חוק אוויר נקי – עקרונות כלליי  :פורו ה 15ומרכז השלטו המקומי

'סמכות לצד אחריות'
.1

כל מטלה תקציבית שתוטל על הרשויות המקומיות )לרבות :הקמת תחנות לניטור האוויר/הפעלת ,הכנת
תוכניות ,יישומ ואכיפת ,אכיפת החוק וכד'( – המקור התקציבי לה יהא חיצוני ומלא )מימו ממשלתי,
כספי אגרות ,ובכל מקרה ! לא מכספי הארנונה( ,ויצוי באופ מפורש.

.2

כל הטלת אחריות או מטלה על הרשויות המקומיות תלווה בהענקת הסמכויות המתאימות לש #הוצאתה
לפועל ,לרבות סמכויות אכיפה ופיקוח וסמכות להטיל אגרות וקנסות.

.3

הטלה וקביעת אגרות על!ידי המשרד להגנת הסביבה ו/או על!ידי משרד האוצר )או כל משרד ממשלתי
רלבנטי אחר( ,לרבות אופ חישוב ,ייעשו תו %תיאו ,#שיתו& פעולה והסכמה מוקדמי #ע #מרכז השלטו
המקומי וע #משרד הפני.#

חקיקת העזר העירונית וחקיקת המשנה הממשלתית
.4

ככלל ,אנו מתנגדי #לביטול גור& של חוקי העזר הקיימי.#

.5

וע #זאת ,במידה שהמשרד להגנת הסביבה יבקש לקבוע חקיקת משנה חדשה ,שתחלי& אי אלו מבי חוקי
העזר הקיימי – #הרי שיש לעשות זאת באופ שיבטיח את רציפות סמכויותיה והכנסותיה של הרשויות
המקומיות/איגודי הערי #לאיכות הסביבה ,והיקפ .יודגש ,כי מ הראוי לוודא ולהקפיד על כ%
שהכנסותיה של הרשויות המקומיות לא תופחתנה במסגרת השינויי #בחקיקת המשנה הממשלתית,
ושסמכויות האכיפה של הרשויות המקומיות/האיגודי #לא תצומצמנה.

.6

כמו כ מומל ,+כי במקו #או בנושא בו חל חוק עזר עירוני בתוק&+אגרות ! תמשי %הרשות המקומית
לפעול על פיו ,ואילו חקיקת המשנה החדשה )הממשלתית( תעסוק ותטפל באזורי #בה #עדיי לא הוסדר
נושא איכות האוויר בחקיקה עירונית מסודרת.

.7

כמו כ ,מומל +להותיר בידי הרשות המקומית/האיגוד את חופש הבחירה הא #לבטל את חוק העזר
המקומי ולפעול עפ"י חקיקת המשנה החדשה ,או להותיר את המצב על כנו ולהמשי %לפעול עפ"י חקיקת
העזר העירונית הקיימת.

.8

כל עוד לא הותקנה חקיקת משנה מתאימה וכל עוד לא נכנסה לתוקפה – חוקי העזר הקיימי #יוסיפו לחול.

יחסי רשויות מקומיותאיגודי ערי
.9

הרשויות המקומיות תוסמכנה בחוק להפעיל סמכויותיה בי בעצמ ,ובי באמצעות איגודי ערי ,#על!פי
בחירת וקביעת הסוברנית.

.10

יודגש ,כי במקו #שבו כבר פועלי #איגודי ערי #נית יהיה להמשי %באופ הפעילות וחלוקת הסמכויות
הקיימת ,ולא יהיה צור %להעביר מחדש את הסמכויות לאותו איגוד ערי.#

!!2
הערה לסדר :בכל הקשור להליכי החקיקה של חוק אויר נקי ,ולכל המגעי הנלווי לה  ,ה
במסגרת הוועדה ודיוניה ,וה מחו! לדיוני הוועדה )מול משרדי הממשלה ,הארגוני הירוקי ,
וארגוני רלבנטיי אחרי (  מרכז השלטו המקומי ,איגודי הערי והיחידות הסביבתיות יעשו
מאמ! לפעול ולהציג עמדותיה תו $תאו מוקד ביניה .

*****

