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Θέμα: Τεχνικές γονιδιακής επεξεργασίας: ευκαιρίες και κίνδυνοι 

Οι νέες τεχνικές γονιδιακής επεξεργασίας, π.χ. CRISPR-Cas9 ή NgAgo, καθιστούν πολύ εύκολα 
δυνατή την τροποποίηση του DNA (αντικατάσταση, κατάργηση, προσθήκη αλληλουχιών...), ακόμη και 
σε ανθρώπους, με χαμηλό κόστος. Οι περισσότεροι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τις τεχνικές αυτές ως 
«ανακάλυψη του αιώνα».  

Παρόλο που τα εργαλεία αυτά βρίσκουν εφαρμογή στους τομείς τόσο της γεωργίας όσο και της υγείας 
και δημιουργούν νέες ευκαιρίες στην αγορά, εγείρουν και σημαντικά ηθικά ερωτήματα, μεταξύ άλλων 
για τον περιορισμό της χρήσης τους σε ανθρώπους.  

Στη διάσκεψη κορυφής για τη γονιδιακή επεξεργασία, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2015 
στην Ουάσιγκτον, συγκεντρώθηκαν εμπειρογνώμονες από όλον τον κόσμο για να συζητήσουν 
επιστημονικά και ηθικά ζητήματα, αλλά και θέματα διακυβέρνησης, που σχετίζονται με την έρευνα για 
τη γονιδιακή επεξεργασία. Έκτοτε, η Σουηδία και η Αγγλία έχουν επιτρέψει τη διενέργεια πειραμάτων 
σε γενετικά τροποποιημένα ανθρώπινα έμβρυα.  

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διοικητικές αρχές αναγνωρίζουν ως εκτός ρύθμισης ένα μανιτάρι το οποίο 
έχει σχεδιαστεί με την τεχνική CRISPR ώστε να μην μαυρίζει. Επίσης, χρησιμοποιούνται χοίροι για την 
παραγωγή ανθρωπίνων οργάνων.  

Και ενώ η Επιτροπή καθυστερεί να αποφανθεί σχετικά με συστήματα γονιδιακής επεξεργασίας που 
ήδη θεωρούνται παρωχημένα, π.χ. ZFN (νουκλεάσες δακτύλου ψευδαργύρου) και TALEN 
(νουκλεάσες που παράγονται από πρωτεΐνες TAL), αυτά ήδη υποκαθίστανται από νεότερες τεχνικές 
γονιδιακής επεξεργασίας.  

Στη συνάρτηση αυτή, προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τροφές και 
ζωοτροφές που παράγονται μέσω γονιδιακής επεξεργασίας εντός και εκτός της ΕΕ; Προτίθεται η 
Επιτροπή να συζητήσει με τα κράτη μέλη τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν; 
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