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Pictorial and/or combined
health warning covering
most of the surface.
Standardised packs
strengthen the seriousness
of health warnings.

Brand names in
small font and
standardised place.
Standardised packs
are considered 
boring, dull and
unattractive.

Information on toxicity
of tobacco products.
Information on health 
risks is more visible
and effective on
standardised packs.

The bar code, details of where the cigarettes
have been made, and the name and address of the
manufacturer are designed to ensure identification
and traceability of tobacco products.

Refl ektorfényben
a dohánytermékek 
címkézése és csomagolása
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Az FCTC 11. és 13. cikkelyének és irányelveinek 
alkalmazása a dohánytermékekről szóló 2001. évi 
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Duty paid tax stamp -
but note that health 
warnings come at zero
cost for governments.



Mit takar az Egészségügyi Világszervezet Dohányellenőrzési 
Keretegyezménye (FCTC)?
Az FCTC a világ első nemzetközi közegészségügyi 
egyezménye. Célja a jelenlegi és a jövő generációinak megóvása 
a dohányzás és a dohányfüst káros egészségügyi, környezeti 
és társadalmi-gazdasági következményeitől, a bizonyítékokra 
épülő szabályzatok elfogadása és jogilag kötelező erejű 
kötelezettségek vállalása révén. Az egyezményt 172 ország 
vagy szervezet (mint részes Felek), mint például az Európai 
Unió, ratifi kálta, akik ily módon vállalták, hogy végrehajtják az 
Egyezmény rendelkezéseit.1

Mi a célja az FCTC 11. és 13. cikkelyének és az 
irányelveknek?
Az FCTC 11. cikkelyének célja annak biztosítása, hogy a 
fogyasztók az egészségvédő fi gyelmeztetések alkalmazásával 
megfelelő tájékoztatást kapjanak a dohánytermékek 
veszélyeiről és hogy ne vezethessék őket félre a dohányipar 
reklámozási és értékesítési taktikái. Az FCTC 13. cikkelye 
megköveteli a részes Felektől, hogy a ratifi kálást követő öt éven 
belül a dohánytermékek reklámozására, eladásösztönzésére 
és szponzorálására vonatkozóan átfogó tilalmat (TAPS) 
vezessenek be.

Hogyan alakították ki a 11. és 13. cikkely irányelveit?
Az FCTC részes Feleinek második konferenciáján (COP2) 
2007. júliusban a részes Felek felhatalmazást adtak a 11. és 13. 
cikkelyre vonatkozó irányelvek kidolgozására (egészségvédő 
fi gyelmeztetések csomagoláson, valamint dohányreklámozás, 
szponzorálás és eladásösztönzés tilalma). Az irányelvek célja 
egy gyakorlati útmutató biztosítása volt – a meglévő kutatási 
és nemzetközi tapasztalatok fényében – arra nézve, hogy 
hogyan kell az egészségvédő fi gyelmeztetések csomagoláson 
feltüntetett címkézésére vonatkozó szabályzatokat, valamint 
a dohányreklámozásra, eladásösztönzésre és szponzorálásra 
vonatkozó tilalmakat hatékonyan végrehajtani. Az irányelveket 
maguk a részes Felek dolgozták ki és egyhangúan fogadták el 
2008. novemberben a COP3 konferencia keretében, ahol 160 
résztvevő jelent meg.

Mit tartalmaznak a 11. és 13. cikkelyre
vonatkozó irányelvek?
A 11. cikkelyhez kapcsolódó irányelvek elismerik, 
hogy a nagyméretű képes fi gyelmeztetések alkalmazása 
a csomag mindkét oldalán, kombinálva az egyszerű 
szabványcsomagolással és a leszokást segítő kék számmal 
a legjobb módja a fogyasztók tájékoztatásának. A képes 
fi gyelmeztetések olyan képek, amelyek a dohányzás 
egészségügyi kockázatát ábrázolják. Az egyszerű csomagolás 
lényege, hogy nem szerepel rajta logó, és a márkanevet 
egy előre meghatározott betűtípus alkalmazásával jelenítik 
meg, hogy ezáltal a logó és a márkaábrázolás vonzerejét 
kiküszöböljék. A szabványcsomagolás alkalmazása során 

meghatározzák a csomag anyagát, formáját és méretét, hogy ez 
által a vidám és vonzó csomagolás ne fejthesse ki hatását. 

A 13. cikkelyhez kapcsolódó irányelvekben rögzítették a 
dohányreklámozás, eladásösztönzés és szponzorálás átfogó 
meghatározását, amely már tartalmazza a vállalat társadalmi 
felelősségvállalását és a csomagolást. Kitér arra, hogy a 
„dohányreklámozás és eladásösztönzés … magában foglalja 
... a reklámcsomagolás és a termékek formatervezésének 
sajátosságait is.” Ezért ajánlja az egyszerű szabványcsomagolás 
alkalmazását ennek az átfogó tilalomnak a hatékony 
végrehajtása érdekében. 

Mi a kapcsolat az EU dohánytermékekre vonatkozó 
(2001/37/EK)2 irányelvének módosítása és a 11. és 13. 
cikkely között?
A dohánytermékekre vonatkozó irányelvet (Tobacco Products 
Directive - TPD) 2001-ben fogadták el még azelőtt, hogy az EU 
ratifi kálta volna az FCTC egyezményt. Ebből kifolyólag a TPD 
jelenlegi változata nem áll összhangban a 11. és 13. cikkelyekkel 
és azok irányelveivel. A TPD jelenleg felülvizsgálat alatt áll. Ez 
egyedülálló lehetőséget biztosít az EU számára, hogy a 11. és 
13. cikkelyt úgy hajtsa végre, hogy a csomag mindkét oldalán 
kötelezően alkalmazandó nagyképes fi gyelmeztetéseket, valamint 
egyszerű szabványosított csomagolást vezet be. Ezen intézkedések 
európai uniós szinten történő alkalmazása kötelező erejű a 27 
tagállamra nézve és harmonizálja őket azzal a 41 országgal és 
joghatósággal, akik már véglegesítették a képes fi gyelmeztetésekre 
vonatkozó követelményeket.3 Az egyszerű szabványosított 
csomagolás alkalmazása révén az EU visszanyerheti a világ vezető 
dohányellenőreként betöltött szerepét.

Mi történik a világ más részein a képes fi gyelmeztetésekkel 
és a szabványosított csomagolással?
A világ több országa lépéseket tett az új dohánycsomagolási és 
címkézési tervekkel kapcsolatban. 

•  Az ausztrál kormány bejelentette, hogy 2012. július 
1-től minden dohányterméket egyszerű csomagolásban 
kell árusítani és, hogy a meglévő képes egészségvédő 
fi gyelmeztetéseket korszerűsíteni fogják, valamint azok a 
cigarettacsomagok elejének 75%-át, míg a hátoldalának 90%-
át fogják elfoglalni. 

•  Kanada, a képes fi gyelmeztetések első alkalmazója, 2012-ben 
a cigarettacsomag elejének és hátoldalának 75%-át elfoglaló 
fi gyelmeztetéseket fog alkalmazni.

•  Uruguayban a csomag elejének és hátoldalának 80%-át 
elfoglaló képes fi gyelmeztetéseket alkalmaznak. Brazíliában, 
Mexikóban, Paraguayban és Venezuelában is hasznalnak 
képes fi gyelmeztetéseket.

•  Ázsiában, Szingapúr volt az egyik legelső ország a 
világon, amely 2004-ben bevezette a képes egészségvédő 
fi gyelmeztetéseket a cigarettacsomagokon, ezt a példát 
Th aiföld (2005), Brunei (2008) és Malajzia (2009) is követte. 

Miért olyan fontos a cigarettacsomag?
A dohányipar mindig erőteljes reklám- és marketingeszközként 
használta a dohánytermékek csomagolását. Amióta a legtöbb 
uniós országban elfogadták a reklámtilalmat, a dohányipar 
nagymértékben támaszkodik a dohánytermék csomagolására 
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Irányelv (2001/37/EK)

3  Canadian Cancer Society, Cigarette 
Package Health Warnings: Interna-
tional Status Report – (2010. október). 
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AZ FCTC 13. CIKKELYÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
IRÁNYELVEK  16. PONT, AZ EGYSZERŰ 
CSOMAGOLÁS
„A csomagoláson történő reklámozás vagy 
eladásösztönzés hatása az egyszerű csomagolás 
előírásával szüntethető meg: …kettő…kontrasztos 
színek …; a márkanéven kívül semmi, a termék 
neve és/vagy a gyártó neve, …logók vagy más 
sajátosságok alkalmazása nélkül, kivéve az 
egészségvédő fi gyelmeztetést, adójegyeket és 
egyéb államilag előírt kötelező információkat vagy 
jelzéseket; az előírt betűtípus és méret; valamint 
a szabványosított alak, méret és anyagok. 
A csomagoláson belül vagy a csomagoláshoz 
illesztve, illetve a cigarettaszálakon vagy egyéb 
dohányterméken nem szerepelhet reklám.”
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eladásösztönzés szempontjából. A Philip Morris egyik 
vezetője elismerte, hogy „a dohányzókkal fenntartott 
végső kapcsolattartási eszközünk maga a csomag. Egyéb 
marketingüzenet hiányában a csomagolásunk … az egyetlen 
összekötő kapocs a márkánk lényegével.”4 

Mi a bizonyíték arra, hogy a kötelezően alkalmazandó képes 
fi gyelmeztetések beváltják a hozzájuk fűzött reményeket?
Ahelyett, hogy a dohányipar marketingeszközként 
használná, a dohánytermékek csomagolását a kormányok 
hatékonyan és sikeresen alkalmazhatják annak érdekében, 
hogy a dohányfogyasztás veszélyeire felhívják a 
közvélemény fi gyelmét. A bizonyítékok azt mutatják, hogy 
a dohányzás veszélyeire történő felhívás egyik legjobb 
módja a nagy képes fi gyelmeztetéseknek a csomag elején 
és hátlapján történő kötelező elhelyezése. A képek nagy 
valószínűséggel sokkal fi gyelemfelkeltőbbek és nagyobb 
mértékű információfeldolgozást tesznek lehetővé, mint 
a szöveges fi gyelmeztetések.5 Ezen kívül a dohányzók 
nagyobb valószínűséggel emlékeznek a nagyobb méretű 
fi gyelmeztetésekre, mint a kisebbekre, és hajlamosak 
a fi gyelmeztetés méretét a dohányzás kockázatainak 
nagyságával azonosítani. Egy kanadai felmérés szerint a képes 
fi gyelmeztetések különösen a fi atalok körében hatékonyak: 
a fi atalok több mint 90%-a ért egyet azzal, hogy a képes 
fi gyelmeztetések fontos információkkal szolgáltak számukra 
a dohányzás egészségre gyakorolt hatásairól, azok pontosak 
és a dohányzás vonzerejét csökkentik.6-7 Bizonyítékok vannak 
arra nézve is, hogy a csomag mindkét oldalán elhelyezett 
képek nagyobb hatást fejtenek ki, mintha csak az egyik oldalán 
lenne kép.8 Ezért olyan döntő fontosságú, hogy a nagyméretű 
képes fi gyelmeztetések a csomagolás elején és a hátoldalán is 
szerepeljenek. 
Mi a bizonyíték arra, hogy az egyszerű, szabványosított 
csomagolás beváltja a hozzáfűzött reményeket?
A bizonyítékok azt mutatják, hogy a nagyobb hatékonyság 
érdekében a képes fi gyelmeztetéseket kombinálni kell az 
egyszerű szabványosított csomagolással. Ez biztosítja, hogy a 
fogyasztókat nem téveszti meg a dohányipar által gondosan 
kidolgozott ellentmondásos márkaábrázolás, valamint a 

termék biztonságosnak és vonzónak tűnő megjelenítése. Ahogy 
a Sambrook jelentés is rámutat: „a bizonyítékok alapján a 
színek, a márkaábrázolás és a logók eltávolítása a csomagokról 
csökkenti a csomagolás vonzerejét, és jobban közvetíthető az 
egészségvédő fi gyelmeztetés üzenete a fogyasztók felé.”10 A 
szabványosított csomagolást szintén elismerte a nemzetközi 
pénzügyi szolgáltatásokat végző társaság, a Citigroup 
mint „a legnagyobb hatósági fenyegetés az iparra nézve, 
mivel a csomagolás a dohánycégek rendelkezésére álló 
legfontosabb eszköz a fogyasztókkal való kommunikáció és a 
termékmegkülönböztetés területén.”11 

A közvélemény támogatja-e a képes fi gyelmeztetések 
bevezetését? Igen.
A 2010. májusban közzétett Eurobarometer szerint az 
európaiak 75%-a támogatja a kötelezően alkalmazandó 
képes fi gyelmeztetéseket, és 54% támogatja az egyszerű 
csomagolást.13

Ki ellenzi ezt az intézkedést?
Az intézkedések fő ellenzője a dohányipar. A dohányipar 
óriási erőfeszítéseket tesz az intézkedések ellen, ideértve a 
kiskereskedelmi egyesületek fi nanszírozását és igénybevételét 
az intézkedések elleni kampányhoz. A dohányipar is 
megállíthatatlanul lobbizik a nemzeti és az európai 
döntéshozóknál hibás jogi és gazdasági érvelések széles körben 
történő elterjesztésével. 

Melyek az ipar fő érvelései és taktikái? 
A dohányipar egyik fő érvelése az, hogy az egyszerű 
szabványosított csomagok megnövelik a tiltott kereskedelmet, 
illetve a kiskereskedelmi szektorban állások elvesztésével 
és pénzügyi veszteséggel jár. Lehetséges peresítéssel is 
fenyegetnek, ha az egyszerű szabványosított csomagolást 
elfogadják. Egyik érvüket sem támasztották alá 
bizonyítékokkal. 

Taktikáik közé tartozik, hogy igyekeznek késleltetni a 
dohánytermékekről szóló irányelv felülvizsgálatát azért, hogy 
az intézkedésekről ne dönthessenek a közös döntéshozatali 
eljárás során a következő, 2014 közepén esedékes, európai 
parlamenti választások előtt. 

Az egyszerű szabványosított csomagolás valóban megnöveli 
a tiltott kereskedelmet? Nem.
A dohányipar azzal érvel, hogy a szabványosított 
csomagolás növeli a cigarettahamísítási hajlandóságot.14 
A szabványosított csomagoláson azonban mindig szerepel 
a képes fi gyelmeztetés is. Nincs bizonyíték arra nézve, 
hogy a nagy képes fi gyelmeztetések és a szabványosított 
csomagolás megkönnyítenék a hamisítást. Bizonyos illegális 
cigarettafajták csomagonkénti nagyon alacsony előállítási 
költsége miatt (néhány esetben kis csomagonként 14 euróért 
adják el a csempészeknek15) nehéz vitatni azt, hogy az egyszerű 
csomagolás csökkentené ezeknek a termékeknek az árát16. 
Ezen kívül a tanulmányok azt mutatják, hogy a csomagnak 
nincs hatása az illegális dohány vásárlására irányuló döntésre, 
amelyet ezeknek a termékeknek a rendelkezésre állása és ára 
gerjeszt17.

Trachtenberg (Forbes Magazin, 1987)12 
„... amikor fele áron kínáltunk nekik Marlborókat – márkátlan 
barna dobozokban – csak 21%-ukat érdekelte, annak ellenére, 
hogy biztosítottuk őket afelől, hogy minden egyes csomag 
... azonos azzal (az eltérő csomagolás kivételével), amelyet 
rendszerint a helyi trafi kban vesznek.... Hogyan magyarázzuk 
a különbséget? Egyszerűen. A dohányzók naponta 20-25-ször 
teszik be és veszik ki a cigarettát a csomagból. A csomag egy 
vallomásnak felel meg. A fogyasztó ezzel azt fejezi ki, hogy 
milyennek szeretne látszani.”
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A KAMASZKORÚAK ÉRZÉKELTÉK A 
JAVASOLT EURÓPAI KÉPES DOHÁNYZÁS 
ELLENI FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK 
HATÉKONYSÁGÁT9

„…A nemdohányzó kamaszkorúak szerint a 
javasolt európai uniós képes címkék hatékonyabban 
akadályozzák meg őket a dohányzásra való 
rászokásban, mint a meglévő európai uniós csak 
szöveggel ellátott fi gyelmeztetések … fi atalabb 
[dohányzó] felnőtteket is megkérdeztek, akik … 
szintén érzékelik, hogy a képes fi gyelmeztető címkék 
sokkal hatékonyabb eszközök a dohányzás elleni 
küzdelemben …”

MOCK AUSTRALIAN PACK
FRONT AND BACK OF A PACK
FROM URUGUAY



Ezen intézkedések elfogadása valóban veszteséget okozna a 
kiskereskedelmi szektorban? Nem.
A kiskereskedelmi szektor Európa-szerte különbözik, ezért 
az ilyen jellegű kijelentéseket nehéz igazolni. A legtöbb 
kiskereskedő nem kizárólag dohánytermékeket árusít; a 
dohányzók száma a legtöbb európai országban az elmúlt 
évtizedekben csökkenő tendenciát mutat, és a boltok ehhez 
igazodtak. Végül pedig a tanulmányok szerint, ha az emberek 
kevesebbet költenek dohányzásra, akkor a pénzüket a 
termékeikre költik.18

A nagy képes fi gyelmeztetések és az egyszerű szabványosított 
csomagolás sérti-e a nemzetközi szellemi tulajdonjogot? 
Nem.
A dohányipar azzal érvel, hogy az egyszerű szabványosított 
csomagolás alkalmazása sérti a szellemi tulajdonjogot és 
költséges pereket eredményez. Ezek az intézkedések azonban 
összhangban állnak a nemzetközi szellemi tulajdonjoggal 
(vagyis a Kereskedelmi Világszervezet szellemi tulajdonjogok 
kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményével „TRIPS”) 
és az európai uniós jogszabályokkal.19 A szellemi tulajdonjog 
alapvető célja, hogy megakadályozza a védjegyek jogosulatlan 
személyek – nem a védjegytulajdonos – általi használatát.20 Ha 
az egyszerű szabványosított csomagolást bevezetnék, akkor a 
védjegytulajdonosok tulajdonában maradnának a védjegyek, 
és azok védelmet élveznének a jogosulatlan felhasználástól. Az 
egyszerű szabványosított csomagolással kapcsolatos szabályok 
csupán a logók vagy a színek használatát szabályoznák 
közérdekű vagy közegészségügyi célokból, amelyet kifejezetten 
megenged mind a nemzetközi szellemi tulajdonjog21-22 mind az 
európai uniós jogszabályok.23

Ezt megerősítették a Punta Del Este Nyilatkozatban, amelyet 
egyhangúan fogadtak el 2010. novemberben az FCTC 
részes Felek negyedik konferenciáján (COP4), és amely 
rögzíti, hogy a „részes Felek a közegészségügy védelmét 
célzó intézkedéseket fogadhatnak el, ideértve a szellemi 
tulajdonjogok gyakorlásának szabályozását a nemzeti 
közegészségügyi politikának megfelelően, feltéve, hogy ezek 
a szabályok összeegyeztethetőek a TRIPS Egyezménnyel.”24 
Mivel az egyszerű szabványosított csomagolásra vonatkozó 
szabályok összeegyeztethetőek a TRIPS Egyezménnyel és a 
közegészségügy védelmét szolgálják, ezek az intézkedések 
törvényesen megvalósíthatóak és alkalmazhatóak. 

A nagy képes fi gyelmeztetések és az egyszerű, 
szabványosított csomagolás sérti-e a nemzetközi 
kereskedelmi szerződéseket? Nem.
Ezek a szerződések összhangban állnak a Kereskedelmi 
Világszervezet (WTO) által felállított nemzetközi kereskedelmi 
szabályokkal. Azok valóban kielégítik a WTO Általános 
Kereskedelmi és Tarifaegyezményében (GATT) és a WTO 
Kereskedelmi Műszaki Akadályairól szóló Egyezményében 
(TBT)25 meghatározott közegészségügyi kivételekre vonatkozó 
követelményeket.

Mennyibe kerülne az Európai Unió és a tagállamok számára 
a kötelezően alkalmazandó képes fi gyelmeztetésekre és 
az egyszerű, szabványosított csomagolásra vonatkozó 
intézkedések bevezetése? Semennyibe.
Az EU és a tagállamok részére nem jelentene költséget ezen 
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intézkedések végrehajtása. Minden költséget a dohányipar 
állna. Így ezek nagyon költséghatékony intézkedések, 
amelyeket nem hárítanának az adófi zetőkre. A dohánycégek 
azt állítják, hogy a költségek megfi zethetetlenek lennének, 
de közben folyamatosan áttervezik a csomagolást, ezért ez az 
érvelés nem hihető.

Milyen eljárás folyik a TPD felülvizsgálata céljából?
A Bizottság jelenleg egy olyan jogszabálytervezeten dolgozik 
a TPD felülvizsgálata tárgyában, amelyet 2012 elején 
fognak közzétenni. A javaslatról ezt követően az együttes 
döntéshozatali eljárás során határoznak (Európai Parlament 
és Tanács). A módosított TPD irányelvet 2014-ig kellene 
elfogadni.26 

Mit tehet az Európai Bizottság a 11. és 13. cikkelyek és azok 
irányelveinek hatékony végrehajtása érdekében az Európai 
Unióban?
A Bizottság hatásköre kiterjed arra, hogy a kötelezően 
alkalmazandó képes fi gyelmeztetéseket és az egyszerű 
szabványosított csomagolást belefoglalja a TPD módosítási 
javaslatába. Az Európai Unió az FCTC saját jogú részes Fele. 
Eszerint a Bizottságnak biztosítania kellene, hogy az általa 
elfogadandó javaslat összeegyeztethető legyen azokkal az 
uniós kötelezettségekkel, amelyeket – mint az Egyezmény 
és irányelveinek részes Fele – vállalt, illetve a világ legújabb 
dohányellenőrzési politikájával. 

Mit tehet az Európai Parlament a 11. és 13. cikkelyek és azok 
irányelveinek hatékony végrehajtása érdekében az Európai 
Unióban?
Az EU közvetlenül megválasztott tagokból álló 
intézményeként az Európai Parlamentnek és tagjainak (MEP-
ek) emlékeztetniük és bátorítaniuk kellene saját nemzeti 
kormányaikat a 11. és 13. cikkelyek és azok irányelveinek 
hatékony végrehajtására minden európai uniós állampolgár 
nevében, nem feledkezve meg a kötelezően alkalmazandó 
képes fi gyelmeztetésekre vonatkozó intézkedések és az 
egyszerű, szabványosított csomagolás közvélemény általi 
támogatottságának erejéről. A Parlament döntő szerepet 
fog játszani a TPD felülvizsgálatát célzó bizottsági javaslat 
elfogadásában. Ezért döntő fontosságú, hogy a Parlament tagjai 
tevékeny módon támogassák ezen intézkedések elfogadását.
 
Mit tehetnek a tagállamok a 11. és 13. cikkelyek és azok 
irányelveinek hatékony végrehajtása érdekében az Európai 
Unióban?
A 11. és 13. cikkelyek és azok irányelveinek hatékony 
végrehajtása céljából az Európai Unióban, a tagállamoknak 
hangoztatniuk kell támogatásukat a kötelezően alkalmazandó 
képes fi gyelmeztetések és az egyszerű, szabványosított 
csomagolás Európai Unióban történő elfogadása érdekében. 
A tagállamok befolyásolhatják az eljárást a képes 
fi gyelmeztetésekre vonatkozó szabályok saját hazájukban 
történő elfogadásával is. Ez közvetett úton támogatja azok 
uniós szinten történő elfogadását. Végül pedig Franciaország,27 
Finnország,28 Belgium29 és az Egyesült Királyság30 érdeklődést 
mutatott az egyszerű, szabványosított csomagolás iránt, amely 
egyértelmű üzenet az EU számára arról, hogy az intézkedések 
támogatást nyernének, ha uniós szinten elfogadnák azokat. 

1990. november 7-én elfogadott 
bizottsági jelentés (BISD 37S/2000) 
21-35. bekezdések.

26  Lásd Smoke Free Partnership’s 
Briefi ng on the Revision of the TPD 
at http://www.smokefreepartnership.
eu/IMG/pdf/Briefi ng_on_the_Revi-
sion_of_the_2001_Tobacco_Prod-
ucts_Directive.pdf

27  2010. december 10., Proposition 
de Loi No. 3005 Proposition de loi 
visant à l’instauration d’un paquet de 
cigarettes neutre et standardisé, (A 
cigaretták egyszerű és szabványosított 
csomagolásáról szóló törvény-
tervezet) 

28  A fi nn szociális és egészségü-
gyi minisztériumból „Risikko 
miniszter asszony levelet küldött 
az EU egészségügyi biztosa részére 
a dohánytermékek egyszerű 
csomagolásával kapcsolatban” 2009. 
október 12. (újsághír),  http://www.
stm.fi /en/pressreleases/webnews/
view/1524699#en  

29  Le 19 avril 2011 Proposition de loi 
modifi ant la loi du 24 janvier 1977 
relative à la protection de la santé des 
consommateurs en ce qui concerne 
les denrées alimentaires et les autres 
produits et visant à l’instauration d’un 
paquet de cigarettes neutre (2011. 
április 19. A fogyasztók élelmiszerrel 
és egyéb termékekkel kapcsolatos 
egészségvédelméről és a cigaretták 
egyszerű csomagolásáról szóló 1977. 
január 24-én kelt törvénymódosító 
törvényjavaslat).

30  2011. március 9., Healthy Lives, 
Healthy People: A Tobacco Control 
Plan for England, p.22, http://www.
dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/
dh_digitalassets/documents/digital-
asset/dh_124960.pdf


