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South Coast AQMD Nộp Đơn Kiện Phản Đối Chính Quyền Trump Hạ Thấp Tiêu
Chuẩn Phương Tiện Sạch
Air District Vùng Vịnh và Sacramento Air District tham gia với tư cách là Người Cùng Đệ Đơn
DIAMOND BAR – Hôm nay, Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí South Coast (South Coast Air
Quality Management District, South Coast AQMD) đã nộp đơn kiến nghị phản đối việc Cơ Quan Bảo Vệ
Môi Trường Hoa Kỳ (United States Environmental Protection Agency, U.S. EPA) và Cơ Quan Quản Lý An
Toàn Giao Thông Đường Quốc Lộ (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) hạ thấp Quy
Định về Phương Tiện Tiết Kiệm Nhiên Liệu An Toàn Hơn với Mức Giá Phải Chăng (Safer Affordable FuelEfficient (SAFE) Vehicles Rule) do Chính Quyền Trump khởi xướng. Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không
Khí Vùng Vịnh (Bay Area Air Quality Management District) và Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí
Vùng Đô Thị Sacramento (Sacramento Metropolitan Air Quality Management District) cũng tham gia
cùng South Coast AQMD với tư cách là những người cùng đệ đơn.
“Những hành động này sẽ đẩy lùi hàng năm tiến bộ về chất lượng không khí và không nhận được sự ủng
hộ của công chúng, các cơ quan địa phương hay ngành công nghiệp xe hơi”. Đây là chia sẻ của Wayne
Nastri, Viên Chức Điều Hành của South Coast AQMD. “Chúng ta phải không ngừng đấu tranh cùng Tiểu
Bang California để thúc đẩy các phương tiện sạch và công nghệ không phát thải cho các nguồn di động.
Đó là điều thiết yếu để có được bầu không khí trong lành và bảo vệ sức khỏe của những người dân mà
chúng ta phục vụ”.
Việc hạ thấp tiêu chuẩn này sẽ dẫn đến hệ quả xả thêm các chất gây ô nhiễm không khí và phát thải khí
nhà kính (greenhouse gas - GHG) từ các phương tiện chở khách và xe tải hạng nhẹ mẫu 2021-2026, đồng
thời sẽ làm suy yếu các tiêu chuẩn về tiết kiệm nhiên liệu đã được ban hành vào năm 2012. Việc này
cũng ngừng khích lệ tiếp tục sản xuất các phương tiện chạy điện, hỗn hợp hoặc chuyển hóa nhiên liệu
thành điện khi giảm số tín dụng tuân thủ mà các hãng sản xuất xe hơi có thể thu được từ những loại
phương tiện này.

“Trong khi cuộc khủng hoảng y tế do COVID-19 thu hút sự chú ý của toàn thế giới, Chính Quyền Trump
đã hủy hoại sức khỏe của hàng triệu người khi phá hủy các tiêu chuẩn phát thải phương tiện của quốc
gia, vốn được xây dựng để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng”. Đó là chia sẻ từ Jack Broadbent, viên chức
điều hành của Bay Area Air Quality Management District. “Hành động khiêu khích này là ‘giới hạn’ đối
với các cơ quan quản lý chất lượng không khí và sẽ bị phản đối. Bay Area Air District sẽ không ngừng đấu
tranh để bảo vệ các tiêu chuẩn xe hơi sạch và chất lượng cuộc sống của toàn thể cư dân Vùng Vịnh".
“Quy Định SAFE Phần 2 là ý tưởng tồi tệ đối với môi trường và y tế công cộng và về cơ bản, chỉ đem lại
lợi ích cho ngành công nghiệp dầu lửa. Nội dung này sẽ làm suy yếu các tiêu chuẩn phát thải xe hơi sạch,
tăng doanh số bán xe hơi gây ô nhiễm hơn, gây tốn kém cho người tiêu dùng và gia tăng ô nhiễm khí
thải ống bô do xe cơ giới gây ra. Việc nới lỏng các tiêu chuẩn này chỉ là nỗ lực mới nhất của liên bang
nhằm cản trở sự tiến bộ mà California đã đạt được hướng tới một tương lai với không khí trong lành và
mức các-bon thấp”. Đó là chia sẻ của TS. Alberto Ayala, Giám Đốc Điều Hành kiêm Viên Chức Kiểm
Soát Ô Nhiễm Không Khí của Sacramento Metropolitan Air Quality Management District.
Đơn kiện đã được nộp lên Tòa Phúc Thẩm D.C. vào hôm nay. Đơn kiến nghị bổ sung cho các vụ kiện hiện
tại phản đối việc Chính Quyền Trump hủy bỏ khước từ của California đối với các tiêu chuẩn GHG và
phương tiện không phát thải, điều đó đã tước đi khả năng đặt ra các yêu cầu phát thải riêng của tiểu
bang.
South Coast AQMD là cơ quan kiểm soát tình hình ô nhiễm không khí tại Quận Orange và một phần lớn
các quận Los Angeles, San Bernardino và Riverside, bao gồm cả Thung Lũng Coachella. Để biết tin tức,
các cảnh báo về chất lượng không khí, cập nhật về sự kiện và các thông tin khác, vui lòng truy cập trang
web của chúng tôi tại www.aqmd.gov, tải xuống ứng dụng giành giải thưởng của chúng tôi hoặc theo dõi
chúng tôi trên Facebook, Twitter và Instagram.
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