
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/29/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  
גאווערנער האקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע זיך צו נעמען שטרענג קעגן גערודערדיגע 

אומלעגאלע מָאפלערס און עקזָאוסט סיסטעמס צו באשיצן די פובליק געזונטהייט, זיכערהייט און  
  קוואליטעט-לעבנס

  
שַאּפס וועלכע  -ריּפעיר( העכערט די שטראפן קעגן מאטאריסטן און S.784-B/A.471לעגיסלאציע )

טוהען אומלעגאל טוישן מָאפלערס און עקזָאוסט סיסטעמס זיי צו מאכן עקסטער גערודערדיג פאר  
 ציקלען  ביאויטאס און מאטאר

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע צו העכערן די שטראפן קעגן 

שן אומלעגאל מָאפלערס און עקזָאוסט סיסטעמס זיי צו מאכן  שַאּפס וועלכע טוי-מאטאריסטן און ריּפעיר
א שריט פארבינדן מיט אגרעסיווע דרייוו׳ען וועלכס שעדיגט קאמיוניטי   —עקסטער גערודערדיג 

געזונטהייט, זיכערהייט, און באקוועמליכקייט. דער ּביל ענדערט דער וויהיקל און טראפיק געזעץ דורך  
באשטראפונגען און איינפירן שטרענגערע רעגולאציעס אויף וויהיקל  העכערן די אפצאל סומעס און

אויסריכטונגען. מאקסימום אפצאל סומעס פאר אינסטאלירן אומלעגאלע אויסריכטונגען וועלן געהעכערט 
דאלערדיגע העכערונג. אינספעקציע סטאנציעס וועלן אויך זיין   850דאלער, אן  1,000ווערן ביז 

טירן מאטארציקלען צו פארזיכערן אז מָאפלערס און עקזָאוסטס זענען נישט  פארלאנגט צו אינספעק
 אומלעגאל פארענדערט געווארן.  

  
, און פאר יעדע ניו יארקער קומט זיך מען זאל זיך שפירן זיכער און באקוועם אין זייער אייגענע קאמיוניטי"

האט   "דאס רעכנט אריין זיך נעמען שטרענג צו די עקסטער גערודערדיגע וויהיקלס אויף אונזערע גאסן,
די לעגיסלאציע וועט אפהאלטן דרייווערס פון אינסטאלירן אומלעגאל  " גאווערנער האקול געזאגט.

דאס הערן און  אויסריכטונגען וועלכע פאראורזאכן געפארפולע גערודעריי וועלכע קענען אפשוואכן
   "העכערן פארּפעסטיגונג ארויסלאז.

  
מיט די שטייגנדע צאל דרייווערס וועלכע ענדערן מָאפלערס און עקזָאוסט סיסטעמס וואס העכערט די  

גערודעריי און פארּפעסטיגונג, וועט די דאזיגע לעגיסלאציע באשיצן סיי די פובליק געזונטהייט און סיי די  
אזיגע לעגיסלאציע וועט נישט נאר שאפן אן אפשרעק מיטל פאר וויהיקל אייגנטימער  ענווייראנמענט. די ד

- פון צו מאכן די ענדערונגען מיט די נייע געהעכערטע אפצאל סומעס, נאר עס וועט אויך אפהאלטן ריּפעיר
יג פארלעצן די  שַאּפ אייגנטימער וועלן פרייוויל-שַאּפ אייגנטימער פון צו מאכן די ענדערונגען. אויב ריּפעיר

חדשים, שטעלן זיי  18לעגיסלאציע און אינסטאלירן אומלעגאלע אויסריכטונגען דריי מאל אינערהאלב  
איין צו קענען פארלירן זייערע סערטיפיקאט פון אינספעקציע סטאנציעס און אפעראציע סערטיפיקאט. די  

ס קענען שעדיגן דאס הערן, ווי מאסנאמען וועלן העלפן אפהאלטן מסוכן׳דיגע גערודעריי שטאפלען ווא
 אויך וועלן זיי רעדוצירן די שעדליכע פארּפעסטיגונג וואס ווערט ארויסגעלאזט.  

  
היינט קענען איינוואוינער לענגאויס דעם סטעיט פריי "סענאטאר ענדרו גונארדעס האט געזאגט, 

נאכט דורך אויסערגעווענליך  אפאטעמען מיט׳ן וויסן אז זיי וועלן מער נישט ווערן אויפגעהאלטן ביי 



קוואליטעט און פובליק זיכערהייט -גערודערדיגע מָאפלערס און עקזָאוסט סיסטעמס. דאס איז א לעבנס
פראבלעם וועלכס פלאגט אונזערע קאמיוניטיס אן קיין שום זינען אויסער דאס שאפן סתם גערודעריי.  

זעץ קענען מיר אוועקנעמען די שרייעריגע און  אקט איז איינגשריבן געווארן אין גע SLEEPאיצט אז דער 
פארּפעסטנדיגע וויהיקלס פון אונזערע גאסן איינמאל פאר אלעמאל. איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער  

האקול פאר׳ן אונטערשרייבן דעם ּביל כדי מיר זאלן קענען האלטן מענטשן פאראנטווארטליך פאר זייערע  
   "צושטערנדע אויפפירעכטס.

  
לענגאויס ניו יארק ווערן פילע קאמיוניטיס און  " מיטגליד וויליאם מאגנארעלי האט געזאגט,-בלי אסעמ

געגנטער געשטערט דורך מאטאריסטן און מאטארציקל פירער וועלכע אפערירן אומלעגאל גערודערדיגע  
ן נאכגיין וויהיקלס, אפטמאל שפעט ביינאכט. דער ּביל זוכט זיך צו נעמען שטרענג צו דער פראבלעם פו

פארריכטונג און אינסטאלאציע געשעפטן וועלכע טוהען אומלעגאל ענדערן קאר, טראק, און 
מאטארביציקל עקזָאוסט סיסטעמס. אין צוגאב וועט דאס העכערן די אפצאל סומעס דינען אלס אן  

   "אפשרעק מיטל.

  
גאווערנער האקול פאר׳ן  איך וויל דאנקען  " האט געזאגט, קאונסילמען דזשאסטין ּברענען 

און זיכער  —אונטערשרייבן דעם ּביל. מיינע וויילער פארלאנגן שוין שריטן פון ווען מיר האבן געזעהן 
קוואליטעט, און, -דרייווערס אומלעגאל ענדערן זייערע מָאפלערס און צושטערן אונזער לעבנס  —געהערט 

האפענונג אז דער דאזיגער נייער געזעץ וועט אמת געזאגט, טוהען אנשרעקן מענטשן! עס איז אונזער 
   "צוריקברענגען א מאס פרידן און רוהיגקייט צו אונזערע געגנטער ביינאכט.

  
( גרונדער מאורין לענדערס האט  BRAKES׳ּבעי רידש עדווָאקעטס קיּפינג עווריווָאן סעיף׳ )

ענדערטע עקזָאוסט סיסטעמס האבן נישט קיין שום צוועק אויסער דאס שאפן זארג,  פאר"געזאגט, 
אקט איז א גרויסער טריט פאראויס אין רעדוצירן גערודעריי און   SLEEPטומל, און אנשרעק. דער  

פארּפעסטיגונג און אדרעסירן די צעווילדעוועטע דרייוו׳ען וואס גייט אפט מיט מיט׳ן פארענדערן 
א דאנק אייך גאווערנער קעטי האקול און סענאטאר ענדרו גונארדעס פאר׳ן טוהן זייער טייל צו   וויהיקלס.

   " מאכן אונזערע גאסן זיכער פאר יעדן.
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