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Az Országgyű lés

Egészségügyi bizottsága

Bizottsági módosító javasla t

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

Az Egészségügyi Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdés e
alapján a humángenetikai adatok védelméről, valamint a humángenetikai vizsgálatok és
kutatások szabályairól szóló T/5312 . számú törvényjavaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 29 . §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Genetikai minta, illetve adat csak olyan harmadik országból hozható be, ahol az e törvény ,
illetve az Avtv . szerinti követelmények biztosítottak . [Az ennek ellenőrzéséhez szükséges
igazolásokat az egészségügyi államigazgatási szerv szerzi be .]”

2. A törvényjavaslat 29 . §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel :

„(5) A genetikai minták és adatok (2) és (31 bekezdésekben foglalt továbbítását a z
egészségügyi államigazgatási szerv részére a továbbítást megel őzően, személyazonosításra
alkalmatlan módon be kell jelenteni . A bejelentés során meg kell jelölni, hogy a harmadik
országba történő adattovábbítás feltételei a személyes adatok megfelel ő szintű védelm e
tekintetében mely, az Avtv.-ben meghatározott jogcím alapján kerültek meghatározásra."

INDOKOLÁS

A javaslat célja a harmadik országokba történő adatforgalom feltételeinek pontosítása ,
tekintettel arra, hogy az Avtv . részletesen szabályozza a harmadik országba történ ő
adattovábbítás esetén az egyenértékű adatvédelem megállapíthatóságának típusait .
Az egyenértékű adatvédelem szintje az Avtv. szerint háromféle módon biztosítható :
1. Az EU Bizottság határozatában megállapítja, hogy a harmadik ország megfelel ő szintű
védelmet biztosít.
2. Amennyiben az EU Bizottság 1 . pontban említett határozatában a az adott harmadik orszá g
nem szerepel, kétoldalú nemzetközi megállapodásban is meghatározható az adatvédele m
szintje .



3 . Az 1 . és 2. pontban foglalt esetek hiányában az adatkezel ő bemutatja az adatvédelem
megfelelő szintjét a szabályozás ismertetésével, illetve az EU Bizottsága által a tárgyban
megalkotott általános szerződési feltételeknek való megfelelés igazolásával .

A javaslat alapján az adattovábbítást megel őzően be kell jelenteni az egészségügy i
államigazgatási szerv felé, hogy az adattovábbítás a fenti jogcímek közül mely alapjá n
történik.

Budapest, 2008 . április 23 .

Dr. Kökény Mihál y
elnök


	page 1
	page 2

