DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 lipca 2021 r.
Poz. 1199

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA RO LNICTWA I RO ZWO J U WSI 1)
z dnia 24 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego
oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym2)
Na podstawie art. 92 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem
siewnym (Dz. U. poz. 182, z 2017 r. poz. 2246 oraz z 2019 r. poz. 440) w załączniku do rozporządzenia w tabeli:
1)

w części A. Rośliny zbożowe:
a) poz. 3 otrzymuje brzmienie:
3

Mieszaniec sorga zwyczajnego i sorga sudańskiego*

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii
(Steud.) de Wet ex Davidse

b) poz. 8–10 otrzymują brzmienie:
8
9

Pszenica orkisz
Pszenica twarda

10

Pszenica zwyczajna
c)

13
14
2)

Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van
Slageren
Triticum aestivum L. subsp. aestivum

poz. 13 i 14 otrzymują brzmienie:
Sorgo zwyczajne*
Sorgo sudańskie (syn. trawa sudańska)*

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii
(Steud.) de Wet ex Davidse

w części C. Rośliny pastewne dotyczącej Wiechlinowatych – Poaceae (Gramineae) poz. 6 otrzymuje brzmienie:
6

Kostrzewa szczeciniasta

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: G. Puda
1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).
Niniejsze rozporządzenie wdraża przepisy dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2021/415 z dnia 8 marca 2021 r. zmieniającej
dyrektywy Rady 66/401/EWG i 66/402/EWG w celu dostosowania grup i nazw taksonomicznych niektórych gatunków materiału
siewnego i chwastów do rozwoju wiedzy naukowej i technicznej (Dz. Urz. UE L 81 z 09.03.2021, str. 65).

