0001/00 3

Iromany

12/10 2011 WED 16 :24 FAX +36 1 441 5961 Mezogazdasagi Bizottsag

v aca t

Err .z

tt :

20'1 O

12,

MEZŐ GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javasla t
Lászl ó
az Országgyűlés elneöke részére
Kövér

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !
A Házszabály 94. (1) bekezdése alapján »az állatok védelméről és klíméletéröl szóló 1998.
évi XXVIII. törvény módosításáról" szóló T/4247. számú törvényjavaslathoz a
Mezőgazdasági bizottság a következő
bizottsági

módosító javaslato t

terjeszti el ő:
I.
A törvényjavaslat 6. §-ával megállapított Ávt . 24/B .
szerint módosul :

(4) bekezdése az alábbia k

„(4) Az ebet veszélyesnek min ősítő állatvédelmi hatóság a veszélyesnek minősítés
tényét 8 napon belül köteles bejelenteni a transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó
országos elektronikus adatbázis működtetöjének .”
2.
A törvényjavaslat 7 . §-ával megállapított Avt . 42/A. § (4) bekezdése az alábbia k
szerint módosul :
„(4) A (2) bekezdés szerinti országos elektronikus adatbázist a [Magyar Állatorvos i
Kamara] az élelmiszerlánc-felügyeleti szervműködteti .”
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3.
A törvényjavaslat 7. §-ával megállapított Ávt. 42/A . § (5) bekezdése az alábbiak
szerint módosul :
„(5) Az országos elektronikus adatbázisnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia :
a) az állattartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét ,
b) a kezelő állatorvos nevét, lakcímét, telefonszámát . elektronikus levélcímét,
[b)] cl az állat faját, fajtáját, nemét, hívónevét,
[c)] d1 az állat születési idejét, színét,
[d)] ) az állat tartási helyét,
[e)] D a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját,
[I)] g) ivartalanított állat esetén az ivartalanítás id őpontját,
[g)] h) eb esetén annak utolsó veszettség elleni védöoltásának időpontját,
Pl)] D kisállat útlevéllel rendelkező állat esetén az útlevél számát, kiállításának
időpontját,
[i)] j) eb veszélyessé minösítésének tényérc és id őpontjára vonatkozó adatot, ”
4.
A törvényjavaslat 7 . §-ával megállapított Ávt . 42/A . § (10) bekezdése az alábbiak
szerint módosul :
„(10) Az országos elektronikus adatbázis működtet ője biztosítja a (5) bekezdés b), g)
és i) pontja szerinti adatokhoz való nyilvános hozzáférést az állatba ültetett transzponde r
sorszáma alapján . A működtető az országos elektronikus adatbázis egyéb adataihoz bíróság ,
ügyészség, nyomozó hatóság és más közigazgatási szerv részére, jogszabályban
meghatározott közfeladatának az ellátása érdekében hozzáférést biztosíthat .”
5.
A törvényjavaslat 7 . §-ával megállapított Ávt. 42/A. § (11) bekezdése elhagyásra
kerül:
„[(11) Az állatvédelmi hatóság kérésére az országos elektronikus adatbázis
műkiidtet8je köteles a nyilvántartott állatokról adatot szolgáltatni .] ”
6.
A törvényjavaslat 7 . §-ával megállapított Ávt. 42/B. § (4) bekezdése az alábbiak
szerint módosul :
„(4) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat a (2) bekezdésben foglalt adatok
nyilvántartására [szerző diaet] rneeállapodhat az országos elektronikus adatbázi s
működtetőjével.”
7.
A törvényjavaslat 7 . §-ával megállapított Ávt. 42/B . § (5) bekezdése az alábbiak
szerint módosul :
„(5) Az állatvédelmi hatóság kérésére a települési, fővárosban a kerületi
önkormányzat, valamint a ~Na'. Állatorvosi Kamara köteles a nyilvántartott ebekr ől adatot
szolgáltatni.”
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A törvényjavaslat 12 . §-a az alábbiak szerint módosul :
„i2. §
Az Ávt. 50 . §-a a t[í]izedik gondolatjelet követ ően a következő alponttal egészül ki :

az Európai Parlament és Tanács 1523/2007/EK rendelete a macska- és kutyaprém ,
valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történ ő
behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról .”
Indokolá s
A veszélyes állatbetegségek járványos fellépésének megel őzése és leküzdése, az ebrendészet i
feladatok korrekt ellátása érdekében a transzponderrel megjelölt ebek országos
nyilvántartásának vezetését indokolt a Mez ő gazdasági Szakigazgatási Hivatal hatásköréb e
utalni.
Budapest, 2011 . október 12.

Focit Sándor
elnök
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