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BIJLAGE
bij
Uitvoeringsrichtlijn van de Commissie
tot vaststelling van technische specificaties voor de markering van vuurwapens en
essentiële onderdelen daarvan uit hoofde van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake
de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens
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Bijlage
Technische specificaties voor de markering van vuurwapens en essentiële onderdelen
daarvan
1.

De voor de markering gebruikte lettergrootte is zoals vastgesteld door de lidstaat. De
door elke lidstaat vastgestelde grootte of minimumgrootte bedraagt ten minste
1,6 mm. Indien nodig mag een kleinere lettergrootte worden gebruikt voor de
markering van essentiële onderdelen die te klein zijn om te worden gemarkeerd
overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 91/477/EEG.

2.

Voor framegroepen of kastgroepen van een niet-metallisch materiaal van een door de
lidstaat opgegeven soort, wordt de markering op een metalen plaat aangebracht die
permanent in het materiaal van de framegroep of de kastgroep is ingebed, op
zodanige wijze dat:
a)

de plaat niet gemakkelijk of snel kan worden verwijderd, en

b)

bij verwijdering van de plaat een gedeelte van de framegroep of de kastgroep
kapot zou worden gemaakt.

De lidstaten mogen ook het gebruik toestaan van andere technieken voor de
markering van dergelijke framegroepen of kastgroepen, mits die technieken voor een
gelijkwaardig niveau van duidelijkheid en bestendigheid van de markering zorgen.
Bij het bepalen welke niet-metallische materialen zij in het kader van deze
specificatie opgeven, houden de lidstaten rekening met de mate waarin het materiaal
afbreuk kan doen aan de duidelijkheid en bestendigheid van de markering.
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3.

Het voor de markering gebruikte alfabet is zoals vastgesteld door de lidstaat. Het
alfabet of de alfabetten zoals door elke lidstaat vastgesteld, moet(en) Latijns, Grieks
of cyrillisch zijn.

4.

Het voor de markering gebruikte talstelstel is zoals vastgesteld door de lidstaat. Het
talstelsel of de talstelsels zoals door elke lidstaat vastgesteld, moet(en) Arabisch of
Romeins zijn.
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