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Stanowisko Ministerstwa Klimatu w w/w sprawie:

Zgodnie z przepisami ustawy o SZWO i F-gazach (art. 47-49) szereg czynów polegających na
uchybieniu obowiązkom wynikającym bezpośrednio z rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych
gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. Urz. UE L 150 z
20.05.2014, str. 195, z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
(Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.) albo z tej ustawy podlega
administracyjnym karom pieniężnym wymierzanym przez określone w ustawie organy
(wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub właściwy organ Państwowej Straży
Pożarnej). Stosowne organy zostały w związku z tym wyposażone w ustawie o SZWO i
F-gazach w odpowiednie uprawienia kontrolne (rozdział 9), jak również wytyczne w zakresie
wysokości wymierzanych kar administracyjnych w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów
(art. 51 ust. 5) – „uwzględnia się rodzaj i zakres naruszenia, w tym jego wpływ na środowisko,
dotychczasową działalność podmiotu, który popełnił naruszenie, w zakresie objętym przepisami
ustawy oraz skutki naruszenia”. Ponadto ustawodawca przewidział także możliwość odstąpienia
od wymierzenia kary administracyjnej i umorzenia postępowania „jeżeli okoliczności sprawy i
dowody wskazują, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń lub okoliczności, którym podmiot
popełniający naruszenie nie mógł zapobiec” (art. 51 ust. 6).

Mając na względzie ww. przepisy istnieją mechanizmy ustawowe umożliwiające wymierzenie
przez właściwy organ odpowiednio niskiej administracyjnej kary pieniężnej albo odstąpienie od
jej wymierzenia, w sytuacji gdy naruszenie przepisów jest częściowo lub całkowicie skutkiem
np. ograniczeń w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Należy
jednocześnie zwrócić uwagę, że mechanizmy te zakładają przeprowadzenie przez właściwy
organ stosownego postępowania administracyjnego, wykazania zaistnienia naruszenia
przepisów i zebrania informacji oraz dowodów, na podstawie których możliwe będzie wykazanie
związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy naruszeniem a okolicznościami (w omawianym
przypadku zagrożeniem epidemicznym). Wymagać to będzie od właściwego organu
każdorazowej analizy konkretnego przypadku naruszenia i towarzyszących mu okoliczności.
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