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Directiva de punere în aplicare a Comisiei
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achiziționării și deținerii de arme
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Anexă
Specificații tehnice pentru marcajul armelor de foc și al componentelor lor esențiale
1.

Dimensiunea caracterelor utilizate pentru marcaje este cea stabilită de fiecare stat
membru. Dimensiunea sau dimensiunea minimă stabilită de fiecare stat membru
trebuie să fie de cel puțin 1,6 mm. Dacă este necesar, se poate utiliza o dimensiune
mai mică a caracterelor pentru marcajul componentelor esențiale care sunt prea mici
pentru a fi marcate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 91/477/CEE.

2.

În ceea ce privește cadrele sau recuperatoarele fabricate dintr-un material nemetalic
de tipul celui precizat de statul membru, marcajul se aplică pe o placă metalică
integrată permanent în materialul cadrului sau al recuperatorului, astfel încât:
(a)

placa să nu poată fi înlăturată cu ușurință sau imediat și

(b)

înlăturarea plăcii să ducă la distrugerea unei părți a cadrului sau a
recuperatorului.

Statele membre pot permite, de asemenea, utilizarea altor tehnici pentru marcarea
acestor cadre sau recuperatoare, cu condiția ca tehnicile respective să asigure un nivel
echivalent de claritate și de permanență a marcajului.
Pentru a stabili ce materiale nemetalice trebuie precizate în sensul prezentei
specificații tehnice, statele membre trebuie să aibă în vedere măsura în care materialul
poate compromite claritatea și permanența marcajului.
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3.

Alfabetul utilizat pentru marcaj este cel stabilit de fiecare stat membru. Alfabetul sau
alfabetele stabilite de fiecare stat membru trebuie să fie latin, chirilic sau grec.

4.

Sistemul numeric utilizat pentru marcaj este cel stabilit de fiecare stat membru.
Sistemul sau sistemele numerice stabilite de fiecare stat membru trebuie să fie arab
sau roman.
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