รูเทาทันยุโรป : จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูมาตรการและนโยบายทางการคา
กาซเรือนกระจกที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศไดทําใหอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1950 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงระยะเวลา 30 ปที่ผานมา สงผลใหหิมะและน้ําแข็งขั้วโลกละลาย รวมถึงระดับน้ําทะเลไดเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ
ดังกลาวไดกอใหเกิดสภาวะอากาศแปรปรวน อาทิ อุทกภัยและภัยแลง ในหลายพื้นที่บนโลก จึงทําใหนานาประเทศ
พยายามแสวงหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาปญหาและผลกระทบจากภาวะโลกรอน
ตลาดคารบอน นับเปนหนึ่งในแนวคิดที่อาศัยกลไกการซื้อขายคารบอนเครดิตในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก ซึ่งผูนําดานตลาดคารบอนในโลกคือสหภาพยุโรป ที่ไดออกแบบระบบ European Union Emission Trading
Scheme (EU ETS) เพื่อกําหนดเพดานปริมาณและจัดสรรสิทธิการปลอยกาซฯ ในอุตสาหกรรมการบิน ระบบดังกลาว
เริ่มใชเมื่อ 1 ม.ค. 2555 ซึ่งครอบคลุมสายการบินภายในและระหวางประเทศที่บินเขาออกจากสนามบินในสหภาพฯ
รวมทั้งไอซแลนด ลิกเตนสไตน และนอรเวย โดยใหซื้อสิทธิเพื่อชดเชยการปลอยกาซฯ และใหมีการสงรายงานการปลอย
กาซฯ อยางไรก็ตาม การกําหนดใหสายการบินตางชาติซื้อสิทธิไดกลายเปนประเด็นถกเถียงในระดับนานาชาติ ดังนั้น
ตอมาในเดือน พ.ย. 2555 คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเสนอใหเลื่อนการเก็บคาปลอยกาซฯ ซึ่งมีกําหนดชําระในเดือน เม.ย.
2556 ออกไปอีก 1 ป รวมทั้ ง เลื่ อ นการรายงาน จนกว า จะมี ก ารประชุ มองคก ารการบิ น พลเรื อนระหว า งประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) ซึ่งหลังจากการประชุมปรากฏวา ICAO มีมติไมใหสหภาพฯ
กําหนดใหสายการบินตางชาติตองซื้อสิทธิการปลอยกาซฯ และจากขอสรุปดังกลาว คณะกรรมาธิการยุโรปก็ไดผอนปรน
โดยเสนอใหปรับระบบ EU ETS ใหครอบคลุมเพียงแคการบินเหนือนานฟาของสหภาพฯ เทานั้น โดยเมื่อ 3 เม.ย. 2558
รัฐสภายุโรปไดมีมติใหยกเวนสายการบิน ตางชาติทั้งหมด เพื่อรอการเจรจาเรื่องมาตรการที่ใชกลไกตลาด (MarketBased) ในระดับโลกที่จะนํามาใชภายในป 2563 (2020) ซึ่งหมายความวาจะยังไมมีการเก็บคาปลอยกาซฯ จากทุก
เที่ยวบินของสายการบินตางชาติที่บินเขาออกจากสนามบินในสหภาพฯ รวมทั้งไอซแลนด ลิกเตนสไตน และนอรเวย
ถึงแมสายการบินตางชาติจะไดรับขาวดี มติของรัฐสภายุโรปที่ใหติดตามและรายงานการปลอยกาซฯ จาก การ
ขนสงทางเรือ ซึ่งจะเริ่มภายใตกฎหมายใหมป 2558 อาจมีแนวโนมสรางภารกิจใหมใหผูขนสงทางเรือ เนื่องจากเรือที่เขา
ออกจากทาเรือสหภาพฯ จะตองรายงานการใชพลังงานและการปลอยกาซฯ ตามวิธีการคํานวณปริมาณกาซฯ จาก
เชื้อเพลิงแตละประเภท ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอวิธีดําเนินการใน 3 มิติ ไดแก 1) ในการรายงานใหใชระบบ
MRV (Measurement, Reporting, and Verification) คือการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ โดยจํากัดเฉพาะเรือ
ขนาดใหญระวางน้ําหนักเกิน 5,000 Gross Tons ซึ่งใชทาเรือสหภาพฯ และครอบคลุมเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด
2) ในอนาคตจะกําหนดเปาหมายการลดกาซฯ และ 3) อาจจะมีมาตรการที่ใชกลไกตลาด (Market-Based) รวมดวย
นอกจากระบบ EU ETS แลว ความพยายามลดกาซฯ ยังปรากฏใหเห็นใน อุตสาหกรรมยานยนต โดยตั้งแต
เดือน ม.ค. 2556 สหภาพฯ กําหนดไมใหใชสารทําความเย็นรุน R134a ที่ทําใหเกิดโลกรอน สงผลใหฝรั่งเศสไมอนุญาต
การจดทะเบียนรถเบนซรุน A-B Class, SL ที่ใชสารดังกลาว และเกิดความขัดแยงระหวางเยอรมนีกับคณะกรรมาธิการ
ยุโรปซึ่งเห็นวาเยอรมนีทําผิดกฎหมายสหภาพฯ นอกจากนั้นในเดือน มิ.ย. 2556 รัฐสภายุโรปไดมีมติเกี่ยวกับระดับกาซ
คารบอนไดออกไซดสําหรับรถยนตที่จดทะเบียนหลังป 2020 โดยออกกฎหมายใหมซึ่งจํากัดการปลอยกาซฯ จาก 130
กรัม/กม. ที่ตั้งไวสําหรับป 2015 เหลือเพียง 95 กรัม/กม. และในระยะตอไป สมาชิกรัฐสภาฯ ตองการกําหนดเปาหมาย
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ใหมอยางทาทายที่ 68-78 กรัม/กม. สําหรับป 2025 แตยังไมไดรับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก ซึ่งขอวาใหมีการทํา
Impact Assessment ของการปรับปรุงประสิทธิภาพเชื้อเพลิง 4-6% ตอปภายหลังป 2020 ไปเปนระยะเวลา 5 ปกอน
ในสวนของรถบรรทุก รัฐสภายุโรปไดผานรางกฎหมายกําหนดระดับกาซคารบอนไดออกไซดจากรถบรรทุก
ขนาดเล็กเมื่อ 14 ม.ค. ปนี้ โดยลดจาก 203 กรัม/กม. เหลือ 147 กรัม/กม. ภายในป 2020 ซึ่งในกระบวนการตรวจสอบ
รัฐสภาฯ จะนําระบบตรวจวัดมลพิษใหม World Light Duty Test Procedure (WLTP) ที่กําหนดโดยสหประชาชาติมา
ใช อยางไรก็ตาม ยังมีความยืดหยุนคือหากมีผูสงออกรายใหญที่ตองการจดทะเบียนรถจํานวน 1,000-22,000 คัน
สามารถติดตอ DG Climate Action เพื่อขอผอนปรนได ทั้งนี้ เนื่องจากยานยนตและสวนประกอบเปนสินคาสงออกหลัก
อันดั บ 3 ของไทย ไปสหภาพฯ (ป 2014) ผูผ ลิตจึงควรใหความสํ าคัญกับการปรับ ปรุงคุณภาพเครื่องยนต เพื่อที่จ ะ
สามารถรักษาสัดสวนของตลาดไวไดตอไปในอนาคต
สําหรับ นโยบายการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภาพรวม (ป 2015) สหภาพฯ ได
ออกแบบ Roadmap ระยะยาวสําหรับป 2050 โดยกําหนด “20-20-20 Targets” ซึ่งไดแก 1) ลดการปลอยกาซฯ
20% 2) เพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียน 20% และ 3) ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน 20% โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได
ออกกฎหมายภายใต Climate and Energy Package เพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งมีมาตรการที่สําคัญคือ 1)
ปรับรูปแบบการซื้อขายสิทธิ EU ETS โดยเปลี่ยนจากการจํากัดสิทธิรายประเทศ เปนสิทธิการปลอยกาซฯ รวมของ
สหภาพฯ ซึ่งจะลดลงทุกป และจะถูกแทนที่ดวยระบบการประมูล 2) ควบคุมการปลอยกาซฯ สําหรับสาขานอก EU ETS
อาทิ การเกษตร การจัดการขยะ โดยระบุเปาหมายที่แตกตางกันขึ้นอยูกับฐานะของประเทศ (ประเทศร่ํารวยที่สุดลด
20% เพื่อเพิ่มสิทธิใหประเทศยากจน โดยมีเปาหมายรวม 10%) 3) กําหนดเปาหมายระดับประเทศเรื่องการใชพลังงาน
ทดแทน 20% และ 4) จัดทําโครงการเก็บกักกาซคารบอนที่ปลอยจากภาคอุตสาหกรรมไวใตดิน เพื่อจํากัดผลกระทบ
ของกาซฯ ตอสิ่งแวดลอม
ในสวนของแผนระยะกลาง คณะกรรมาธิการยุโรปไดออกแบบ กรอบดานสภาพภูมิอากาศและพลังงานป
2030 ในการลดการปลอยกาซฯ 40% จากป 1990 ภายในป 2030 โดยใหดําเนินงานผานมาตรการของแตละประเทศ
นอกจากนั้นการลดเพดานปริมาณการปลอยกาซฯ รายปจากสาขาใน EU ETS จะเพิ่มจาก 1.74% เปน 2.2% หลังป
2020 มิติที่สําคัญอื่นๆ ของกรอบดังกลาวประกอบดวย 1) เปาหมายลดการปลอยกาซฯ สําหรับสาขาการบินและการ
ขนสงทางเรือ ซึ่งอยูในระบบ EU ETS ลด 43% สวนสาขานอก EU ETS ลด 30% โดยกําหนดใหทุกประเทศสมาชิกลด
เทากัน 2) ระบุเปาหมายดานพลังงานหมุนเวียน 3) ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน โดยใหแผนพลังงานของแตละประเทศ
สมาชิกครอบคลุมเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน และ 4) ปรับระบบ EU ETS เพื่อบริหารจัดการสิทธิการปลอย
กาซฯ ที่มักมีมากเกินความตองการ ในภาพรวม ความเห็นของประเทศสมาชิกแบงออกเปน 2 ฝายคือ ยุโรปตะวันตก
สนับสนุนเปาหมายใหมที่จะกระตุนใหมีการลงทุนสรางแหลงพลังงานมากขึ้น สําหรับยุโรปตะวันออกและกลางกังวลวาจะ
เพิ่มความตองการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย จึงขอรองใหมีแผนความมั่นคงหรือ European Energy Independence
กอน อยางไรก็ตาม ในการประชุมผูนํา ไดมีการเลื่อนการพิจารณาเปาหมายออกไป เนื่องจากประเด็นปญหาในยูเครน
ถึงแมวานโยบายใหมของสหภาพฯ ยังไมไดสงผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ทวามีหลายมิติที่ไทยสามารถ
เรียนรูไดในสวนของวิธีการ/Roadmap แนวทางในการลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน ซึ่งอาจมีบางประเด็นที่สามารถ
นํามาประยุกตใชใหเขากับประเทศไทยได โดยเฉพาะในบริบทของขอตกลงใหมภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา
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ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC
ซึ่งจะมาแทนที่ Kyoto Protocol ที่จะกําหนดใหทุกประเทศมีเปาหมายการลดกาซฯ หลังจากป 2020 ซึ่งจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญมากสําหรับไทยที่ยังไมเคยมีพันธกรณีภายใต UNFCCC มากอน จึงอาจมีความจําเปนที่จะตอง
ออกแบบนโยบายใหมในการบูรณาการระดับประเทศ เพื่อสรางศักยภาพในการตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว
แหลงขอมูลอางอิง : สํานักงานพาณิชยในตางประเทศประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส
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