
BEZWAARSCHRIFT       …………., …..augustus 2009.  

Minister J. M. Cramer, VROM 

p/a Bureau Genetisch  
Gemodificeerde Organismen  

Postbus 1  

3720 BA Bilthoven  

 Geachte mevrouw Cramer,  

Betreft; bedenkingen en bezwaar tegen het voornemen van een markttoelating van de kleur 
gemodificeerde anjer Moonaqua™, C/NL/06/01. Enkele opmerkingen: 

1. De CaMV 35S promoter, een gevaarlijk pararetrovirus, die bij Moonaqua gebruikt wordt:.  

Dr. Joseph Cummins, professor emeritus in de genetica van de universiteit van West-Ontario, 
waarschuwt : 'Het [bij genetische manipulatie] veelvuldig gebruikte bloemkoolmozaïekvirus is in ieder 
geval een potentieel gevaarlijk gen. Het is een pararetrovirus hetgeen betekent dat het zich 
vermenigvuldigt door DNA te maken van RNA-boodschappen.Het lijkt veel op het hepatitis-B-virus en 
is verwant aan HIV.'(Bron: persbericht Natuurwetpartij van 20 juni 1997, vertaling Jan Storms.) En zie 
http://www.i-sis.org.uk/mehd3.php   

CaMV 35S Promoter Fragmentation Hotspot Confirmed, and it is Active in Animals Authors: Mae-wan 
Ho; Angela Ryan; Joe Cummins.  

2. Over giftigheid. Uit; Application to import carnation variety FLORIGENE Moonaqua™ 
(123.8.12) Florigene Pty. Limited. An acute toxicity study was conducted in ICR male mice, 
administered a single dose of extract at 4g/kg. Animals were observed for 14days after dosage and 
autopsied at the end of the experiment. The experiments were carried out by the Safety Science 
Institute, Suntory Ltd., Japan, using extracts from leaf and from petal of the transgenic line 
FLORIGENE Moonaqua™ (123.8.12), in comparison to the extracts from leaf and petal of the control 
(FE123), and a water supplemented diet (control group). 

Veertien dagen! Veel te kort om een goed beeld te krijgen en veel te lang voor die arme dieren, die na 
afloop bovendien gedood worden! En dat allemaal voor een gentech anjer met veranderde 
bloemkleur! Schande! Je zult deze bloemen maar in je bruidsboeket hebben zitten, zoals wordt 
aangehaald als een mogelijkheid deze bloemen te gebruiken. 
 
3. Ondertekenaars hebben tevens ethische en/of religieuze bedenkingen: Meerdere ondertekenaars 

vinden het niet ethisch te knippen en plakken in het DNA, de blauwdruk van het leven, die door God 

geschapen is. Hebt u daar rekening mee gehouden?  

 (9 )Respect for ethical principles recognised in a Member State is particularly important. Member 

States may take into consideration ethical aspects when GMOs are deliberately released or placed on 

the market as or in products . ( DIRECTIVE 2001/18/EC of 12 March 2001).  

 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_106/l_10620010417en00010038.pdf   

Wij willen niet dat deze gentech anjers, genaamd Moonaqua™, op de Europese markt komen. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Naam     Adres    Woonplaats  Datum  Handtekening  
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