
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/6/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער קאומאו שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו האלטן גאן פאבריצירער פאראנטווארטליך און  
 האול אין גאן פארקויף  -פארמאכט א שעדליכע לופ

   

( ערמעגליכט פאר׳ן פובליק צו האלטן גאן פאבריצירער אחראי  S.7196/A.6762-Bלעגיסלאציע )
 אנשיקעניש  אויף זייערע פראדוקטן וועלכע שאפן א פובליק 

   

געווער פאר עמיצער וואס  -( פארבאט דאס פארקויפן פון פייערS.5000-B/A.6198-Bלעגיסלאציע )
 האט אן אפענע וואראנט פאר ערנסטע פארברעכנס 

   

און   S.7196/A.6762-Bגאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע )
S.5000-B/A.6198-B  צו האלטן גאן פאבריצירער פאראנטווארטליך פאר די שאדן וואס זייערע )

האול וועלכע עס האט ערלויבט פאר מענטשן מיט אפענע -פראדוקטן ברענגען אן, און פארמאכט א לופ
 באפעלן צו קויפן גאנס.    -וואראנטס אדער ארעסט

   

טער יעדן טאג אין ניו יארק זענען ווייניג אזוי שווער צו  ״צווישן אלע שוועריגקייטן וואס קומען אונ
האט  פארטראגן ווי די מכה פון גאן געוואלדטאטן וועלכע זענען א פלאג אויף אונזערע קאמיוניטיס,״ 

״די איינציגסטע אינדוסטריע אין די פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע   גאווערנער קאומאו געזאגט.
ן ווערן געלאדנט אין געריכט זענען די גאן פאבריצירער, אבער מיר וועלן דאס וועלכע האט אימיוניטי פו 

נישט צולאזן מער. איך שרייב אונטער נישט נאר א נייע געזעץ וואס וועט אוועקרייסן זייער אימיוניטי, און  
מאכן  וועט געבן פאר ניו יארק דער מעגליכקייט זיי צו האלטן פאראנטווארטליך, נאר עס וועט אויך פאר

האול, וועלכע האט ערמעגליכט פאר מענטשן מיט אפענע וואראנטס צו קויפן  -דעם שעדליכן טראמפ לופ
גאנס, און עס האלט שוין אן צו לאנג. יעצט, אויב האט איר אן אפענע וואראנט, קענט איר נישט קויפן  

 קיין גאן אין ניו יארק סטעיט, און פערטיג.״  

  

 טווארטליך האלטן גאן פאבריצירער פאראנ

אונטער די נייע לעגיסלאציע וועלן גאן פאבריצירער מער נישט קענען איינשטעלן די זיכערהייט און  
געזונטהייט פון דעם פובליק דורך דאס פארקויפן, פאבריצירן, אימפארטירן, אדער מארקעטן די  

יקעניש אפילו אויב דער  פראדוקטן וואס זיי פארקויפן. די פראדוקטן קענען גערעכנט ווערן א פובליק אנש
גאן פאבריצירער האט נישט במזיד גורם געווען דער שאדן פאר דעם פובליק. דער אטוירני דזשענעראל 

און לויערס פאר סיי וועלכע שטאטישע אינסטאנץ קענען נעמען שריטן אין נאמען פון סיי וועלכע  
, קארפארעישענס, און לאקאליטעט, און דאס זעלבע קענען טון מיטגלידער פון דעם פובליק

האט א פעדעראלע געזעץ וואס ווערט אנגערופן דער ׳באהיטן געזעצליכע    2005זינט אסאסיעשענס. 
געווער פארקויף אקט׳, געשיצט בייזע געפירעכטס פון גאן פאבריצירער און פארקויפער פון רוב  

יין פאראנטווארטליך פאר זייערע  לאוסוטס. קיין איין אנדערע אינדוסטריע האט נישט די אפהיטונגען פון ז



פראדוקטן און אויפפירעכטס, וועלכע האט געשאפן דעם פערפעקטן שטורעם פון לייכטע קאנטראלס און 
דער אוממעגליכקייט פון האלטן בייזע אויפפירער אויף אפצוגעבן דין וחשבון. די לעגיסלאציע וועט  

וואו שכל׳דיגע קאנטראלס און פראצעדורן זענען  ערלויבן פאר א לאוסוט געברענגט צו ווערן אין פעלער  
נישט איינגעפירט געווארן, פארזיכערנדיג דערמיט אז אחריות׳דיגע פאבריצירער און פארקויפער וועלן  

 נישט געהאלטן ווערן אלס פאראנטווארטליך פאר די שריטן פון קרימינאלע אויפפירער.   

   

 פן גאנס אפהאלטן מענטשן מיט אפענע וואראנטס פון קוי

געווער צו עמיצער וואס  - דער צווייטער בילל פארבאט דאס פארקויפן, איינקויפן, אדער טרענספערן פייער
האט אן אפענע וואראנט פאר אן ערנסטע פארברעכן. עס פארבאט דאס קויפן, פארקויפן, אדער  

אן ערנסטע  שענקען גאנס אויב דער איינקויפער איז באוואוסט אלס עמיצער מיט א וואראנט פאר
 ׳סטעיט אוו די סטעיט׳.   2021דער בילל איז אנגעטראגן געווארן אלס שטאנדטייל פון דעם  פארברעכן.

  

עס יוסטיץ דעפארטמענט איבערגעטייטשט א גאן פארבאט פון דער  -האט דער יו 2017אין אנהייב 
ענטשן וואס זענען בעקראונד טשעק סיסטעם׳ אריינצורעכענען נאר אזעלכע מ-׳נאציאנעלע אינסטענט

אנטלאפן פון איין סטעיט צו אן אנדערן מיט׳ן זין זיך ארויסצוגליטשן פון פראקורירט ווערן פאר א  
פארברעכן בשעת׳ן האבן אויף זיך אן אקטיווע אדער באלדיגע ארעסט וואראנט, און נישט די וועלכע  

ט האט ניו יארק סטעיט  האבן סתם אן ארעסט וואראנט. אונטער גאווערנער קאומאו׳ס פירערשאפ
אדרעסירט דער נושא דורך פארבאטן פאר סיי וועלכע מענטש וואס האט אן אפענע ארעסט וואראנט 

פאר אן ערנסטע פארברעכן צו באקומען אדער האלטן א גאן לייסענס, וועלכע עס איז נייטיג צו קויפן א  
, ערלויבנדיג פאר אזעלכע סארט  רעוואלווער אדער א פיסטאל. די לעגיסלאציע בויט אויף יענע שריט

- דאטעבעיס אלס א סטעיט  NICSבאפעלן אויף נאכאמאל אריינגעלייגט צו ווערן אין דער -ארעסט
פעציפישע פארבאט, צי איז דער מענטש אן אנטלאפענער פון ניו יארק אדער נישט, און אזוי ארום  ס

ר ערנסטע פארברעכנס קענען זיך נישט פארזיכערן אז די מענטשן וועלכע ווערן געזוכט אין ניו יארק פא
 פארשאפן קיין גאנס. 

   

״אין דעם היי־יעריגן סטעיט בודזשעט האבן מיר דערקלערט  סענאטאר זעלנאר מיריע האט געזאגט, 
אז גאן שיסערייען זענען א פובליק געזונטהייט קריזיס, וועלכע אפעקטירט איבערהויפט שווארצע און  

די וועלכע איך פארטרעט. היינט נעמען מיר דרייסטע שריטן צו אדרעסירן    מינאריטעט קאמיוניטיס ווי
אינדוסטריע פאראנטווארטליכקייט געזעץ אין  -דעם קריזיס דירעקט, דורך איינפירן די שטערקסטע גאן

דעם לאנט. דער נייער געזעץ מאכט קלאר: ניו יארק וועט נישט קווענקלען צו האלטן גאן קאמפאניס 
ך פאר אומ׳אחריות׳דיגע און אומפאראנטווארטליכע שריטן וועלכע פירן צו דאס בליט  פאראנטווארטלי

פארגיסן אויף אונזערע גאסן. איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער קאומאו פאר דאס אונטערשרייבן די  
מיטגליד פעטרישע פעהי פאר אנפירן דאס שרייבן פון דעם געזעץ אין  -דאזיגע לעגיסלאציע, אסעמבלי

געוואלדטאטן איבערלעבער -סעמבלי, און די פילצאליגע אדוואקאטן, מיטארבעטער, און גאןדער א
 וועלכע האבן געברענגעט דעם מאמענט צו דער ווירקליכקייט.״  

  

״כאטש מיר האבן איינגעפירט פון די שטערקסטע גאן סענאטאר ברייען קאוואנאה האט געזאגט, 
טויטפעלער און פארוואונדן ווי רוב  -קלענערע ראטעס פון גאן עס און מיר האבן פיל-געזעצן אין דער יו

אנדערע סטעיטס, דאך דארפן מיר בלייבן אנטשלאסן צו טון אלעס וואס איז מעגליך אפצוהאלטן גאנס 
פון אריינפאלן אין די הענט פון די וועלכע עס טויג נישט זיי זאלן דאס האבן. דער גאווערנער׳ס  

מיטגליד פאולין אויף אפצוהאלטן מענטשן מיט אפענע -בילל און אסעמבליאונטערשרייבן היינט מיין 
מיטגליד -וואראנטס פון זיך פארשאפן גאנס, און דער נייטיגער בילל דורך סענאטאר מיריע און אסעמבלי
פעהי צו האלטן גאן פאבריצירער, אימפארטירער, און פארקויפער פאראנטווארטליך ווען זייער  



ויפפירעכטס שאדט פאר ניו יארקער איינוואוינער, פארטרעט א באדייטנדע טריט אין  אומ׳אחריות׳דיגע א
 אונזערע אנגייענדע באמיאונגען צו ענדיגן דער מכה פון גאן שיסעריי.״  

  

״פאר צו לאנג זענען דאס מערסטע פון די גאנס מיטגליד פעטרישע פעהי האט געזאגט, -אסעמבלי
ון שיסערייען אין ניו יארק אריינגעקומען פון אויסער׳ן סטעיט,  פארכאפט פון געוואלד פארברעכנס א

אבער דער גאן אינדוסטריע אין די פאראייניגטע שטאטן האט גענאסן פון ספעציעלע פארהיטונגען פון  
. איינפירן די וויכטיגע  PLCAAפעדעראלער געזעץ באקאנט אלס  2005ציווילע לאדנונגען אונטער א 

ערמעגליכן פאר גאן פאבריצירער און דיסטריביוטער, וועלכע ניצן במזיד אומארנטליכע  לעגיסלאציע וועט 
מענטשן אויף צו מארקעטן זייערע פראדוקטן, געהאלטן צו ווערן ציוויליש אחראי פאר די שאדן וועלכע זיי  

וועלן יעצט  און מיר   —מיר פירן שוין דעם לאנד אין גאן לעגיסלאציע  ברענגען אן אויף אונזערע גאסן.
איך באדאנק זיך   נישט נאכלאזן, כדי צו האלטן ניו יארקער סעיף פון דער מכה פון גאן געוואלדטאטן.

פאר גאווערנער קאומאו פאר׳ן אנהאלטן דעם שטארקן רעקארד דורך אונטערשרייבן דעם בילל אלס 
ספיעקער היעסטי,  געזעץ, סענאטאר מיריע פאר זיין פעסטע מיטארבעטשאפט אין דער לעגיסלאטור, 

טוער פאר׳ן העלפן דורכפירן דעם  -אפהאלט כלל -געוואלדטאט-מיין לעגיסלאטיווע קאלעגעס, און גאן
עס וועט זיין אן עפעקטיווער מיט    לאנד׳ס ערשטער גאן אינדוסטריע פאראנטווארטליכקייט געזעץ.

סטעיט און באאיינפלוסן דער  אויסצוניצן אין דעם קאמף קעגן גאן געוואלדטאטן היי־יאר אין ניו יארק 
 נאציאנעלער דיסקוסיע.״  

  

״צופיל מאל זעען מיר ווי גאנס פאלן אריין אין שלעכטע מיטגליד עימי פאולין האט געזאגט, -אסעמבלי
הענט, מיט קאטאסטראפישע רעזולטאטן. אויב זענט איר פארגאנגען אן ערנסטער פארברעכן, און עס 

שכל׳דיג, און איך  -אראנט, זאלט איר נישט האבן קיין גאן. עס איז פשוטאיז דא אויף אייך אן אפענע וו
    לויב גאווערנער קאומאו פאר דאס אריינשרייבן אלס געזעץ.״
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