заета площ е по-голяма от покритата от короните на дърветата площ в съответния участък. 

2)  „човешка намеса“ означава организирана паша, коситба, подрязване, реколтиране или изгаряне. 

3)  „естествено пасище с висока степен на биоразнообразие“ означава такова пасище, което: 

а)  би престанало да бъде пасище при отсъствие на човешка намеса; и 

б)  запазва своя състав от естествени биологични видове и екологични характеристики и процеси. 

4)  „изкуствено пасище с висока степен на биоразнообразие“ означава такова пасище, което: 

а)  би престанало да бъде пасище при отсъствие на човешка намеса; и 

б) не е деградирало, т.е. не се характеризира с дълготрайна загуба на биоразнообразие, дължаща се например на прека
лено голямо използване за паша, механично увреждане на растителността, почвена ерозия или влошаване на каче
ството на почвата; и 

в)  е богато на биологични видове, т.е. представлява: 

i)  местообитание от голямо значение за опазването на критично застрашени, застрашени или уязвими биологични 
видове, класифицирани в Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на 
природата, или в други списъци с подобно предназначение на застрашени видове или местообитания, формули
рани в националното законодателство или признати от компетентен национален орган в страната на произход 
на суровината; или 

ii)  местообитание от голямо значение за ендемични видове или видове с ограничен ареал на разпространение; или 

iii)  местообитание от голямо значение за поддържане на вътрешновидово генетично разнообразие; или 

iv)  местообитание от голямо значение за глобално значими концентрации на мигриращи видове или видове, 
живеещи в общности; или 

v)  регионално или национално значима екосистема или силно застрашена екосистема. 

Член 2 

Без това да засяга посоченото в член 3, пасищата в следните географски райони на Европейския съюз се считат винаги за 
пасища с висока степен на биоразнообразие: 

1)  местообитанията, посочени в приложение I към Директива 92/43/ЕО на Съвета (1); 

(2)  местообитанията, имащи съществено значение за животински и растителни видове от значение за ЕС, посочени в 
приложение II и приложение IV към Директива 92/43/ЕИО; 

(3)  местообитанията, имащи съществено значение за видовете диви птици, посочени в приложение I към Директива 
2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2). 

Пасищата с висока степен на биоразнообразие в Европейския съюз не са ограничени само в географските райони, посочени 
в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член. Други пасища също биха могли да съответстват на критериите за пасища с висока 
степен на биоразнообразие, посочени в член 1. 
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Член 3 

Ако бъдат представени доказателства, че реколтирането на суровината е необходимо за запазването на състоянието на 
пасището, не е необходимо да се дават допълнителни доказателства за съответствие с изискванията по член 7б, параграф 3, 
буква в), подточка ii) от Директива 98/70/ЕО и с изискванията по член 17, параграф 3, буква в), подточка ii) от Директива 
2009/28/ЕО. 

Член 4 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на 
Европейския съюз. 

Той се прилага от 1 октомври 2015 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки 
в съответствие с Договорите. 

Съставено в Брюксел на 8 декември 2014 година. 

За Комисията 

Председател 
Jean-Claude JUNCKER  
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