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Besluit van 4 april 2003 tot vaststelling van het
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van
6 februari 2003 (Stb. 2003, 89) tot aanpassing
van de Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG
van het Europese Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten
inzake de productie, de presentatie en de
verkoop van tabaksproducten
(PbEG L 194)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport van 19 maart 2003, kenmerk POG/GB/2.362.488;
Gelet op artikel IV van de Wet van 6 februari 2003 (Stb. 2003, 89) tot
aanpassing van de Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het
Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001
betreffende onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie
en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De Wet van 6 februari 2003 (Stb. 2003, 89) tot aanpassing van de
Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europese Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de
lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194), treedt in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
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Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 4 april 2003
Beatrix
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
C. I. J. M. Ross-van Dorp
Uitgegeven de zeventiende april 2003
De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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