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Mogelijk commentaar op de voorgestelde wijziging van de Council Directive 91/477/EEC on control
of the acquisition and possession of weapons.
Dit voorstel zal op geen enkele wijze de crimineel of terrorist beletten om wapens voor hun walgelijke
doeleinden te verkrijgen. Hun bronnen voor dit soort illegale wapens zijn al volledig illegaal. De
vooronderstelling dat legale wapenbezitters en met name wapenverzamelaars de bron zijn van deze
illegale wapens in onwaar en kan niet bewezen worden. De verdachtmaking wordt door de
wapenverzamelaars als smadelijk beschouwd.
Dit voorstel zal een grote hoeveelheid menden en middelen bij de politie bezig houden zonder enige
valide reden. Deze inzet kan beter en meer effectief gericht worden op de bestrijding van terroristen en
criminelen! Meer controle van en onderzoek naar de illegale wapenhandel zijn voor de hand liggende
werkgebieden voor deze mensen.
Dit voorstel wordt met grote spoed door de EU organisatie gebulldozerd zonder enig onderzoek naar
de economische gevolgen binnen de Unie. Het zal wijdverbreide problemen veroorzaken bij zowel de
industrie als de handel. Het zal ook een onaanvaardbare vernietiging van kostbaar bezit van
gezagsgetrouwe privé personen betekenen. Het gaat hierbij om bezit dat van essentiële waarde is voor
onze gemeenschappelijke cultuurhistorie. Het voorstel betekent ook het verlies van informatie over
objecten van historische belang. Ook houdt het de vernietiging in van voorwerpen van die in de
toekomst van cultuurhistorische waarde zullen worden. We vechten tegen een groep terroristen die alle
culturele en religieuze uitingen die niet in lijn zijn met hun geloof vernietigen. Tempels, Boeddha
beelden en musea worden opgeblazen. Nu doet onze Europese Unie hetzelfde met één aspect van onze
eigen cultuurhistorie.
De eigenaren van de wapens die nu onder dit voorstel vallen worden in hun lidstaten al uitgebreid
gecontroleerd en bekeken door de politie. Het zijn de meest gezagsgetrouwe mensen in Europa en als
zodanig zijn ze de pilaren waar onze maatschappij op steunt. De manier waarop dit voorstel door de
EU wordt gedrukt is onaanvaardbaar. De haast en dwang waarmee deze procedure doorgedrukt wordt
betekend dat er geen goed commentaar op geleverd kan worden en dat er ook niet goed over nagedacht
kan worden. Deze wijze van werken zal voor een groot aantal zeer gezagsgetrouwe burgers van de EU
reden zijn om de legitimiteit van de EU sterk in twijfel te trekken. Als belanghebbenden hebben we
het gevoel dat we terzijde geschoven worden zonder enig respect of gevoel voor fatsoen.
Dit voorstel betekent ook dat een groot aantal gezagsgetrouwe burgers gecriminaliseerd worden.

Possible comments on the amendment of the Council Directive 91/477/EEC on control of the
acquisition and possession of weapons.

This proposal will cause no restriction on a criminal or terrorist to obtain weapons that they can use for
their nefarious purposes. Their supply of these objects is from strictly illegal sources. The premise that
legal gun owners and specifically gun collectors are the source of these illegal guns is not true and
cannot be proven. It is considered libelous by gun collectors.
This proposal will tie down a large number of law enforcement personnel for no valid reason, that can
be better employed combating terrorists and criminals in a more effective way. More control and
investigation of illegal arms traffic would be an obvious area of work for this personnel.
This proposal is being rushed through the EU organization without any study on the economic effects
within the union. It will cause widespread problems within industry and trade. It will also cause
unacceptable destruction of valuable property of law abiding civilians. This concerns property that is
of essential value to our collective cultural heritage. The proposal will mean the loss of information on
objects of historic importance. It will also mean the destruction of objects of cultural importance now
and in the future. We are fighting a group of terrorists called ISIS or similar groups who as a rule
destroy cultural heritage like temples and shrines of other than Muslim origin and now we are, as
European union, doing similar atrocities to one aspect of our own cultural heritage.
Owners of the guns being restricted by this proposal are in all member states checked and regulated by
the police. They are among the most law abiding people in Europe and as such they are pillars of their
respective societies.
The way this proposal is being expedited through the EU is unacceptable. The suddenness and rush of
this procedure means that no proper reflection and comment on it are possible. It will be reason for a
large number of the very law abiding citizens of the EU affected by this proposal to start doubting the
legitimacy of this EU. As stakeholders we feel we are being pushed aside without any regard for
decency and due process.
The proposal will also mean the criminalization of a large group of innocent and law abiding citizens.

