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Requirements of EC Regulation 834/2007 /
Rozporządzenie Rady UE 834/2007

www.fibl.org

For the production of products other than seed and vegetative
propagating material only organically produced seed and
propagating material shall be used. /
Do produkcji produktów innych niż materiał siewny czy
wegetatywny materiał rozmnożeniowy wykorzystane mogą być
wyłącznie ekologicznie/biologicznie wytworzony materiał lub w
ten sam sposób otrzymany materiał rozmnożeniowy.
To this end, the mother plant in the case of seeds and the
parent plant in the case of vegetative propagating material shall
have been produced in accordance with the rules laid down in
this Regulation for at least one generation, or, in the case of
perennial crops, two growing seasons. /
W tym celu nasienna roślina mateczna badź sadzeniowa roślina
rodzicielska musi być wytworzona w przeciągu przynajmniej
jednego pokolenia badź w przypadku kultur wieloletnich na
czas 2 okresów wzrostu zgodnie z zalożeniami niniejszego
rozporządzenia

Requirements of EC Regulation 889/2008 /
Rozporządzenie Rady UE 889/2008
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Art. 45: non-organic seed and seed potatoes may be used, provided that the seed or seed potatoes
are not treated with plant protection products /
Art. 45: Nieekologiczny materiał siewny lub sadzeniowy może być wykorzystywany, jeżeli nie
jest on wspomagany żadnym ze srodków ochrony roślin
authorisation to use seed or seed potatoes not obtained by the organic production method may
only be granted in the following cases: /
Zastosowanie nieekologicznie wytworzonego materiału jest dopuszczalne w przypadku, gdy:
a) where no variety of the species which the user wants to obtain is registered in the database /
żadna odmiana wytwarzanego materiału nie została zarejestrowana w bazie danych
b) where no supplier is able to deliver the seeds before seeding time / żaden z dostawców nie
jest w stanie dostarczyć materiał przed czasem siewu
c) where the variety which the user wants to obtain is not registered in the database, and the
user is able to demonstrate that none of the registered alternatives of the same species are
appropriate and that the authorisation therefore is significant for his production / odmiana,
którą odbiorca chce nabyć nie została zarejestrowana w bazie danych, a użytkownik jest w
stanie wykazać, że żadna zarejestrowana odmiana alternatywna tego samego gatunku nie
jest odpowiednia , a zezwolenie ma duże znaczenie dla jego produkcji
d) where it is justified for use in research, test in small-scale field trials or for variety
conservation purposes agreed by the competent authority of the Member State / kiedy jego
użycie jest uzasadnione dla celów zaaprobowanych przez organ kraju członkowskiego w
ramach dokonywanej na małą skalę analizy terenowej lub badań prowadzonych w zakresie
utrzymania odmiany
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Seed database in accordance with Article 48 of EC
Regulation 889/2009 /
Baza materiału siewnego zgodnie z art. 48
Rozporządzenia UE 889/2009
Each Member State shall ensure that a computerised database is
established for the listing of the varieties for which seed or seed
potatoes obtained by the organic production method are available on
its territory /
Państwa członkowskie dbają o to, by dla sporządzonych odmian
dostępnych na terytorium danego panstwa została utworzona
elektroniczna baza danych
Varieties for which seeds produced by the organic production method
are available shall be registered in the database at the request of the
supplier /
Odmiany, wytworzone zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego,
mogą zostać zarejestrowane w bazie danych na wniosek dostawcy
Any variety which has not been registered in the database shall be
considered as unavailable /
Odmiany, które nie zostały wprowadzone do bazy danych, powinny
być uznane jako niedostępne

Critical aspects of organic seed regulations /
Negatywne aspekty regulacji dot.
ekologicznego materiału siewnego
The legal provisions for the use of organic seeds leave much room for interpretation / Prawne

regulacje dotyczące zastosowania ekologicznego materiału siewnego pozostawiają
wzglednie duże pole do interpretacji
The conditions (seed production, supply and use ...) in the various countries differ a lot / Warunki
(produkcja materiału siewnego, asortyment, wykorzystanie) w poszczególnych krajach są
bardzo zróżnicowane
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Both together has led to a very different implementation of the rules and thus to distortions of
competition more or less depending on the variety / Oba czynniki przyczyniły sie do bardzo
zrożnicowanej realizacji wytycznych, a tym samym do zniekształcenia pojecia konkurencji
uzależnionego – w mniejszym lub większym stopniu - od danej odmiany
The administration and practice have settled to the situation, which keeps the effort within limits,
but denies the promotion of necessary developments / Wdrażane w życie ustawodastwo stara
się walczyć z niniejszym problemem poprzez utrzymanie go na względnie dopuszczalnym
poziomie, pomijajac jednak tym samym wspieranie innych koniecznych działan rozwojowych w
ramach projektu
Organic sector, legislators and seed suppliers must continue to drive the development
clearer
rules, more uniform implementation and the availability of a uniform source of information are
necessary / Sektor Bio, prawodastwo oraz dostawcy materiału siewnego powinni w dalszym
ciagu tworzyć dogodne warunki dla rozwoju projektu
w tym celu konieczne są jasne przepisy,
jednakowa ich realizacja jak i przejrzystość wspólnego źródła informacji

Countries that use OrganicXseeds /
Kraje korzystające z OrganicXseeds
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Usage of OrganicXseeds per month /
Miesięczne korzystanie z OrganicXseeds
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OrganicXseeds.com homepage /
Strona startowa OrganicXseeds.com
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OrganicXseeds, access research /
OrganicXseeds – dostęp do wyszukiwarki
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Search for seeds of cauliflower /
Wynik wyszukiwania: Kalafior
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Search for seeds of wheat /
Wynik wyszukiwania: Pszenica
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Transparency for used breeding techniques /
Przejrzystość dla zastosowanych technik
hodowlanych

Conclusion / Wnioski
With the database OrganicXseeds the detection of organic seed in accordance with EU
Regulation 834/2007 and 889/2008 is guaranteed / Dzięki bazie nasion OrganicXseeds
można zapewnić zgodność ekologicznego materiału siewnego z wytycznymi
regulowanymi przez dyrektywy UE: 834/2007 oraz 889/2008.
The database is user-friendly, up to date and has proven and established itself as a
working tool / Baza danych: jest zorientowana na korzystających z niej użytkowników,
posiada aktualne dane oraz rozwija się jako niezbędne narzędzie pracy
More than 10,000 seed products are listed in the database / Zawiera ponad 10.000
produktów zarejestrowanych jako materiał siewny
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The database provides the necessary transparency on the market and allows a
balanced development of supply and demand for organic seeds / Dba o wymaganą na
rynku przejrzystość i umożliwia zrównoważony rozwój podaży i popytu na ekologiczny
material siewny
The current implementation of the organic seed regulations differs greatly within the EU,
which leads to significant distortion of competition / Obecne wdrażanie regulacji
dotyczących ekologicznego materiału siewnego jest bardzo zrożnicowane w krajach
UE, co skutkuje olbrzymimi zakłóceniami w zakresie konkurencji
Transparency of the availability of organic seeds is an important requirement for the
organic seed industry in CEECs / Przejrzystość dotycząca dostępnych nasion
ekologicznych jest ważnym założeniem nasiennej gospodarki ekologicznej w krajach
Środkowej i Wschodniej Europy

