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Warszawa, 30 sierpnia 2022 r.  
KL/328/161/AM/2022 

 
 
Pan  
Waldemar Buda 
Minister Rozwoju i Technologii 
 
 
Pan 
Jan Pawelec 
Dyrektor Departamentu Obrotu Towarami  
Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii 
 
 
Pani 
Aleksandra Frelek-Dębecka 
Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich  
Ministerstwo Rozwoju i Technologii 
 
 

 

Dotyczy: belgijskiej notyfikacji przepisów zakazujących produkcji i wprowadzania do obrotu 
saszetek nikotynowych (notyfikacji nr 2022/0417/B-X00M; structured information line MSG 
001 IND 2002 0417 B FR 15-06-2022 B NOTIF)     

 

Szanowni Państwo, 

 

W czerwcu 2022 r. Belgia notyfikowała do Komisji Europejskiej przepisy dot.  zakazu produkcji  
i wprowadzania do sprzedaży saszetek nikotynowych. Zwracamy się z prośbą o zajęcie przez Polskę 
stanowiska w procesie notyfikacyjnym, tak aby powstrzymać wprowadzenie przepisów, które mogą 
stać się niebezpiecznym precedensem w Unii Europejskiej.  
Saszetki nikotynowe są używane przez 1,4 mln obywateli w 25 państwach członkowskich UE. Produkty 
te są produkowane i sprzedawane w Polsce, a także reeksportowane do innych krajów UE. Wyroby te 
zwiększają polskie PKB i przynoszą dochód do budżetu państwa.  Ponadto, według dostępnych badań 
naukowych, saszetki nikotynowe są mniej szkodliwe niż tradycyjne wyroby tytoniowe, nie są przyczyną 
wzrostu liczby palaczy wśród młodych konsumentów oraz są używane jako substytut dla osób 
wychodzących z nałogu palenia.  
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W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag do Komisji Europejskiej wraz  
z poniższą argumentacją: 

− Zakaz naruszałby swobodny przepływ towarów (art. 34 TFUE). Szacuje się, że 76 tys. sklepów 

detalicznych i 137 stron internetowych sprzedaje te produkty w całej Unii. Proponowany zakaz  

w sposób bezprawny nałożyłby dalsze na sprzedawców detalicznych i producentów wielu krajach 

UE. 

− Proponowany zakaz jest sprzeczny z przepisami niedawno przyjętymi w innych państwach 

członkowskich UE. Do nich należą Republika Czeska, Dania i Szwecja regulujące dostępność 

produktów czy Estonia, Węgry, Włochy, Łotwa i Szwecja obejmujące saszetki podatkiem 

akcyzowym.  

− Propozycja Belgii jest sprzeczna z tzw. polityką redukcji szkód promującą mniej szkodliwe produkty 

tytoniowe, która została uznana przez Parlament Europejski jako skuteczna metoda walki z rakiem 

płuc.  

− Zakaz stanowiłby podstawę do rozwoju szarej strefy w handlu tymi produktami, co negatywnie 

wpłynęłoby na wpływy podatkowe do budżetów państw członkowskich.  

 

Z wyżej wymienionych względów prosimy o złożenie uwag w procesie notyfikacyjnym.  

 
Z wyrazami szacunku,  

 
 
Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 
 
 
Załącznik: Notification via EU TRIS of Belgian proposal to ban the sale of oral nicotine pouches 


