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Organic breeding definition in IFOAM standard

Definicja hodowli ekologicznej według standardu IFOAM

�Organic plant breeding and variety development is 
sustainable, enhances genetic diversity, is cooperative, 
holistic, respects natural crossing barriers (...)

�Ekologiczna hodowla roślin i rozwój 
różnorodności jest trwały, podnosi różnorodność
gennetyczną, jest kooperatywny, holistyczny, z 
poszanowaniem naturalnych barier (...)



Overview

Przegląd

Which EU legal frameworks influence organic breeding?

Jakie ramy prawne UE wpływają na hodowlę
ekologiczną?

• 1. EU organic regulation 

• 1. Regulacje UE

• 2. Plant reproductive material market law

• 2. Prawo rynku materiału rozmnożeniowego roślin

• 3. Research and innovation framework

• 3. Badania i innowacja



� Art 12,§1 (i)/Art 12,§1 (i)/

• for the production of products other than seed and vegetative 

propagating material only organically produced seed and 

propagating material shall be used.

• do wytwarzania produktów innych niż nasiona i 

wegetatywny materiał rozmnożeniowy powinny być
używane tylko ekologiczne nasiona oraz materiał

rozmnożeniowy

• But: Exceptions possible (Art 22 §2 b)

• Ale: Wyjątki możliwe (Art 22 §2 b)

EU organic regulation 834/2007

Regulacja UE 834/2007



�IFOAM EU demands/Wymagania
• Stricter implementation of the exceptional rules.

• Bardziej rygorystyczne wdrażanie wyjątkowych zasad.

• Harmonisation and improvement of national online seed 

databases

• Harmonizacja i poprawa krajowych baz nasiennych w 

internecie

EU organic regulation Revision

Rewizja prawa UE



�Problems of current legal framework

• No marketing of seed and plant reproductive material without

registration as variety

• Registration criteria not adapted for organic varieties 

� Problemy z obowiązujących ramami prawnych

• Nie dla obrotu nasion i materiału rozmnożeniowego roślin jako 
odmiany bez rejestracji

• Kryteria nie przystosowane do rejestracji odmian organicznych

EU Seed market law

Prawo rynku nasion UE



�1. Our demand for organic varieties

• Adapted registration criteria for organic (open pollinated) 

varieties and appropriate testing conditions

�1. Nasze żadania dotyczące odmian 

organicznych

• Przystosowane kryteriów rejestracyjnych dla odmian 
organicznych i odpowiednie warunki testowe

Seed market law Revision 

Rewizja prawa nasion



� 2. Our demand for organic varieties

• Simplified registration on the basis of an officially recognised description 

possible for new and old varieties and populations with limited commercial 

expectations

� 2. Nasze żadania dotyczące odmian organicznych

• Uproszczona rejestracja na podstawie urzędowo uznanych opisów 
możliwa dla nowych i starych odmian i populacji o ograniczonych 
oczekiwań handlowych

Seed market law Revision 

Rewizja prawa nasion



�3.+4. Our demands

• Transparency of breeding techniques

• No bureaucratic requirements for non professional seed 

exchange and sales to end users

�3.+4. Nasze żądania
• Przejrzystość technik hodowlanych

• Nie ma wymagań biurokratycznych dla braku wymiany i 

sprzedaży profesjonalnych nasion do użytkowników 

końcowych

Seed market law Revision 

Rewizja prawa nasion



�Member states and breeders must use the

opportunity opened by the Commission to 

register heterogeneous plant material to help

developping better registration approaches

�Państwa członkowskie i hodowcy muszą

wykorzystać okazję otwartą przez Komisję, aby 

zarejestrować materiał roślinny 

heterogeniczny, tym samym pomóc rozwijać

lepsze metody rejestracji

Experiment Heterogeneous Material

Experymentalny materiał heterogeniczny



� Horizon 2020
• Must promote programmes to foster research in participatory

breeding, breeding of open pollinated varieties....

• Musi promować programy wspierania badań w uczestniczącej 
hodowli, hodowli odmian swobodnie zapylanych ....

� European Innovation Partnership (EIP)
� Europejskie partnerstwo innowacji (EPI)

• Must foster: Genetic resources, participatory breeding, development 
of organic seed supply

• Musi wspierać: zasoby genetyczne, uczestnicząca hodowlę, rozwój 
dostaw nasion organicznych

EU Research and Innovation policies 
Polityka badań naukowych i innowacji





MAKING EUROPE MORE ORGANIC

10 YEARS OF ADVOACY FOR SUSTAINABLE FOOD AND 
FARMING

Thank you for 

your attention!

Dziękuję za uwagę!

Contact IFOAM EU: www.ifoam-eu.org Email: info@ifoam-eu.org

Twitter: @IFOAMEU
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