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Rettinger i Prop. 142 L (2015–2016) Endringer i tobakksskadeloven
Jeg viser til Prop. 142 L (2015–2016) Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av
direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger), som ble behandlet i statsråd 10.
juni 2016. Det må gjøres følgende rettelser i lovproposisjonen:
-

Side 42, spalte 2, linje 31: «stedlig representant i Norge» endres til «ansvarlig
person».

-

Side 44, spalte 1, femte avsnitt: «Direktivets artikkel 18 nr. 3 innebærer at Norge kan
kreve at detaljsalgssteder etablert i et annet land som leverer tobakksvarer eller esigaretter til norske forbrukere, utpeker en stedlig representant i Norge som skal være
ansvarlig for å påse at varene er i samsvar med norske regler. Den stedlige
representanten skal være ansvarlig for å påse at tobakksvarene eller e-sigarettene er i
samsvar med norsk lov før de når ut til forbrukerne. Kravet bør gjelde likt for
utenlandske og norske fjernsalgstilbydere.» endres til
«Direktivets artikkel 18 nr. 3 innebærer at Norge kan kreve at detaljsalgssteder
etablert i et annet land som leverer tobakksvarer eller e-sigaretter til norske
forbrukere, utpeker en ansvarlig person som skal påse at varene er i samsvar med
norske regler. Den ansvarlige personen skal påse at tobakksvarene eller e-sigarettene
er i samsvar med norsk lov før de når ut til forbrukerne. Kravet bør gjelde likt for
utenlandske og norske fjernsalgstilbydere.»

-

Side 44, spalte 2, linje 9: «stedlig representant i Norge» endres til «ansvarlig person».

-

Side 99, spalte 1, linje 7 nedenfra: «om lag 48 mill. norske kroner» endres til «om lag
460 mill. norske kroner».
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-

Side 99, spalte 2, linje 6: «om lag 178 norske kroner» endres til «om lag 1,8 mrd.
norske kroner».

-

Side 102, spalte 1, linje 20: «stedlig representant» endres til «ansvarlig person».

-

Side 108, forslag til § 21 a fjerde ledd: «stedlig representant» endres til «ansvarlig
person».
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