Údaje o uvádění geneticky modifikovaných vyšších rostlin do životního prostředí (polní pokusy) za rok …

Podle § 19 písm. c) zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, je uživatel povinen předat Ministerstvu životního prostředí v písemné nebo elektronické podobě vždy k 15. únoru kalendářního roku přehled geneticky modifikovaných organismů, údaje o jejich množství, o způsobu nakládání s nimi a vyjádření k přezkoumání hodnocení rizika za uplynulý kalendářní rok.

Uživatel

Datum a číslo rozhodnutí o povolení k uvádění geneticky modifikované vyšší rostliny (dále jen „GMVR“) do životního prostředí

Název a označení GMVR dle platného povolení k uvádění do životního prostředí

Odborný poradce

Pracoviště

Kontaktní osoba na pracovišti 

Pozemek

Bezprostředně sousedící porost (porosty) včetně výměry

Vzdálenost od nejbližších nemodifikovaných rostlin stejného druhu

Velikost pokusné plochy (včetně obsevu)

Velikost plochy oseté GMVR / počet rostlin

Ochranný obsev / druh rostlin

Likvidace ochranného obsevu, pokud byl použit (datum, vývojová fáze při likvidaci, způsob likvidace – mechanicky, chemicky, výsledek – obrůstá, neobrůstá)

Sklizeň (datum, způsob sklizně, pokud byla sklizena jen část porostu, způsob likvidace zbytku)

Transport sklizeného materiálu (trasa, způsob transportu)

Další nakládání se sklizeným materiálem a jeho likvidace (spálení, kompost – místo)

Úprava pozemku po sklizni

Následná plodina na pokusném pozemku

Monitorování pozemku po sklizni a v následné plodině 

Mimořádné události v průběhu nakládání s GMVR a přijatá opatření (např. narušení pokusu nepovolanými osobami nebo přírodními faktory, zjištěné rozšíření GMVR mimo pokusnou plochu, únik při transportu)

Kontroly pozemků a dalších zařízení (např. skladů) kontrolními úřady
(datum, instituce, jména, výsledek)

Další informace

Bude uvádění GMVR do životního prostředí pokračovat v dalším roce?
Pokud ne, uvést důvod ukončení.

Shrnutí (porovnání skutečného průběhu nakládání s GMVR s údaji uvedenými v žádosti o povolení pro uvádění GMVR do životního prostředí)



Hodnocení rizika

Nové poznatky, které by mohly mít vliv na hodnocení rizika


Hodnocení rizika zůstává beze změny



V případě, že se na předmětném nakládání s GMVR podíleli další uživatelé, přiložit dokumenty – např. předávací protokol o předání osiva, předávací protokol o předání sklizeného materiálu k likvidaci, předání vzorků atd.

Též v případě vývozu/dovozu GMO uživatelem je třeba přiložit příslušnou dokumentaci -  kopii celního prohlášení potvrzeného celním úřadem (JCD).



Zprávu vyhotovil:						dne:


Vyjádření odborného poradce:

