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DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET DE VERWERKING
VAN PERSOONSGEGEVENS

Opgericht bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober
19951,

Gelet op artikel 29 en artikel 30, lid 1, onder a), en lid 3, van die richtlijn,

Gelet op haar reglement, en met name de artikelen 12 en 14,

Heeft het volgende advies goedgekeurd:

Advies 6/2000 over het menselijk genoom en de persoonlijke levenssfeer

De medewerkers aan het Human Genome Project hebben onlangs aangekondigd dat zij
het DNA grotendeels in kaart hebben gebracht.

De Groep erkent dat deze prestatie langdurig van betekenis zal blijven en naar alle
waarschijnlijkheid de diagnose en behandeling van ziekten mogelijk zal maken op een
wijze die voorheen ondenkbaar was.

Tijdens de openbare presentatie op 26 juni werd erkend dat de risico's van misbruik van
genetische kennis terecht bezorgdheid over de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer oproepen. De Groep deelt deze bezorgdheid. De ontcijfering van het DNA
maakt nieuwe ontdekkingen en toepassingen op het gebied van genetische testen
mogelijk. Anderzijds kunnen met deze informatie mensen worden geïdentificeerd, met
anderen in verband worden gebracht en complexe gegevens worden onthuld over de
toekomstige gezondheid en ontwikkeling van deze mensen en van anderen met wie zij
genetisch verwant zijn.

De Groep wijst op het belang van de persoonlijke levenssfeer als een fundamenteel recht
en wil erop wijzen dat daarom nieuwe genetische technologieën alleen mogen worden
ingezet als de bescherming van dit recht wordt gewaarborgd.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2000

Voor de Groep

De voorzitter

Stefano RODOTA
                                                
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31, beschikbaar op:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm
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