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Betreft:

Technologieën voor genetische modificatie: mogelijkheden en risico's

Nieuwe technologieën voor genetische modificatie, zoals CRISPR-Cas9 of NgAgo bieden de
mogelijkheid om DNA gemakkelijk en tegen een lage prijs aan te passen (vervangen, verwijderen,
toevoegen van reeksen...), zelfs bij mensen. Deze technologieën worden door de meeste
wetenschappers gezien als de "ontdekking van de eeuw".
Deze hulpmiddelen worden weliswaar ingezet in de landbouw en de gezondheidszorg en leiden tot
nieuwe mogelijkheden op de markt, maar dit werpt wel belangrijke ethische vragen op, onder andere
over de beperking van het gebruik bij mensen.
In december 2015 kwamen op de Gene Edit-top in Washington experts uit de hele wereld bijeen om
de wetenschappelijke, ethische en bestuurlijke aspecten van onderzoek naar genetische modificatie
bij mensen te bespreken. Sindsdien hebben Zweden en Engeland toestemming gegeven voor
experimenten met genetisch gemodificeerde menselijke embryo's.
In de Verenigde Staten is door de overheid besloten geen regelgeving op te stellen voor met CRISPR
ontwikkelde champignons die niet verkleuren. Varkens worden ook gebruikt om menselijke organen in
te kweken.
Ofschoon de Commissie nog geen standpunt heeft ingenomen over nu al verouderde systemen voor
genetische modificatie, zoals zinkvingernucleases (ZFN's) en transcriptie-activatorachtige
effectornucleases (TALEN's), worden deze oude methoden in hoog tempo vervangen door nieuwere
technieken voor genetische modificatie.
Is de Commissie in deze context van plan een voorstel te doen voor de regulering van genetisch
gemodificeerd voedsel en voeder dat geproduceerd is in de EU of daarbuiten? Is de Commissie
voornemens om de daaraan verbonden ethische kwesties met de lidstaten te bespreken?
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