משרד הגנת הסביבה יאבד את הפיקוח על קידוח הגז הסבעי
מאת עמיר.בן־דרד
אחרי שנים של עיכובים ומא־
■ בקים פנימיים בממשלה ,עיקר
הסמכויות הסביבתיות והפיקוח על
פעילות הקידוח והפקת גז טבעי ונ
פט בים תהיה בידי משרד האנרגיה.
כך עולה מהצעת ההוק הממשלתית
שבה צפויה לדון היום ועדת השרים
לחקיקה.
בחברה להגנת הטבע טוענים כי
החוק המוצע ,שמגדיר את הסמ
כויות והפעילות במים הכלכליים של
ישראל ,מתעלם מהמסקנות שעלו
בעקבות האסון האקולוגי במפרץ
מכסיקו לאחר פיצוץ אסרת הפקה
 ולפיהן יש להפריד בין מי שנותןרישיונות למי שמפקח על העמידה

בסטנדרטים .השר להגנת הסביבה
זאב אלקין ינסה היום להביא לדחיית
ההצבעה בחוק ,כדי לאפשר בחי
נה נוספת .ההערכה היא שאם ההוק
יאושר ,אלקין יערער עליו ויבקש
דיון בממשלה כולה.

החוק גם "מתחמק" מהמחלו
קת הבינלאומית שהוא צפוי לעורר,
ואינו מגדיר במפורש מהם קווי הג
בול הימיים שלנו עם לבנון .ישראל
ולבנון טוענות שתיהן לבעלות על
"משולש" בשטח של כ־ 400אלף
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דונם שקודקודו בראש הנקרה .לפי
הסקרים הגאולוגיים יש בשטח זה פו
טנציאל למאגר גז משמעותי ,שחלקו
הגדול נמצא בכל מקרה בצד הלבנוני.
בהצעת החוק נקבע שמרכז המיפוי
יציג לממשלה את הקואורדינטות
הסופיות בעתיד.
לפי ההוק ,בניגוד לשטח המים
הטריטוריאליים של ישראל שבהם
חלים חוקי התכנון והבנייה גם על
בניית אסדות והנחת תשתיות  -בש
טח המים הכלכליים השטח ממרחק
של  10ק״מ מהחוף ועד לאמצע הים
בינינו לבין קפריסין ,משרד האנרגיה
הוא בעל מרבית הסמכויות ,לאשר
ולפקח ,ומעמד המשרד להגנת הס
ביבה הוא כיועץ בלבד .החוק אף קו
בע שגם באזורים שיוכרזו בשמורות

ניתן יהיה לפי הצורך להציב תשתיות
היוניות.

"הפקרה וע\7סון יחיד"
בחברה להגנת הטבע טוענים כי
החוק "יפקיר את הסביבה הימית
ויאפשר שלטון יחיד למשרד האנ
רגיה ,כשהמשרד להגנת הסביבה
לא שותף אמיתי בקבלת ההחלטות,
למרות שיש להן השלכות אדירות על
הסביבה הימית" .עוד טוענים בהברה,
כי"לקחי אסונות ,דוגמת דליפת הנ
פט במפרץ מכסיקו ,לא יושמו .כדי
להגן על הים ולעמוד בנורמות בינ
לאומיות מחייבות ,יש להחיל את חוק
הסביבה החופית גם במים הכלכליים,
להחזיר את האיזון בין שני המשרדים
ולהקים שמורות ימיות אמיתיות".

