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Air District (Địa Hạt Không Khí) phạt Tesla vì những vi phạm về chất lượng không khí
Công ty cần trả khoản tiền phạt $139,500 và lắp đặt dự án mái năng lượng mặt trời
SAN FRANCISCO – Hôm nay, Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã thông báo rằng Tesla,
Inc. đã đồng ý trả khoản tiền phạt $139,500 và lắp đặt một hệ thống năng lượng mặt trời trên mái tại một Câu
Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Nam Nữ, để giải quyết những vi phạm về chất lượng không khí ở nhà máy sản
xuất của họ tại Fremont.
Việc giải quyết này bao gồm một loạt những vi phạm từ năm 2013 đến năm 2016 liên quan đến các bộ đốt
bị hư hỏng trên một số phần thiết bị. Những bộ đốt bị hư hỏng đã thải ra nhiều hơn khí ni-tơ ô-xít, một chất
gây ô nhiễm mà kết hợp với các chất gây ô nhiễm khác và nhiệt độ nóng sẽ gây ra sương khói. Mức khí thải
tăng cao đã vượt quá các mức giới hạn cho phép trong không khí của Tesla.
Jack Broadbent, giám đốc điều hành của Air District nói, "Mặc dù Tesla có phát triển các xe chạy bằng điện
và các công nghệ liên quan mà California cần để đáp ứng sự thay đổi khí hậu toàn cầu, công ty vẫn phải
tuân thủ mọi điều kiện về giấy phép của họ." "Chất lượng không khí được cải thiện khi các ngành công nghiệp
tuân thủ các mức giới hạn về khí thải của họ và người dân thực hiện phần việc của mình để làm giảm việc
phụ thuộc vào các nhiên liệu hóa thạch."
Ngoài việc trả một khoản tiền phạt, thỏa thuận giải quyết còn yêu cầu Tesla lắp đặt một hệ thống năng lượng
mặt trời trên mái quang điện 9 kilowatt tại Boys and Girls Club thuộc Silicon Valley tại San Jose. Hệ thống
này sẽ cho phép Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Nam Nữ tự tạo ra nguồn điện sạch cho họ thay vì mua điện
từ hệ thống đường dây điện. Qua 30 năm, mức giảm thực, điển hình trong khí thải nhà kính của loại hệ thống
này tương đương với việc không đốt hơn 166,000 pound than.
Thoả thuận giải quyết được thu xếp với việc trả trước khoản tiền phạt $139,500, cùng với số tiền bổ sung
$46,500 mà Tesla sẽ lấy tín dụng từ việc thực hiện dự án mái năng lượng mặt trời. Với mỗi $2 Tesla chi tiêu
cho dự án mái năng lượng mặt trời, họ sẽ có được $1 tín dụng cho số tiền $46,500. Giả sử tổng chi phí cho
dự án vượt quá $93,000 khi nó được hoàn tất sau 8 tháng, Tesla sẽ không nợ bất cứ khoản tiền phạt nào
khác theo thỏa thuận.
Hiện nay, mọi vi phạm đã được khắc phục và Tesla đã tuân thủ. Air District sẽ sử dụng mọi ngân quỹ tiền
phạt nhận được cho các chương trình của mình để cải thiện chất lượng không khí tại Vùng Vịnh.
Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng
không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
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