РЕГИСТЪР*
на информацията за генетичната модификация с цел облекчаване на контрола и наблюдението след пускане на пазара на ГМО като продукт или съставка на продукт на пазара
(чл. 36, т. 2 от Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара (Приета с ПМС № 212 от 4.10.2005 г., обн., ДВ,
бр. 81 от 11.10.2005 г.)

Данни за заявителя и
лицата, отговорни за
пускането на пазара
(производител,
вносител или
дистрибутор), ако са
различни от заявителя
- име и
адрес/наименование,
седалище и адрес на
управление
1

Обща информация за
ГМО

Информация за
вмъкнатата ДНК
последователност

Информация за
методите за
детекция и
идентификация

Информация за
складирането,
съхраняването и
доставянето на
пробите

2

3

4

5

Забележка:
Колонка 2:
а) търговското наименование на продукта и наименованието/наименованията на ГМ организъм/организми, съдържащи се в тях, включително научното име и тривиалното име
на приемащия организъм или родителския организъм на ГМО;
б) уникалният код на ГМ организъм/организми, съдържащи се в продукта;
в) номерът на заявлението;
г) данните от издаденото решение;
Колонка 3:
а) информация за нуклеотидните последователности на вмъкнатата ДНК, които са използвани при разработване на метода за детекция, и когато е необходимо:
аа) пълната нуклеотидна последователност на вмъкнатата ДНК;
бб) броят на двойките бази от ДНК на приемащия организъм, разположени от двете страни на вмъкнатата последователност, необходими за създаване на метод за детекция,
специфичен за конкретния случай, както и на методи за определяне прага на съдържание на ГМО, определен съгласно ЗГМО;
вв) номерата за достъп в публичните бази данни;
гг) справка за източници, съдържащи данни за цялата нуклеотидна последователност на включената ДНК или на части от нея;
б) детайлна карта на вмъкнатата ДНК, включваща всички генетични елементи, кодиращи и некодиращи участъци, както и указания за тяхната последователност и ориентация;
Колонка 4:
а) описание на техниките за детекция и идентификация, специфични за конкретния случай, както и на методите за детекция, имащи отношение към прага на съдържание на
ГМО, определен съгласно ЗГМО;
б) информация за средствата, използвани за детекция и идентификация, като праймери за полимеразна верижна реакция (PCR) и антитела;
в) информация за контролните параметри в съответствие с международните указания;
Колонка 5:
а) името/наименованието и адресът/седалището на мястото на съхраняване, както и адресът на управление на лицето/лицата, отговорни за складирането, съхраняването и
доставката на контролните проби;
б) информация за съхраняваните проби, като вид на материала, генетична характеристика, количество на съхранявания материал, стабилност, подходящи условия и
продължителност на съхранение.
* Към 11 октомври, 2012 г. няма информация за генетичната модификация с цел облекчаване на контрола и наблюдението след пускане на пазара на ГМО като продукт или
съставка на продукт на пазара, която да бъде включена в регистъра.

