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Країни Європейського Союзу (Італійська Республіка, Королівство Швеція, Республіка Польща, Французька Республіка, 

Румунія) намагаються активно боротись із тютюновою залежністю. Закони, підзаконні акти та адміністративні положення цих 

держав підтримують Директиву 2014/40/ЄС. Держави-члени ЄС імплементують положення цього нормативно-правового 

документа на національних рівнях, зокрема встановлюють:  

 максимально можливі рівні викидів для тютюнових виробів; 

 інгредієнти, при наявності яких заборонено розповсюджувати тютюнові вироби; 

 вимоги до упаковки та маркування тютюнових виробів, що зменшують їх привабливість для споживачів; 

 обмежують можливості реклами тютюнових виробів; 

 відповідальність за порушення у сфері виробництва, просування та продажу тютюнових виробів. 

 

Тютюнові вироби - це поняття, яким на споживчому ринку окреслюють регулярно обновлювані асортименти наступних типів 

виробів з тютюну: сигари, сигарети, самокрутки, жувальний тютюн.1 

Тютюнові вироби для електричного нагрівання (далі – ТВЕН) – це тютюнові вироби, які нагріваються за нижчої  температури, 

ніж при спалюванні звичайної сигарети. Отриманий дим містить нікотин та інші хімічні речовини.  Процес вживання цих продуктів може 

співпадати з деякими поведінковими аспектами паління.2 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
З метою узгодження законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів Європейського союзу (далі – ЄС) в 

сфері виробництва, просування та продажу тютюнових виробів була створена Директива 2014/40/ЄС.3 До тютюнових та супутніх 

товарів відносяться сигарети, валковий тютюн, трубний тютюн, сигари, бездимний тютюн, електронні сигарети та продукти рослинного 

походження для паління. Директива: 

 забороняє сигарети і тютюн з ароматизаторами; 

 вимагає від тютюнової промисловості звітувати перед державами-членами ЄС про інгредієнти, що використовуються; 

 вимагає медичних попереджень щодо тютюну та супутніх товарів. Поєднання малюнку та тексту - попередження про шкоду 

здоров'ю повинні охоплювати 65% з обох сторін упаковки тютюну та сигарет; 
                                                           
1 Тютюнові вироби [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Тютюнові_вироби. 
2 Heat-not-burn tobacco product [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Heat-not-burn_tobacco_product. 
3 Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and 
sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC Text with EEA relevance [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0040. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heat-not-burn_tobacco_product
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0040
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 забороняє рекламу та акції, які можуть вводити споживача в оману щодо тютюнових виробів, електронних сигарет та 

продуктів рослинного походження для паління; 

 запроваджує на території ЄС систему відстеження, спрямовану на боротьбу з незаконною торгівлею тютюновими виробами; 

 дозволяє державам-членам ЄС заборонити продаж тютюнових виробів та суміжних товарів через Інтернет; 

 встановлює вимоги щодо безпечності та якості електронних сигарет; 

 зобов'язує виробників та імпортерів повідомляти держави-члени ЄС про нові тютюнові вироби до їх розміщення на ринку 

ЄС. 

Директива про рекламу тютюнових виробів (2003/33/ЄС) забороняє транскордонну рекламу та рекламу тютюну в інших 

країнах, окрім телебачення. Ця заборона охоплює друковані засоби масової інформації, радіо, Інтернет та спонсорство подій, таких як 

Олімпійські ігри та гонки Формули-1. На цих змаганнях заборонене безкоштовне розповсюдження тютюну. Ця заборона охоплює 

рекламу та спонсорство з метою уникнення прямого чи непрямого впливу на просування тютюнового продукту.4 

Директива щодо аудіовізуальних медіа послуг (2010/13/ЄС) поширює заборону на рекламу тютюну та тютюнових виробів, 

використовуючи всі види аудіовізуальних комерційних повідомлень.5 

Рекомендація Ради Європи (2003/54/ЄС) про запобігання паління та про ініціативи щодо покращення боротьби з тютюном 

охоплює інші форми просування тютюну - рекомендує державам-членам заборонити: 6 

 використання тютюнових торгових марок на тютюнових виробах; 

 використання рекламних предметів та зразків тютюну, використання рекламних акцій, таких як знижка, безкоштовний 

подарунок, премія або можливість брати участь у рекламному конкурсі чи грі; 

 використання рекламних щитів, плакатів та іншої внутрішньої або зовнішньої реклами (приміром, реклама на торговельних 

автоматах для тютюну); 

 використання реклами в кінотеатрах та будь-які інші види реклами або спонсорства, які прямо чи опосередковано 

адресовані для реклами тютюнових виробів. 

Враховуючи відсутність доказів щодо короткострокового та довгострокового впливу на здоров'я внаслідок вживання ТВЕН-ів, 

Європейська Комісія підтримує обережний підхід щодо регулювання їх виробництва, просування та продажу. Європейська Комісія 

активно підтримує кампанії з підвищення обізнаності про ризики для здоров'я тютюнових виробів та вітає кампанії на національному 

                                                           
4TobaccoAdvertisingDirective (2003/33/EC)  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0033 
5AudiovisualMediaServicesDirective (2010/13/EU)  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010L0013 
6CouncilRecommendation (2003/54/EC) onthePreventionofSmokingandonInitiativestoimprovetobaccocontrol[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELLAR:220cd0f2-82d0-4734-8a7f-e0dff6c8fc5d 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELLAR:220cd0f2-82d0-4734-8a7f-e0dff6c8fc5d
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELLAR:220cd0f2-82d0-4734-8a7f-e0dff6c8fc5d


4 
 

рівні, розроблені з урахуванням обставин кожної держави-члена. Європейська Комісія вважає, що стосовно виробництва, просування та 

продажу ТВЕН повинні застосовуватись норми Директиви 2014/40/ЄС.7 Так, у Хорватії, Німеччині, Греції, Латвії, Нідерландах, Словаччині, 

Словенії, Румунії та у Великобританії ТВЕН-и розглядаються як тютюнові вироби. Проте в Італії, Португалії та Угорщині на 

національному рівні запроваджені спеціальні податки.8 

 

ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

Таблиця 1. 

Вимоги до тютюнових виробів та відповідальність за порушення цих вимог 

 

Характеристика Італійська Республіка
9
 Королівство Швеція

10,11,12 
Республіка Польща

13
 Французька Республіка

14,15 

Максимальний рівень викидів 
для тютюнових виробів 

10 мг смоли на сигарету, 1 мг нікотину на сигарету, 10 мг окису вуглецю на сигарету 

Відповідальність за 
недотримання норми щодо 
максимального рівня викидів 
тютюнових виробів 

За винятком випадків, коли 
такий факт являє собою 
кримінальний злочин:  

 до виробника або  імпортера 
тютюнових виробів 
застосовується штрафна 
санкція розміром від 30 000 

Заборона муніципалітету на 
розповсюдження терміном до 6 
місяців. 

До виробника або  імпортера 
тютюнових виробів 
застосовується штрафна санкція 
розміром до 200 000 польських 
злотих (47486,64 євро) та/або 
тюремне ув’язнення (в окремих 
випадках). 

За винятком випадків, коли 
такий факт являє собою 
кримінальний злочин, за 
розповсюдження тютюнових 
виробів, рівень викидів яких 
перевищує максимально 
допустимий, передбачено 

                                                           
7 Answer given by Mr Andriukaitis on behalf of the Commission [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-009704&language=EN 
8 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on Directive 2011/64/EU on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report_excise_duty_manufactured_tobacco_12012018_en.pdf 
9 Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei 
prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. (16G00009) (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2016) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/18/16G00009/sg. 
10 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-201643/. 
11 Tobakslag (1993:581) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tobakslag-1993581_sfs-1993-581. 
12 Föreskrifter och allmänna råd om karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-201642/. 
13 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001331. 
14 Arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu'au papier à rouler les cigarettes [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6884438BD9990A69784B946B8522C641.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000033063560&dateTexte=20160825. 
15 Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032547462&categorieLien=id. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-009704&language=EN
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/18/16G00009/sg
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-201643/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tobakslag-1993581_sfs-1993-581
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-201642/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-201642/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6884438BD9990A69784B946B8522C641.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000033063560&dateTexte=20160825
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032547462&categorieLien=id


5 
 

Характеристика Італійська Республіка
9
 Королівство Швеція

10,11,12 
Республіка Польща

13
 Французька Республіка

14,15 

євро до 150 000 євро; 

 до дистриб'ютора або 
роздрібного торговця 
тютюнових виробів (якщо їм 
було відомо про порушення 
норми) застосовується 
штрафна санкція в розмірі від  
500 євро до 5 000 євро. 

штрафну санкцію в розмірі 
100 000 євро. При повторному 
діянні – розмір штрафної санкції 
становить 200 000 євро. 
Можливе також застосування 
судової заборони на 
розповсюдження тютюнових 
виробів терміном до 5 років. 

Стандарти, на основі яких  
вимірюється рівень викидів для 
тютюнових виробів 

ISO 4387  (смоли), ISO 10315 (нікотин), ISO 8454 (окис вуглецю), ISO 8243 (точність вимірювання). 

Інгредієнти (добавки), при 
наявності яких тютюнові вироби 
не можуть реалізовуватись на 
ринку 

• вітаміни або інші добавки, які створюють враження, що тютюновий продукт дає користь для здоров'я або створює ризики для здоров'я; • 
кофеїн, таурин або інші стимулюючі добавки і суміші; • добавки з фарбувальними властивостями викидів; • добавки, які полегшують 
вдихання або поглинання нікотину; • добавки, які володіють канцерогенними, мутагенними або токсичними властивостями в незгорілій 
формі.

 

Вимоги до складових сигарети 
(фільтрів, паперу,  капсули) 

Фільтри, папір і капсули не повинні містити тютюн або нікотин.
 

Відповідальність за 
недотримання норми щодо 
наявності/відсутності 
інгредієнтів в тютюнових 
виробах 

За винятком випадків, коли 
такий факт являє собою 
кримінальний злочин:  

 до виробника або  імпортера 
тютюнових виробів 
застосовується штрафна 
санкція в розмірі від 30 000 
євро до 150 000 євро; 

 до дистриб'ютора або 
роздрібного торговця 
тютюнових виробів (якщо їм 
було відомо про порушення 
норми) застосовується 
штрафна санкція в розмірі від  
500 євро до 5 000 євро. 

Заборона муніципалітету  на 
розповсюдження строком до 6 
місяців. 

До виробника або  імпортера 
тютюнових виробів 
застосовується штрафна санкція 
в розмірі до 200 000 польських 
злотих (47486,64 євро) та/або 
тюремне ув’язнення (в окремих 
випадках). 

За винятком випадків, коли 
такий факт являє собою 
кримінальний злочин, за 
розповсюдження тютюнових 
виробів, рівень викидів яких 
перевищує максимально 
допустимий, передбачено 
штрафну санкцію в розмірі 
100 000 євро. При повторному 
діянні – розмір штрафної санкції 
становить 200 000 євро. 
Можливе також застосування 
судової заборони на 
розповсюдження тютюнових 
виробів терміном до 5 років. 
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Таблиця 2.  

Вимоги до упаковки та маркування тютюнових виробів та відповідальність за порушення цих вимог 

 

Характеристика Італійська Республіка
16

 Королівство Швеція
17,18 

Республіка Польща
19

 Французька Республіка
20,21 

Румунія
22

 

Тип попередження на 
упаковці тютюнових виробів 

• комбіновані попередження (містять зображення та текстові попередження, які стимулюють не вживати тютюнові вироби, а також 
безкоштовний контактний номер для осіб, які намагаються припинити курити); • текстове попередження «Паління вбиває - припиніть 
негайно»; • текстове попередження «Тютюновий дим містить більше 70 канцерогенів». 

Розміщення і розмір 
попередження на упаковці 
тютюнових виробів 

• комбіновані попередження розміщені від лицьової та задньої сторін і займають 65 % від площі кожної з цих сторін; • текстове попередження 
«Куріння вбиває - припиніть негайно» розміщене на одній з бокових сторін і займає 50 % від площі цієї сторони; • текстове попередження 
«Тютюновий дим містить більше 70 канцерогенів» розміщене на іншій боковій стороні і займає 50 % від площі цієї сторони. 

Відповідальність за 
недотримання норми 
упакування/маркування 
тютюнових виробів 

За винятком випадків, коли 
такий факт являє собою 
кримінальний злочин:  

 до виробника або  
імпортера тютюнових 
виробів застосовується 
штрафна санкція в 
розмірі від 20 000 євро 
до 120 000 євро; 

 до дистриб'ютора або 
роздрібного торговця 
тютюнових виробів 
(якщо їм було відомо 
про порушення норми) 
застосовується штрафна 

Заборона муніципалітету  
на розповсюдження 
терміном до 6 місяців. 

До виробника або  
імпортера тютюнових 
виробів застосовується 
штрафна санкція в розмірі 
до 200 000 польських 
злотих та/або тюремне 
ув’язнення (в окремих 
випадках). 

За винятком випадків, коли 
такий факт являє собою 
кримінальний злочин, за 
розповсюдження 
тютюнових виробів, рівень 
викидів яких перевищує 
максимально допустимий, 
передбачено штрафну 
санкцію в розмірі 100 000 
євро. При повторному 
діянні – розмір штрафної 
санкції становить 200 000 
євро. Можливе також 
застосування судової 
заборони на 
розповсюдження 

Штраф у розмірі від 
16145 до 21525 євро. 
Продукція, яка не 
відповідає вимогам, 
щодо  упаковки та 
маркування, 
вилучається та 
знищується. 
 

                                                           
16 Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei 
prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. (16G00009) (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2016) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/18/16G00009/sg. 
17 Föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-201646/. 
18 Tobakslag (1993:581) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tobakslag-1993581_sfs-1993-581. 
19 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001331. 
20 Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac 
et du papier à roule [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032547576&categorieLien=id. 
21 Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032547462&categorieLien=id. 
22 HealthWarnings/MessagesFeatures  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу   https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/romania/pl-health-warnings 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/18/16G00009/sg
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-201646/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-201646/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tobakslag-1993581_sfs-1993-581
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032547576&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032547462&categorieLien=id
https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/romania/pl-health-warnings
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Характеристика Італійська Республіка
16

 Королівство Швеція
17,18 

Республіка Польща
19

 Французька Республіка
20,21 

Румунія
22

 

санкція в розмірі від  500 
євро до 5 000 євро. 

тютюнових виробів 
терміном до 5 років. 

 

 

Таблиця 3. 

Обмеження щодо реклама тютюнових виробів та відповідальність за порушення цих обмежень 

 

Місце розміщення реклами Італійська Республіка
23242526

 Королівство Швеція
27

 Республіка Польща
2829

 Французька Республіка
3031

 Румунія
3233

 

Внутрішні радіо та 
телебачення 

Заборонено Заборонено Заборонено Заборонено Заборонено  

Внутрішні газети та журнали Заборонено Заборонено Заборонено Заборонено Заборонено  

Інші друковані рекламні 
матеріали, приміром 
брошури, листівки, флаєри, 
плакати тощо (крім 
друкованих матеріалів в точці 
продажу) 

Заборонено Заборонено Заборонено Заборонено Заборонено 

Зовнішня реклама, приміром 
рекламні щити, плакати 

Заборонено Заборонено Заборонено Заборонено Заборонено  

Візуалізація продукції в точках Дозволено Дозволено Деякі обмеження Дозволено Деякі обмеження 

                                                           
23 Italy. Regulated Forms of Advertising, Promotion and Sponsorship [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/italy/aps-regulated-forms. 
24DecretoLegislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testounicodellaradiotelevisione"[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05177dl.htm 
25DecretoLegislativo 16 dicembre 2004, n. 300 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04300dl.htm 
26Legge 10 aprile 1962, n. 165 Divietodellapropagandapubblicitaria di prodottidafumo[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nonsoloaria.com/Leggi%20aria/L%20165%2010-04-62.PDF 
27 Sweden. Regulated Forms of Advertising, Promotion and Sponsorship [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/sweden/aps-regulated-forms. 
28 Poland. Regulated Forms of Advertising, Promotion and Sponsorship [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/poland/aps-regulated-forms. 
29Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochroniezdrowiaprzednastępstwamiużywaniatytoniu i wyrobówtytoniowych[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960100055 
30 France. Regulated Forms of Advertising, Promotion and Sponsorship [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/poland/aps-regulated-forms. 
31Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portanttranspositiondeladirective 2014/40/UE surlafabrication, laprésentationetlaventedesproduitsdutabacetdesproduitsconnexes[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032547462&categorieLien=id 
32LEGE Nr. 457 din 1 noiembrie 2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://data.euro.who.int/tobacco/Repository/RO/Romania_Law%20for%20advertising%20and%20sponsorship%20for%20tobacco%20products_2004%20(consolidated%20as%20of%202008)_ov.pdf 
33 LEGE Nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  http://www.cna.ro/IMG/pdf/LEGEA_AUDIOVIZUALULUI_CU_MODIFICARI_SI_COMPLETARI_DIN_2014.pdf 

 

https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/italy/aps-regulated-forms
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05177dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04300dl.htm
http://www.nonsoloaria.com/Leggi%20aria/L%20165%2010-04-62.PDF
https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/sweden/aps-regulated-forms
https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/poland/aps-regulated-forms
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960100055
https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/poland/aps-regulated-forms
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032547462&categorieLien=id
http://data.euro.who.int/tobacco/Repository/RO/Romania_Law%20for%20advertising%20and%20sponsorship%20for%20tobacco%20products_2004%20(consolidated%20as%20of%202008)_ov.pdf
http://www.cna.ro/IMG/pdf/LEGEA_AUDIOVIZUALULUI_CU_MODIFICARI_SI_COMPLETARI_DIN_2014.pdf


8 
 

Місце розміщення реклами Італійська Республіка
23242526

 Королівство Швеція
27

 Республіка Польща
2829

 Французька Республіка
3031

 Румунія
3233

 

продажу 

Іграшки, які нагадують 
тютюнові вироби 

Дозволено Дозволено Дозволено Дозволено Заборонено  

Цукерки, які нагадують 
тютюнові вироби 

Дозволено Дозволено Дозволено Дозволено Заборонено  

Відповідальність за 
порушення цих обмежень 
щодо реклами тютюнових 
виробів 

У випадку порушення 
обмежень щодо реклами в 
друкованих ЗМІ, радіо або 
Інтернеті застосовується 
штрафна санкція в розмірі від 
2582,25 євро до 25822,80 
євро. Порушення обмежень 
щодо реклами в 
аудіовізуальних ЗМІ 
супроводжується 
застосуванням штрафних 
санкцій в розмірі від 10329 
євро до 258228 євро. 

Заборона здійснення 
діяльності у сфері 
виробництва/обігу 
тютюнових виробів. 
Застосування штрафних 
санкцій. У випадку 
радіо- або телереклами 
застосовується штрафна 
санкція в розмірі від 5 
000 шведських крон до 
5 000 000 шведських 
крон, але не більше 10 
% від річного обороту 
суб’єкта 
господарювання. 

Передбачено 
застосування штрафної 
санкції в розмірі до 200 
000 польських злотих 
та/або тюремне 
ув’язнення (в окремих 
випадках). 

Передбачено застосування 
штрафної санкції в розмірі 
100 000 євро. При 
повторному діянні – розмір 
штрафної санкції становить 
200 000 євро. Можливе 
також застосування судової 
заборони на 
розповсюдження 
тютюнових виробів 
терміном до 5 років. 

Фізична особа 
підлягає штрафу від 
2150 до 10750 євро, 
юридична особа 
штраф у розмірі від 
1075  до 2150 євро та 
зупинення діяльності, 
до моменту повного 
вилучення реклами. У 
випадку повторного 
порушення штраф 
складає 3225 євро та 
повне припинення 
діяльності 
підприємства.  
 

 

 

 

 

Інформацію підготували:  

Олександр Петрощук, Олена Копил, Лариса Неруш,  

інтерни Програми стажування у ВРУ у 2018 році 


