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ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ
към
Директива за изпълнение на Комисията
за определяне на технически спецификации за маркировката на огнестрелните
оръжия и техните основни компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета
относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие
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Приложение
Технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните
основни компоненти
1.

Размерът на шрифта, използван в маркировката, отговаря на определения от
държавата членка. Размерът или минималният размер, определен от всяка
държава членка, е най-малко 1,6 mm. Когато е необходимо, за маркировката на
основни компоненти, които са много малки, за да им бъде поставена
маркировка в съответствие с член 4 от Директива 91/477/ЕИО, може да се
използва по-малък размер на шрифта.

2.

При затворни рами и цевни кутии, изработени от неметален материал от вид,
определен от държавата членка, маркировката се прави на метална пластина,
която е вложена трайно в материала на затворната рама или цевната кутия по
такъв начин, че:
а)

пластината не може да бъде лесно или бързо отстранена, и

б)

отстраняването на пластината би разрушило част от затворната рама или
цевната кутия.

Държавите членки могат също така да разрешат използването на други методи
за маркиране на такива затворни рами или цевни кутии, при условие че тези
методи гарантират еквивалентно равнище на яснота и дълготрайност на
маркировката.
При определянето на това кои неметални материали трябва да бъдат посочени за
целите на настоящата спецификация, държавите членки вземат предвид
степента, в която материалът може да наруши яснотата и дълготрайността на
маркировката.
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3.

Азбуката, използвана в маркировката, отговаря на определената от държавата
членка. Азбуката или азбуките, определени от всяка държава членка, са с
латински, кирилски или гръцки букви.

4.

Системата от цифрови знаци, използвана за маркировката, отговаря на
определената от държавата членка. Системата или системите от цифрови
знаци, определени от всяка държава членка, са с арабски или римски цифри.
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