~ Ketentuan Substantial Dari Cina Mobil Energi Baru

China Keluarkan Aturan Pengembangan Mobil Energi Baru

Pemerintah China membuat suatu ketentuan yang substansial ke depan dalam
mengembangkan industri mobil dengan energi baru sebagai bentuk kepedulian terhadap
konservasi energi dan perlindungan lingkungan.
"Sebuah peraturan baru mengenai sejumlah kualifikasi manufaktur untuk industri mobil dengan
energi baru telah disampaikan oleh para perencana ekonomi tertinggi, yakni Komisi
Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) setelah selama tujuh bulan melakukan diskusi
publik," demikian seperti dikutip Xinhua, di Beijing, Sabtu.
Mobil energi baru yang masuk dalam definisi adalah mobil hibrida, kendaraan listrik baterai
(BEV), kendaraan listrik menggunakan sel (FCEV), kendaraan berbahan bakar hidrogen, serta
kendaraan dengan tenaga tipe bahan bakar lain.
Profesor Zha Daojiong, direktur Pusat Keamanan Energi Internasional Tiongkok, Universitas
Renmin, Beijing, mengatakan latar belakang keluarnya ketentuan itu dalam upaya untuk
menjawab meningkatnya mobil di pasar domestik serta memenuhi permintaan energi
internasional.
Ketentuan itu dikeluarkan menyusul adanya pengumuman mengenai melonjaknya harga bahan
bakar secara tajam oleh NDRC.
Harga bensin, minyak disel dan bahan bakar untuk pesawat terbang naik 500 yuan per ton,
suatu kenaikan hampir 10 persen, yang sebagai upaya pemerintah mengurangi perbedaan
harga bahan bakar di pasar internasional dengan dalam negeri.
Dokumen itu menyebutkan bahwa Pemerintah Tiongkok akan mempercepat penelitian,
pengembangan serta produksi mobil energi baru langkah demi langkah.
Sejumlah perusahaan mobil telah mengajukan permintaan kepada para produsen mobil dengan
ketentuan itu serta akan melakukan penelitian yang memadai, produksi, serta kapasitas
layanan purna jual serta mengharapkan adanya kepastian kepercayaan mengenai nasib mobil
generasi baru itu.
"Sejumlah perusahaan mengharapkan produsen mobil energi baru sebaiknya memberikan
perhatian pada pengembangannya untuk kendaraan tipe baru itu dengan sungguh-sungguh
menerapkan efisiensi energi, bukan hanya sekadar namanya saja," kata Zhang.
Akan ada sejumlah institusi pengujian khusus untuk mengawasi kualitas kendaraan tipe baru
itu. (Ant/OL-1)
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