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Air District Vùng Vịnh làm chứng tại phiên điều trần của Cơ
Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency,
EPA) về việc hủy bỏ các tiêu chuẩn khí thải cho xe cộ.
SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không
Khí Vùng Vịnh), cùng với những nhà lập chính sách hàng đầu khác tại California, hôm nay đã làm
chứng với sự phản đối mạnh mẽ về quy định được kiến nghị của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa
Kỳ trong việc hủy bỏ những tiêu chuẩn xe cộ hiện nay.
Kiến nghị này sẽ bãi bỏ các tiêu chuẩn khí thải nhà kính hiện nay đối với những chiếc xe đời 2021-2026
và đưa ra những tiêu chuẩn khí thải và hiệu quả nhiên liệu yếu kém. Những vị đại diện từ bốn cơ quan
tiểu bang tham gia vào chính sách khí hậu và sức khỏe công cộng, kể cả Air District Vùng Vịnh, đã phát
biểu tại phiên điều trần.
Phần trình bày của Jack Broadbent, giám đốc điều hành của Bay Area Air Quality Management
District:
"Việc thu hồi quyết định miễn trừ sẽ đưa Air District, California, các tiểu bang khác và ngành công
nghiệp xe hơi vào tình trạng lấp lửng. EPA phải cân nhắc những hệ quả có ảnh hưởng sâu rộng của
việc thu hồi và cuối cùng phải quyết định không chọn hành động này. Rõ ràng là sự thay đổi này sẽ
làm tăng việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, điều này có nghĩa là sẽ có thêm chất gây ô nhiễm theo tiêu
chí và chất gây ô nhiễm khí hậu được thải vào các cộng đồng và khí quyển của chúng ta. Air District
mạnh mẽ phản đối quy định được kiến nghị này. Nó sẽ cản trở cơ quan của chúng ta và sứ mệnh của
chúng ta. Sự thay đổi khí hậu là một mối đe dọa hiện thời cho lối sống của chúng ta. Cho dù chúng ta
biết đó là một quan ngại toàn cầu, mọi hành động đều quan trọng. Sự thụ động đe dọa sức khỏe công
cộng. Chúng tôi ủng hộ Tiểu Bang California và sẽ làm mọi thứ trong khả năng của chúng tôi để chống
đối sự hủy bỏ và thu hồi."
Bay Area Air Quality Management District 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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