
Rejestracja maszyn w Systemie Track&Trace 

Obowiązek rejestracji maszyn wynika z przepisów dyrektywy 2014/40/UE oraz rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2018/574 w sprawie norm technicznych dotyczących 
ustanowienia i funkcjonowania systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych. Stosownie 
do przepisów art. 15 dyrektywy 2014/40/UE opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych 
będą opatrzone niepowtarzalnym identyfikatorem, który umożliwia ustalenie m.in. maszyny 
użytej do produkcji wyrobów tytoniowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 18 ust. 1 
rozporządzenia 2018/574 każda maszyna jest identyfikowana przy pomocy kodu („kod 
identyfikacyjny maszyny”) wygenerowanego przez podmiot wydający identyfikatory właściwy 
dla terytorium, na którym znajduje się maszyna. W przypadku maszyn produkcyjnych 
zlokalizowanych na terytorium kraju będą one rejestrowane przez Polską Wytwórnię Papierów 
Wartościowych S.A. Jednocześnie PWPW S.A. będzie prowadziła rejestr zawierający kody 
identyfikacyjne maszyn, którego kopia będzie przekazywana do repozytorium wtórnego  
i włączana do ogólnounijnego rejestru.  

Wskazane wyżej regulacje nie precyzują jednak, które z maszyn będących częścią linii 
produkcyjnej wyrobów tytoniowych, powinny być rejestrowane w ramach systemu 
Track&Trace. Decyzja w przedmiotowym zakresie leży w gestii państw członkowskich.  

Zgodnie z przepisami art. 2 pkt 11 rozporządzenia 2018/574 maszyna oznacza urządzenie 
używane do produkcji wyrobów tytoniowych, które jest integralną częścią procesu produkcji. 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, Komisja Europejska zaproponowała dwie 
możliwości dotyczące interpretacji pojęcia „maszyny” podlegającej rejestracji: 
1) maszyna, która jest odpowiedzialna za podstawowy proces produkcyjny, tzw. maszyny 

korowej;  
2) maszyna wykorzystywanej w procesie pakowania, ponieważ śledzenie jest zapewnione 

dzięki niepowtarzalnemu identyfikatorowi, który jest stosowany do opakowania.  

W dniu 12 marca 2019 r. na spotkaniu grupy eksperckiej ds. Track&Trace w Komisji 
europejskiej odbyło się nieformalne głosowanie dotyczące wskazanych wyżej wariantów.  
Większość państw członkowskich opowiedziało się za wariantem drugim, zakładającym 
rejestrowanie maszyny pakującej. System Track&Trace przewiduje śledzenie paczek 
papierosów lub opakowań tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów, zatem rejestracja 
maszyn pakujących umożliwi identyfikację maszyn, które w istocie wytworzyły śledzone 
wyroby. 

Mając na uwadze zapewnienie jednolitego podejścia w przedmiotowym zakresie na całym 
obszarze UE, Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku papierosów oraz tytoniu 
do samodzielnego skręcania papierosów wprowadzanych na polski rynek, rejestracją  
w systemie Track&Trace będą objęte maszyny pakujące wyroby tytoniowe.  
 


