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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความพยายามในการแกไขปญหาการเพิ่มอุณหภูมิของโลกหรือที่เรียกวาสภาวะโลกรอน
มีมานานหลายสิบป แตมาเริ่มผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติในการประชุมแหงสหประชาชาติวา
ดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาในป ค.ศ. 1992 ในรูปของกรอบอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: United Nations Framework Convention on
Climate
Change) ซึ่ ง ต อ มาในป ค.ศ. 1997 ในการประชุ ม สมาชิ ก ภาคี อ นุ สั ญ ญาแห ง
สหประชาชาติฯ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน ไดมีการทําขอตกลงในพิธีสารเกียวโต (Kyoto
Protocol) ขึ้นมา กําหนดพันธกรณีและสรางกลไกตางๆ ที่จะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง
ที่จะบรรลุเปาหมายของอนุสัญญาฯ ในการรักษาระดับปริมาณความเขมขนของกาซเรือนกระจก
ภายในชั้นบรรยากาศใหอยูในระดับที่ปลอดภัย ซึ่งพิธีสารเกียวโตนั้นมีหลักการที่สําคัญคือ เปน
การกําหนดขอผูกพันทางกฎหมาย ใหมีระบบการบังคับใหดําเนินการตามพันธกรณีในการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในลักษณะการกําหนดเปาหมายปริมาณและระยะเวลาในการ
ลดปริมาณลง1
จากพิ ธี ส ารเกี ย วโตของอนุ สั ญ ญาฯ ส ง ผลให ก ลุ ม ประเทศสหภาพยุ โ รป (European
Union: EU) เตรียมใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกับทุกสายการ
บินที่ บิน ผานนานฟ าของสหภาพยุโรป โดยทางสหภาพยุโรปใหเหตุผลวาการปลอยกา ซเรือน
กระจกที่มาจากภาคการบินนั้น มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง2 ดูแผนภูมิที่ 1.1

1

โสภารัตน จารุสมบัติ, นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2551), หนา 248.
2

Anne Graham, Managing airports: An international perspective (Oxford: Elsevier:
Butterworth-Heineman, 2008), p.300

2

ที่มา European Federation for Transport and Environment, CO2 emission from transport
in the EU 27: An analysis of 2008 data submitted to the UNFCCC [Online], 2009,
Available from: www.transportenvironment.org/Publication/prep_hand_out/lid/613
จากตัวเลขปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่มาจากภาคสวนการบินตั้งแตป
ค.ศ. 1990 จนถึงป ค.ศ. 2008 มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหสหภาพยุโรปมีความ
พยายามทําใหประเด็นเรื่องการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากภาคสวนการบินกลายเปนเรื่อง
ที่มีความสําคัญตอการกําหนดทั้งนโยบายดานสิ่งแวดลอมภายในสหภาพยุโรปรวมถึงนโยบาย
ตางประเทศของสหภาพยุโรปดวย ดังนั้นคณะกรรมาธิการยุโรปดานสิ่งแวดลอมจึงไดเสนอใหมี
การรวมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากภาคสวนการบินใหเขามารวมอยูในระบบการซื้อ
ขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (EU Emission Trading Scheme: EU ETS) ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวเปนมาตรการหนึ่งของสหภาพยุโรปในบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกับทุกสายการบินที่บินผานนานฟาของสหภาพยุโรป โดยอาศัย

3

เหตุผลในเรื่องการปกปองดูแลสิ่งแวดลอมรวมถึงการแกไขปญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ดวย ดังนั้นการดําเนินการดังกลาวของสหภาพยุโรปจึงสงผลกระทบตอภาคธุรกิจและสายการบินที่
ตองคมนาคมขนสงโดยอาศัยทาอากาศยานภายในสหภาพยุโรปอยางหลีกเลี่ยงไมได และธุรกิจที่
เกี่ยวของกับภาคสวนการบินจะตองปรับตัวใหเขากับมาตรการดังกลาวของสหภาพยุโรปตามไป
ดวยเพื่อไมใหเกิดผลเสียตอการดําเนินการประกอบธุรกิจในภาคสวนการบินตอไปในอนาคต
สหภาพยุโรปเปนการบู รณาการในระดับภูมิภาค3ที่มีบทบาทและเขาไปเกี่ ยวข องกับ
ประเด็นระหวางประเทศหลายๆ ประเด็น อาทิ ประเด็นสิทธิมนุษยชน หรือประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอม
เนื่องจากสหภาพยุโรปเปนตัวแสดงที่สําคัญในเวทีการเมืองระหวางประเทศ หากแตสหภาพยุโรป
นั้นไมไดมีสถานะเปนรัฐหรือองคการระหวางประเทศ เนื่องจากการรวมตัวของบรรดารัฐสมาชิกนั้น
มิ ไ ด ทํ า ให เ กิ ด เป น รั ฐ ใหม และสหภาพยุ โ รปก็ แ ตกต า งจากองค ก ารระหว า งประเทศ เช น
สหประชาชาติ เนื่องจากบรรดาประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปไดถายโอนความคาดหวังและ
กิจกรรมทางการเมืองของตนเองไปใหกับสถาบันตางๆ ของสหภาพยุโรป เพื่อดําเนินการตัดสินใจ
และนโยบายตางๆ รวมกับประเทศสมาชิกดวยกัน4 ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงเปนตัวแสดงที่มีบทบาท
อยางกวางขวาง ซึ่งในปจจุบันสหภาพยุโรปไดมีบทบาทเปนผูนําในการสรางหลักการและบรรทัด
ฐานในดานตางๆ เชน ดานสิทธิมนุษยชน ดานการสงเสริมประชาธิปไตย และดานการปกปองและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม โดยจะเห็นบทบาทการเปนผูนําในเรื่องดังกลาวของสหภาพยุโรปไดจาก การ
กําหนดหลักการในการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป ใหประเทศใดก็ตามที่มีความประสงค
เขาเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป จะตองดําเนินการปฏิรูปประเทศของตนเองใหมีสถาบันทาง
การเมืองที่มีเสถียรภาพอันสามารถเปนหลักประกันของระบอบประชาธิปไตย หลักนิติธรรมและ
สิทธิมนุษยชน5 ดังนั้นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งหมดจึงตองปฏิบัติตามหลักการดังกลาว
ส ง ผลให ส หภาพยุ โ รปมี ลั ก ษณะของการเป น ผู นํ า ในการส ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและระบอบ
ประชาธิปไตย
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นอกจากนี้สหภาพยุ โรปยังไดมี บทบาทเปน ผูนํา ในการสรา งหลักการและบรรทัดฐาน
ระหว า งประเทศในเรื่ อ งดั ง กล า วโดยดํ า เนิ น การผ า นองค ก ารระหว า งประเทศที่ สํ า คั ญ อย า ง
สหประชาชาติ ซึ่งสามารถเห็นไดจากการเสนอแนวทางการปฏิรูปสหประชาชาติในการประชุมสุด
ยอดผูนําของสหประชาชาติ (UN World Summit) ในวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2005 ซึ่งทางสหภาพ
ยุโรปไดเสนอใหมีการจัดตั้งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) ไวคอยทําหนาที่
แจงเตือนยังคณะมนตรีความมั่นคงในกรณีเกิดวิกฤติการณอันกระทบตอสิทธิมนุษยชนอยาง
รายแรง เพื่อกอใหเกิดเปนกลไกในการจัดการกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดทั่วโลกและเสนอใหมี
การจัดตั้งองคการดานสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment
Organization) ไวคอยแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมและตองมีงบประมาณสนับสนุนอยางถาวร
เนื่องจากสหภาพยุโรปมองถึงผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาวะ
โลกรอน ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงระหวางประเทศขึ้นได6 ดังนั้นในการดําเนินการดังกลาวของ
สหภาพยุโรปอาจเปนการแสดงบทบาทของการเปนผูนําในการสรางทั้งหลักการและบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศในประเด็นสําคัญๆ อยาง เรื่องสิทธิมนุษยชนและสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
รวมทั้ ง เรื่ อ งการปกป อ งสิ่ ง แวดล อ มด ว ยโดยอาศั ย องค ก ารสหประชาชาติ เ ป น สถาบั น ที่ ค อย
สนับสนุนบทบาทของสหภาพยุโรป ตอการสรางหลักการและบรรทัดฐานระหวางประเทศหรือการ
ดําเนินการตางๆที่เกี่ยวของกับประเด็นดังที่ไดกลาวมา
ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมอยางปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดกลายเปน
ภัยคุกคามและสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมอยางกวางขวาง ซึ่งประเทศตางๆไดตระหนักถึง
ความสําคัญของปญหาดังกลาว ในสวนของสหภาพยุโรปก็มีความพยายามแสดงบทบาทของการ
เปนผูนําในเวทีระหวางประเทศตอประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่สงผลใหเกิดปญหาสภาวะโลกรอนและปญหาตางๆตามมา โดยเห็นไดจากในการ
ประชุมดานสิ่งแวดลอมของสหประชาชาติครั้งแรกที่กรุงสตอลกโฮม ประเทศสวีเดน ในป ค.ศ.
1972
ซึ่งในปถัดมาทางสหภาพยุโรปจึงไดริเริ่มโครงการปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมยุโรป
(European Environmental Action Programme) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับ
มลพิษที่เกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในป ค.ศ. 1986 สหภาพยุ โ รปก็ ไ ด มี ก ารเพิ่ ม ประเด็ น ด า นสิ่ ง แวดล อ มเข า ไปอยู ใ น
สนธิสัญญาจัดตั้งตลาดเดียวของยุโรป (Single European Act: SEA) ซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้เปน
ผลมาจากการประชุ ม ระหว า งรั ฐ บาลของประเทศสมาชิก เพื่ อ แกไ ขสนธิ สัญ ญาแหง โรม และ
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เรื่องเดียวกัน, หนา 36-37.
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สนธิสัญญาจัดตั้งตลาดเดียวแหงยุโรปไดกอใหเกิดการผลักดันในการขยายขอบเขตความรวมมือ
ในระดับประชาคมใหครอบคลุมนโยบายใหมๆ เพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาคมยุโรป ตอมา
สนธิสัญญาจัดตั้งยุโรปตลาดเดียวจึงไดมีผลบังคับใชในป ค.ศ. 1987 จากการเพิ่มดังกลาวทําให
สหภาพยุโ รปหรือ ประชาคมยุโ รปในเวลานั้ น ไดรั บ มอบอํ า นาจอย า งชั ดเจนในส ว นที่เ กี่ย วกั บ
นโยบายดานสิ่งแวดลอม7 นอกจากนี้สนธิสัญญาจัดตั้งยุโรปตลาดเดียวยังไดมีการประกาศใช
หลักการสําคัญอันเปนที่มาของการรวมภาคสวนการบินเขามาไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด คือ หลักการวาดวยผูกอมลพิษตองเปนผูจาย และในสนธิสัญญา
ดั ง กล า วยั ง ได ว างหลั ก การแบ ง งานกั น ทํ า ในด า นสิ่ ง แวดล อ ม กล า วคื อ เรื่ อ งใดๆ ที่ ส ามารถ
ดํา เนิ น การใหบ รรลุ ผ ลตามเป า หมายในระดั บ ประชาคมได ม ากกว า ในระดั บ ประเทศสมาชิ ก
ประชาคมยุโรปจะมีหนาที่เปนผูดําเนินการในเรื่องนั้นๆ8
จากนั้นเมื่อถึงป ค.ศ. 1992 ภายในเวทีระหวางประเทศอยางองคการสหประชาชาติ ทาง
สหภาพยุโรปไดมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหเกิดการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอม
และการพัฒนา (The United Nation Conference on Environment and Development) หรือ
การประชุมสุดยอดเรื่องของโลก (Rio Earth Summit) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่ง
ภายในการประชุมครั้งนี้ สหภาพยุโรปไดดําเนินการเจรจาโนมนาวใหประเทศตางๆ ไดเห็นถึง
ความสําคัญตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนกอใหเกิดขอตกลงระหวางประเทศที่
สําคัญ คือ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)9 อันเปนขอตกลงที่มีเปาหมายอยูที่
ประเทศอุตสาหกรรมเปนอันดับแรก โดยประเทศอุตสาหกรรมไดสมัครใจรวมกันที่จะลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกใหมีปริมาณเทากับระดับที่มีการปลอยในป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ.
2000 ซึ่งอนุสัญญาดังกลาวมีประเทศภาคีสมาชิกทั้งหมด 154 ประเทศรวมลงนามและภาย
หลังจากการใหสัตยาบันเกิน 50 ประเทศแลว ขอตกลงในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีผลบังคับใชในวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 199410 นอกจากนี้
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อนุ สั ญ ญาดั ง กล า วยั ง ได กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม สมั ช ชาประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ (The
Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate
Change: COP) ในแตละป เพื่อติดตามความคืบหนาในการจัดการตอปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศรวมกัน โดยจะเห็นบทบาทการเปนผูนําของสหภาพยุโรปไดจากการจัดการ
ประชุมดังกลาวขึ้นเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1995 ที่กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี ซึ่งบรรดาประเทศ
ตางๆ รวมทั้งสหภาพยุโรปไดรวมกันลงนามเปนภาคีและใหสัตยาบันตออนุสัญญานี้ดวย
แตเนื่องจากอนุสัญญาฯ ยังคงขาดขอผูกพันทางกฎหมายในการบังคับใหประเทศภาคี
อนุสัญญาปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดกําหนดไว อันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหประเทศพัฒนาแลวไม
ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกใหอยูในระดับเดียวกับปริมาณทีม่ ี
การปลอยในป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 200011 ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงไดพยายามแสดงบทบาท
ของการเปนผูนําในการผลักดัน ติดตอประสานงานและเจรจากับประเทศภาคีอนุสัญญาดังกลาว
เพื่อใหประเทศตางๆ ไดหันมาลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอยางแทจริง ซึ่งการเปนผูนํา
ในการผลักดันของสหภาพยุโรปดังกลาวนี้แตกตางจากทาทีของสหรัฐอเมริกาที่ในระยะแรกได
แสดงบทบาทและทาทีที่สําคัญในการผลักดันประเด็นการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แตตอมาสหรัฐฯ ก็ไมยอมเขารวมเปนภาคีสมาชิกของพิธีสารเกียวโตและไมยินยอมให
สั ต ยาบั น ต อ พิ ธี ส ารเกี ย วโตที่ จ ะทํ า ให ส หรั ฐ ฯ ต อ งดํ า เนิ น การลดปริ ม าณการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งๆ ที่ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปก็จัดอยูใน
กลุมประเทศ Annex I ของอนุสัญญาฯ เชนเดียวกัน
จนมาถึงสมัยการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาครั้งที่ 3 (COP-3) ป ค.ศ. 1997 ณ
เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน ภายในที่ประชุมสามารถหาแนวทางลดปริมาณการปลอยกาซจนได
เปนขอตกลงพิธีสารเกียวโตอันประกอบไปดวยหลักการและบรรทัดฐานที่ถือเปนสนธิสัญญาหรือ
ระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหประชาคมโลกใชเปนแนวทางบรรลุเปาหมายการ
แกไขปญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดยพิธีสารเกียวโตนี้ไดเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16
กุมภาพันธ ค.ศ. 2005 ภายหลังจากการใหสัตยาบันของรัสเซียในวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.
200412 โดยที่มิไดมีสหรัฐฯ รวมเปนผูใหสัตยาบันตอพิธีสารดังกลาว ซึ่งการมีบทบาทเปนผูนําใน
11

มัชฌิมา กุญชรานุสสรณ, “สหรัฐอเมริกากับพิธีสารเกียวโต: บทบาทของกลุมผลประโยชนกับความ
รวมมือตางประเทศดานสิ่งแวดลอม,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), หนา 46.
12

เรื่องเดียวกัน, หนา 50-51.

7

การผลักดันตอการสรางระบอบระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนกลายมา
เปนพิธีสารเกียวโตของสหภาพยุโรป อาจมีสาเหตุมาจากความตองการของสหภาพยุโรปที่ตองหา
ความรวมมือในเวทีระหวางประเทศเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เพราะปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเปนปญหาที่ตองอาศัยแนวทางการเจรจาทางการทูตทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีใน
การแกไขปญหา13 โดยจะเห็นไดจากกรณีความขัดแยงในเรื่องดังกลาวระหวางสหภาพยุโรปกับ
สหรัฐฯ อันเกิดจากการไมยอมใหสัตยาบันตอขอตกลงพิธีสารเกียวโตของสหรัฐฯในป ค.ศ. 200114
ทั้งๆที่กอนหนานี้ ทางสหรัฐฯ เองก็มีบทบาทรวมกับสหภาพยุโรปในการริเริ่มพิธีสารเกียวโต สงผล
ใหประเทศตางๆ มีทาทีไปในทิศทางเดียวกับสหรัฐฯ และผลกระทบที่ตามมาก็อาจจะทําใหพิธีสาร
เกียวโตไมสามารดําเนินการบังคับใชไดอยางแทจริง เพราะการเขาเปนประเทศภาคีในพิธีสารเกียว
โตจะมีผลโดยสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการสัตยาบัน (ratification)15
ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงตองดําเนินบทบาทการเปนผูนําในการผลักดันใหประเทศตางๆให
สัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตแตเพียงลําพัง แตสหภาพยุโรปก็ยังมีความตองการใหสหรัฐฯเขารวมใน
ขอตกลงพิธีสารเกียวโต เพราะสหรัฐฯ ยังคงเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญในเวทีระหวางประเทศ
และยังเปนประเทศอุตสาหกรรมที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณที่สูงมาก สหภาพยุโรปจึง
พยายามใช ห นทางในการเจราจากั บ สหรั ฐ ฯ เพื่ อ ให ส หรั ฐ ฯ หั น มาร ว มมื อ แก ไ ขป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางจริงจัง ในสวนของสหภาพยุโรปเองก็ไดรวมใหสัตยาบันตอพิธี
สารเกียวโตในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 200216 สงผลใหสหภาพยุโรปจะตองดําเนินการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลงประมาณรอยละ 8 เมื่อเทียบกับปริมาณที่ปลอยในป ค.ศ.

13

สิญา อุทัย, “บทบาทของสหภาพยุโรป ตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก,” วารสาร
ยุโรปศึกษา (2552): 74.
14

ในช ว งป นั้น อยู ใ นสมัย การดํ า รงตํ า แหน ง ของประธานาธิ บ ดี จอร ช ดั บ เบิ ล ยู บุช
โดยทาง
สหรั ฐ อเมริ ก าได ใ ห เ หตุ ผ ลในเรื่ อ งของผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ อเมริ ก าที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หากรั ฐ บาล
สหรัฐอเมริกาเขารวมเปนหลัก ดูเพิ่มเติมใน มัชฌิมา กุญชรานุสสรณ,
“สหรัฐอเมริกากับพิธีสารเกียวโต:
บทบาทของกลุมผลประโยชนกับความรวมมือตางประเทศดานสิ่งแวดลอม,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548)
15
16

เรื่องเดียวกัน, หนา 5.

European Union, European Union ratifies the Kyoto Protocol [Online], 2002, Available
from: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/02/794&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en [2010, November 15]
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1990 ภายในป ค.ศ. 2008-201217 หากแตในขณะที่การคาและการลงทุนของสหภาพยุโรปไดเนน
และสงเสริมในเรื่องหลักการคาเสรีที่ตองการลดบทบาทดานการควบคุมการคาและการลงทุนจาก
ภาครัฐ โดยเฉพาะการควบคุมที่มาจากหนวยงานสวนกลางของสหภาพยุโรป จึงเห็นไดวาพิธีสาร
เกียวโตเปนขอตกลงหรือระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่อาจขัดแยงกับหลักการที่สําคัญ
ของสหภาพยุโรปได ซึ่งความแตกตางในเรื่องของหลักการการคาเสรีของสหภาพยุโรปกับ
รายละเอียดที่กําหนดไวภายในพิธีสารเกียวโต สงผลใหสหภาพยุโรปพยายามผลักดันและปรับ
โครงสรางตลอดจนรายละเอียดที่มีอยูในนโยบายหรือเงื่อนไขตางๆ ของสหภาพยุโรปใหมีความ
สอดคลองตอหลักการของพิธีสารเกียวโตมาโดยตลอด นอกจากนั้นสหภาพยุโรปยังพยายาม
ผลักดันใหเกิดเปนนโยบายภายในที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกัน เพื่อใชปกปองสิ่งแวดลอมหรือ
ควบคุมดูแลปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปไดใหความสําคัญตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับปญหาดังกลาวมาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นไดจากการดําเนินการจัดตั้งโครงการ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศยุโรป (European Climate Change Program: ECCP) ใน
เดือนมีนาคม ค.ศ. 2000 เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนการ
เฉพาะ 18 นอกจากนี้ ส หภาพยุ โ รปยั ง ดํ า เนิ น การออกกฎหมาย มาตรการและนโยบายต า งๆ
โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวของกับการปลอยกาซเรือนกระจกโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด
ออกสูชั้นบรรยากาศ สหภาพยุโรปมีความพยายามในการหามาตรการเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ที่มาจากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูชั้นบรรยากาศอยางตอเนื่อง ซึ่งสหภาพยุโรปจึง
ไดเสนอใหมีการนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด19 มาใชเปนกลไก
17

คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, บทบาทสําคัญของสหภาพยุโรปดานสิ่งแวดลอมและ
พลังงาน: การผลักดันพิธีสารเกียวโต [ออนไลน], 2005, แหลงที่มา: http://news.thaieurope.net/ content
/view/732/170/ [16 สิงหาคม 2553]
18

European Commission Directorate-General for Climate Action, European climate change
program [Online], 2010, Available from: http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm
[ 2010, November 15 ]
19

การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading: ET) เปนกลไกที่ถูกระบุไวใน
มาตรา 17 ของพิธีสารเกียวโต โดยมีวัตถุประสงคที่จะใชการแขงขันของระบบตลาด ซึ่งเปนเครื่องมือในทาง
เศรษฐศาสตรเพื่อทําใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอยางมีประสิทธิภาพ และใหเปนกลไกที่
เพิ่มเติมจากมาตรการลดปริมาณการปลอยกาซที่ไดดําเนินการแตภายในของแตละประเทศ แตกลไกนี้ไดจํากัด
การดําเนินการเฉพาะประเทศในภาคผนวกที่ II ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

9

ในการบรรลุเปาหมายการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและกาซเรือนกระจกอื่นๆ
ตามขอตกลงในพิธีสารเกียวโต ในเวลาตอมาคณะกรรมาธิการยุโรปดานสิ่งแวดลอมไดตระหนักถึง
การปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด จ ากภาคส ว นการบิ น ที่ มี แ นวโน ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทาง
คณะกรรมาธิการยุโรปดานสิ่งแวดลอมจึงไดเสนอใหมีการนําการปลอยกาซจากภาคสวนการบิน
เข า มารวมอยู ใ นระบบการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด แ ละได มี ก าร
ประกาศใชระเบียบการซื้อขายสิทธิดังกลาว สําหรับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรปตั้งแตวันที่
24 ตุลาคม ค.ศ.200820และมีการประกาศใชอยางเปนทางการในวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 2009
โดยระเบียบดังกลาวมาจากขอกําหนดแนวทางวาดวยเรื่องระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด (Directive 2008/101/EC) ของเจาหนาที่คณะกรรมาธิการยุโรปดาน
สิ่งแวดลอม (DG Environmental)21
ดวยเหตุที่การคมนาคมขนสงทางอากาศโดยสายการบินตางๆ เปนการใหบริการขนสง
ผูโดยสารและสินคาทางอากาศจากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
หรือจากประเทศสมาชิกสหภาพมายังประเทศที่มิใชสมาชิกจึงทําใหบรรดาสายการบินที่ตองอาศัย
ทา อากาศยานของประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รปต อ งเผชิ ญ กับ ผลกระทบจากการประกาศใช
ระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับสายการบิน สงผลใหบรรดาสายการบินตางๆที่ตอง
คมนาคมโดยอาศัยทาอากาศยานของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในปจจุบันและอนาคตจําเปน
จะตองมีการปรับตัวใหเขากับระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับ
ภาคสวนการบินของสหภาพยุโรป เพื่อความอยูรอดและการเติบโตของตนเอง
อย า งไรก็ ตามจากการดํ า เนิน การบั ง คั บ ใช ระเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิใ นการปล อยก า ซ
คารบอนไดออกไซดกับสายการบินตางๆ ตามขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบการซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Directive 2008/101/EC) ยังเปนมาตรการที่มีความแปลกใหม
ภูมิอากาศ (UNFCCC) ดูเพิ่มเติมใน บัณฑูร เศรษฐศิโรฒม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดลอมในกระแสโลกาภิวัตน:
วิเคราะหนโยบายของสหรัฐอเมริกาตอการแกไขปญหาภาวะโลกรอน (กรุงเทพฯ: โครงการศึกษาและพัฒนาองค
ความรูดานความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม, 2550), หนา 3-5.
20

คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, ความคืบหนาเรื่องระเบียบ EU ETS สําหรับการขนสงทาง
อากาศ [ออนไลน], 2009, แหลงที่มา: http://news.thaieurope.net/content/view/3417/170 [2010, August
16]
21

European Commission Directorate-General for Climate Action, Aviation and climate
change [Online], 2010, Available from:http://ec.europa.eu/clima/policies/aviation/index_en.htm
[2010, November 22]
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อยู ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารดํ า เนิ น การบั ง คั บ ใช ร ะเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดกับสายการบินที่บินเขาและออกทาอากาศยานประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่
เริ่มตั้งแตป ค.ศ. 2012 เปนตนไป หากบริษัทที่เกี่ยวของหรือสายการบินใดมิไดใสใจตอการปองกัน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอาจสงผลใหเสียโอกาสในระยะยาวและบริษัทตลอดจนสายการบินอาจจะ
ตองเสียคาใชจายใหกับสหภาพยุโรปจํานวนมหาศาลและอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นทุกปหากยัง
ไมมีการพัฒนาหรือมีมาตรการในการลดปริมาณการปลอยกาซออกมา22 ซึ่งผลที่ตามมาก็อาจ
สงผลกระทบในเรื่องของตนทุนการคมนาคมขนสงของผูโดยสารและผูประกอบการที่ตองสงออก
และนําเขาสินคากับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปได23 ดังนั้นการประกาศบังคับใชระเบียบการ
ซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรป จึงอาจ
ถูกวิพากษวิจารณจากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกอยางเชน สหรัฐฯ หรือจีนวามาตรการดังกลาวของ
สหภาพยุโรปเปนมาตรการปกปองทางการคาที่มิใชภาษีหรือเปนการสรางเงื่อนไขเพื่อจํากัดหรือลด
ปริมาณการคาสําหรับสินคาหรือบริการที่มาจากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งทั้ง
สหรัฐฯและจีนรวมทั้งประเทศอื่นๆ กําลังพยายามหาทางตอบโตสหภาพยุโรปดวยเชนเดียวกัน แต
จากการประกาศใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบินของสหภาพ
ยุโรปนั้น คณะกรรมาธิการยุโรปไดแสดงจุดยืนวาระเบียบการซื้อขายสิทธิฯนี้ไมไดมีผลบังคับใช
เฉพาะตอสายการบินของประเทศที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปเทานั้น หากแตมีผลบังคับใชตอสาย
การบินของประเทศสมาชิกดวยเชนเดียวกัน สงผลใหสายการบินทั้งของประเทศสมาชิกและมิใช
สมาชิกของสหภาพยุโรปที่มีการบินเขาและออกภายในภูมิภาคยุโรปจะไดรับการปฏิบัติอยางเทา
เทียมกันภายใตกฎระเบียบเดียวกัน ซึ่งสหภาพยุโรปไดพยายามบังคับใชอยางไมเลือกปฏิบัติ เพื่อ
แสดงเจตนาวาระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบินมิใชเปนมาตรการ
ปกปองทางการคาที่มิใชภาษีรูปแบบใหมแตอยางใด เพราะฉะนั้นระเบียบการซื้อขายสิทธิดังกลาว
ของสหภาพยุโรปจึงมีขึ้นเพื่อควบคุมปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากสายการบิน
ตางๆ ที่เขาและออกภายในภูมิภาคยุโรปและเพื่อใหสหภาพยุโรปสามารถบรรลุเปาหมายตามพิธี
22

กรุงเทพธุรกิจ, บินไทยผวา ก.ม. อียูจาย 700 ลาน งัดมาตรการลดภาวะโลกรอน [ออนไลน], 2009,
แหลงที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/2009/08/24/news_29341596.php?news_id=29341596
[15 สิงหาคม 2553]
23

คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, โครงการคาสิทธิในการปลอยมลพิษสูภาคการบินของยุโรป
และผลกระทบตอไทย [ออนไลน], 2007, แหลงที่มา: http://news.thaieurope.net/content/view/2348/170/
[16 สิงหาคม 2553]
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สารเกียวโตไดภายในชวงเวลาที่กําหนดตลอดจนสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับประเทศหรือ
ภูมิภาคอื่นไดตระหนักถึงความสําคัญของการลดปริมาณการปลอยกาซและนําไปปฏิบัติตาม
การศึกษาครั้งนี้จะเนนพิจารณาจากถึงบทบาทและทาทีของสหภาพยุโรปเปนหลัก ซึ่ง
ระดับการวิเคราะหประกอบดวยสถาบันที่เปนตัวแสดงตางๆที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาว ไดแก
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปด า นสิ่ ง แวดล อ มและด า นการเปลี่ ย นแปลงทางภู มิ อ ากาศ (DG
Environment and DG Climate Action) คณะมนตรียุโรป รัฐสภายุโรป ศาลยุติธรรมยุโรปรวมถึง
ประเทศสมาชิกอยางเชนเยอรมนีหรืออังกฤษซึ่งเปนประเทศผูควบคุม (Administering Member
State) การดําเนินการตามระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ เชน การควบคุมปริมาณการ
ปลอยกาซของสายการบินที่อยูในความรับผิดชอบ24 จากสถาบันตางๆ ที่กลาวมานั้นเปนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเปนตัวแทนในการเจรจาในเวทีระหวางประเทศ ดําเนินการตัดสินใจ หรือ
ออกกฎเกณฑ ต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งขึ้ น มาบั ง คั บ ใช หรื อ เป น สถาบั น ที่ มี ห น า ที่ ใ นการควบคุ ม และ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑของสายการบิน
1.2 คําถามการวิจัย
สหภาพยุ โรปนํา ข อกํา หนดแนวทางวา ด วยระเบีย บการซื้ อขายสิ ท ธิ ใ นการปลอ ยกา ซ
คารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบินเพื่อสงเสริมระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม
อยางไรบาง
1.3 สมมติฐานการวิจยั
สหภาพยุโรปเลือกใชขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบินเพื่อปกปองสิ่งแวดลอมและสงเสริมพิธีสารเกียวโต
รวมถึงระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมทดแทนพิธีสารเกียวโตในอนาคตมากกวาใชเปน
มาตรการปกปองทางการคา

24

คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, ความคืบหนาเรื่องระเบียบ EU ETS สําหรับการขนสงทาง
อากาศ [ออนไลน], 2009, แหลงที่มา: http://news.thaieurope.net/content/view/3417/170/[16 สิงหาคม
2553]

12

1.4 ทบทวนวรรณกรรม
ในการทบทวนวรรณกรรมประกอบการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ พบวามีเอกสารทางวิชาการ
ที่มีขอมูลและเนื้อหาเกี่ยวของกับระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกับ
สายการบินที่บินเขาและออกทาอากาศยานของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป คือ 1) ผลงานทาง
วิชาการและบทความที่เกี่ยวของกับพิธีสารเกียวโต 2) ผลงานทางวิชาการและบทความที่ศึกษาถึง
การแสดงบทบาทดําเนินนโยบายทางดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศของสหภาพยุโรป 3) ผลงาน
ทางวิชาการและบทความที่ศึกษาเรื่องขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกับสายการบินที่อาศัยทาอากาศยานประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
1.4.1 ผลงานทางวิชาการและบทความที่เกี่ยวของกับพิธีสารเกียวโต
ทามกลางความตื่นตัวตอกระแสโลกรอน ในมุมมองเรื่องปญหาสภาวะโลกรอนหรือสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เปนปญหาที่ไดรับการกลาวถึงในงานเรื่องโลกรอน มหันตภัยหรือเขาใจ
ผิด?25 ของ ดร. อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา กลาวคือ ปญหาสภาวะโลกรอนเปนปญหาที่ไม
สามารถแกไขใหโลกกลับมามีสภาพเหมือนเดิมไดอีกแลว มนุษยทําไดเพียงชะลอปญหาใหชาลง
หรือพยายามควบคุมไมใหโลกเปลี่ยนแปลงสภาพมากจนเกินระดับที่มนุษยจะปรับตัวได ดังนั้นทุก
คนจึงตองพยายามปองกันปญหาไมใหสงผลกระทบที่รายแรงตอการดํารงชีวิตในอนาคต ซึ่งจาก
งานของบัณฑูร เศรษฐศิโรฒม เรื่อง การเมืองเรื่องสิ่งแวดลอมในกระแสโลกาภิวัตน: วิเคราะห
นโยบายของสหรัฐอเมริกาตอการแกไขปญหาวะโลกรอน26 ชี้ใหเห็นวา ความตื่นตัวในเรื่องการ
แกไขปญหาสภาวะโลกรอนของประเทศตางๆ ไดทําให เกิดการผลักดันทางการเมืองใหมีการ
ประชุมระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงแกไขสภาพภูมิอากาศ และในป ค.ศ. 1990 การ
ประชุมสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศ ซึ่งมีประชาคมยุโรปหรือสหภาพยุโรปในเวลานั้นเขารวม
อยูดวย ที่ประชุมไดเรียกรองใหมีการจัดทํารางสนธิสัญญาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภายในปนั้นที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติจึงไดเห็นชอบใหมีการเจรจาจัดทําอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหลักการสําคัญของอนุสัญญาดังกลาว
25

อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา, โลกรอน: มหันตภัยหรือเขาใจผิด? (กรุงเทพฯ: เจริญวิทย การพิมพ,

2550)
26

บัณฑูร เศรษฐศิโรฒม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดลอมในกระแสโลกาภิวัตน: วิเคราะหนโยบายของสหรัฐ
อเมริกาตอการแกไขปญหาภาวะโลกรอน (กรุงเทพฯ: โครงการศึกษาและพัฒนาองคความรูดานความตกลงพหุ
ภาคีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม, 2550)
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ก็คือ หลักการปองกันไวกอน (Precautionary Measures) และหลักการความรับผิดชอบรวมกันใน
ระดับที่แตกตางกัน (Common But Differentiated Responsibilities) จากทั้งสองหลักการสําคัญ
สะท อ นให เ ห็ น ว า เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ การแสดงบทบาทเป น ผู นํ า ในการแก ไ ขป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะภายใตหลักการปองกันไวกอน ไดเนนถึงกิจกรรมใดๆ ที่มี
โอกาสจะกอใหเกิดอันตรายตอสภาพภูมิอากาศก็ควรที่จะมีการจํากัดหรือหามดําเนินการ ถึงแมวา
จะยังไมสามารถมีหลักฐานพิสูจนไดอยางชัดเจนในทางวิทยาศาสตรก็ตาม เนื่องจากหากรอใหมี
ความรูหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตรมายืนยัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะสายเกินกวาที่จะปองกัน
และแกไขแลว ดังนั้นทางสหภาพยุโรปจึงมักอางถึงหลักการทั้งสอง และนํามาเปนบรรทัดฐานใน
การสรางกฎเกณฑและขั้นตอนการตัดสินใจตอเรื่องสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปเสมอ
สําหรับหลักการเรื่องความรับผิดชอบรวมกันในระดับที่ แตกตางกัน เปนหลักการที่ได
ตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบในการจัดการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศระหว า งประเทศ โดยที่ ทุ ก ประเทศนั้ น ควรมี ส ว นร ว มดํ า เนิ น การแต ใ นระดั บ ความ
รับผิดชอบที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงไดมีการแบงกลุมประเทศในอนุสัญญาฯ ออกเปน 3 กลุม คือ
กลุมประเทศในภาคผนวกที่ I (Annex I Countries) ซึ่งสหภาพยุโรปไดรับการจัดใหอยูในกลุม
ประเทศนี้โดยประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปที่อยูในกลุมนี้มีทั้งหมดอยู 26 ประเทศ มีเพียง
ประเทศไซปรัสเทานั้นที่มิไดถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศภาคผนวกที่ I (Annex I)
แตถึงแมในอนุสัญญาฯ จะมีการกําหนดใหประเทศที่พัฒนาแลวดําเนินการลดปริมาณ
การปลอยกาซใหอยูในระดับเดียวกับที่ปลอยในป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 2000 แตอนุสัญญาฯ
ดังกลาวก็มิไดมีขอผูกมัดหรือกฎเกณฑใดๆ ในทางกฎหมายที่จะบังคับใหประเทศพัฒนาแลวมีการ
ปฏิบัติตามพันธกรณี ซึ่งการที่อนุสัญญาฯ ไมไดมีกฎเกณฑหรือมาตรการใดมาเปนเครื่องผูกมัด
พฤติกรรมของประเทศพัฒนาแลวนั้น จึงอาจมองไดวาเปนจุดออนของอนุสัญญาดังกลาวที่ยังเปด
โอกาสใหประเทศตางๆ ยังคงเพิกเฉยตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู และจาก
จุดออนดังกลาว สงผลใหพิธีสารเกียวโตถือกําเนิดขึ้นมา ดังเชนที่ในงานของ รศ.ดร.นิรมล สุธรรม
กิจและ ดร. ชโลทร แกนสันติสุขมงคล เรื่อง พิธีสารเกียวโต27 ไดกลาวถึงหลักการที่สําคัญของการ
รับรองพิธีสารเกียวโตในที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีครั้งที่ 3 (COP-3) วาพิธีสารเกียวโตนั้นมี
27

นิรมล สุธรรมกิจและชโลทร แกนสันติสุขมงคล, “พิธีสารเกียวโต” ใน ทิศทางของพิธีสารเกียวโต
และอนุสัญญาบาเซล: บทวิเคราะหการเจรจาดานการคาและสิ่งแวดลอม, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม, บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ: ส เจริญ การพิมพ, 2551), หนา 15-156.
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หลักการคือ หลักการกําหนดขอผูกพันทางกฎหมาย (Legally Binding Obligations) ในการลด
ปริมาณการปลอยกาซของประเทศภาคีใน Annex I28 โดยรวมแลวไมนอยกวารอยละ 5 จากระดับ
การปลอยโดยรวมของกลุม Annex I ในป ค.ศ. 1990 ภายในชวงป ค.ศ. 2008-2012 ซึ่งสหภาพ
ยุโรปมีพันธกิจที่ตองลดปริมาณการปลอยกาซลงรอยละ 8 สวนสหรัฐฯ มีพันธะตองลดปริมาณรอย
ละ 7 แตสําหรับสหรัฐฯ นั้นมีบทบาทและทาทีแตกตางไปจากสหภาพยุโรป เนื่องจากจนถึงปจจุบัน
นี้สหรัฐฯ ยังไมไดลงนามและใหสัตยาบันในการปฏิบัติตามพันธกรณีนี้ ทั้งๆที่สหรัฐฯ เปนประเทศที่
มีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหเกิดพิธีสารฉบับนี้ ซึ่งทาทีของสหรัฐฯ อาจมีความสอดคลองกับ
งานเขียนของวิลเลียม ไพเซอร (William A. Pizer) เรื่อง The Evolution of a Global Climate
Change Agreement29 โดยภายในงานชิ้นนี้ไดกลาวเอาไววา การยินยอมปฏิบัติตามพิธีสารเกียว
โตนั้นนาจะมีเหตุผลมาจากแรงจูงใจทางการเมืองมากกวาแรงจูงใจในเรื่องของการซื้อขายสิทธิทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากสหรัฐฯ ซึ่งเปนประเทศมหาอํานาจและเปนประเทศที่มีปริมาณการปลอยกาซ
ออกมามากในแตละป อาจมีความเห็นวาหากยินยอมปฏิบัติตามพันธกรณีของพิธีสารเกียวโตอาจ
สงผลใหตนเองตองสูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจมูลคามหาศาล ดังนั้นสหรัฐฯ จึงใชความเปน
ประเทศมหาอํานาจของตนเองในการหลีกเลี่ยงไมยอมลงนามและใหสัตยาบันวาจะปฏิบัติตาม
พันธกรณีที่ไดกําหนดไวในพิธีสารเกียวโต
สหภาพยุโรปไดปฏิบัติตามพิธีสารเกียวโต โดยนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
มาบูรณาการเขากับนโยบายดานตางๆ ของสหภาพยุโรปเอง จะเห็นไดวาการที่สหภาพยุโรปเคารพ
ทั้งหลักการและบรรทัดฐานตามอนุสัญญาฯ และพิธีสารเกียวโต โดยการนําระบบการซื้อขายสิทธิ
ในการปลอยกาซมาเปนเครื่องมือในการดําเนินการกับนโยบายสิ่งแวดลอมของตนเองนั้น ลําพัง
เพียงการปฏิบัติตามของสหภาพยุโรปเองอาจจะยังไมเพียงพอที่จะทําใหกับการบูรณาการเรื่อง
อื่นๆ โดยเฉพาะการคมนาคมขนสงทางอากาศหรือภาคสวนการบินใหเขามารวมอยูในระบบการ
ซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเพื่อทําใหพันธกรณีที่สหภาพยุโรปมีตอพิธีสารเกียวโตบรรลุผลตาม
28

สวนหลักการตอมา คือ หลักการที่ใหมีกลไกที่มีความยืดหยุน (Flexible Mechanisms) เพื่อชวยให
กลุมประเทศ Annex I สามารถดําเนินการตามพันธกรณีที่กําหนดไวได โดยมีกลไกในการดําเนินการตาม
พันธกรณีไดแก โครงการความรวมมือในการดําเนินงานลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Joint
Implementation: JI), การซื้อขายสิทธิการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดระหวางประเทศ (International
Emission Trading: IET), และกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)
29

William A. Pizer, The evolution of a global climate change agreement [Online], 2006,
Available from: http://www.jstor.org/stable/30034608 [ 2010, October 6 ]
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เป า หมายได หนทางเดี ย วที่ ส หภาพยุ โ รปจะสามารถลดปริ ม าณการปล อ ยก า ซโดยการออก
กฎเกณฑหรือระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเพื่อปกปองสิ่งแวดลอมและสงเสริมพิธีสาร
เกียวโตใหมีประสิทธิภาพ คือสหภาพยุโรปตองพยายามแสดงบทบาทของการเปนผูนําในการสราง
หลักการและบรรทัดฐาน ตลอดจนกฎเกณฑและกระบวนการตัดสินใจในเวทีการเจรจาระหวาง
ประเทศเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใตพิธีสารเกียวโต เพื่อใหประเทศตางๆ หันมา
ใหความรวมมือและไมมองวาบทบาทของสหภาพยุโรปมีขึ้นเพื่อเปนการปกปองทางการคาตลาด
ในยุโรปเสมอไป
1.4.2 ผลงานทางวิ ช าการและบทความที่ ศึก ษาถึ ง การแสดงบทบาทในการดํา เนิ น นโยบาย
ทางดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศของสหภาพยุโรป
บทความเรื่อง Who decides EU foreign policy on climate change?30 ของออริอัล
คอสตา (Oriol Costa) ไดกลาวเอาไววา สหภาพยุโรปไดมีบทบาทเปนผูนําในการเจรจาดานสภาพ
ภูมิอากาศระหวางประเทศ อาทิ การเตรียมการเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ และพยายามเสนอโครงรางใน
การลดปริมาณการปลอยกาซของบรรดาประเทศอุตสาหกรรม หลังจากนั้นสหภาพยุโรปจึงได
ตั้งเปาหมายของตนเองในการลดปริมาณการปลอยกาซลงใหไดรอยละ 20 ภายในป ค.ศ. 2020
เมื่อเทียบกับระดับที่มีการปลอยในป ค.ศ. 1990 การแสดงบทบาทเปนผูนําในการดําเนินนโยบาย
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศของสหภาพยุโรปสะทอนใหเห็นไดวาเปน
ปจจัยที่มีสวนทําใหเกิดการพัฒนาจนกลายมาเปนระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซขึ้นมา
และตอมาจึงมีการรวมภาคสวนการบินเขามาไวในระเบียบดังกลาว
บทความเรื่อง Europe to Start CO2 Emission Trading Scheme31 ของไมค ฟาเดน
(Mike Faden) ไดกลาวถึง การเริ่มใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของสหภาพยุโรปวา
สหภาพยุโรปไดเริ่มใชระบบดังกลาวก็เพื่อตองการปกปองสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะการแกไขปญหา
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและเพื่ อ ช ว ยให ป ระเทศสมาชิ ก ของสหภาพยุ โ รปสามารถ
ดํา เนินการตามพันธกรณีที่ มี ตอพิธีสารเกียวโตไดอยางมี ประสิทธิ ภาพและเพื่อให เกิดการลด
ปริมาณการปลอยกาซลงประมาณรอยละ 8 ภายในชวงป ค.ศ. 2008-2012 เมื่อเทียบกับระดับที่มี
30

Oriol Costa, “Who decides EU foreign policy on climate change?” in Climate change and
foreign policy: case study from East to West, Paul G. Harris, editor (London: Routledge, 2009)
31

Mike Faden, Europe to start CO2 emission trading scheme [Online], 2010, Available
from: http://www.jstor.org/stable/3868374 [2010, October 6]
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การปลอยกาซในป ค.ศ. 1990 การรวมเอาภาคสวนการบินเขามาไวในระบบซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซสามารถสะทอนใหเห็นถึงบทบาทการเปนผูนําในการผลักดันหรือสรางบรรทัดฐานและ
กฎเกณฑดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศของสหภาพยุโรปไดเปนอยางดี เนื่องจากระบบดังกลาว
จะมีผลบังคับใชทั้งสายการบินภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสายการบินจากประเทศ
นอกสหภาพยุโรปเชนเดียวกันทั้งหมด
ในขณะเดียวกันบทความเรื่อง Emission trading: Participation enforcement
determines the need for compliance enforcement32 ของ สไตน เอเคอร(Stine Aakre) และ
จอน โฮวี(Jon Hovi) ไดกลาวถึงการเขามามีสวนรวมตอขอตกลงหรือระบอบระหวางประเทศอยาง
พิธีสารเกียวโตนั้น มีสาเหตุมาจากสองปจจัย โดยปจจัยแรก คือ เรื่องผลประโยชนสวนตนทั้งดาน
เศรษฐกิจและดานสิ่งแวดลอม สวนปจจัยที่สอง คือ เรื่องบรรทัดฐาน ที่ประเทศตางๆควรมีสวนรวม
และปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดกําหนดไวในพิธีสารเกียวโต ซึ่งระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซที่ไดรวมภาคสวนการบินไวดวย ไดแสดงใหเห็นวาเปนเครื่องมือทางนโยบายดานสิ่งแวดลอม
ของสหภาพยุโรป เพื่อใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซภายในสหภาพยุโรปลง และเมื่อสหภาพ
ยุโรปดําเนินการบังคับใชระเบียบดังกลาวก็จะสงผลดีตอผลประโยชนดานเศรษฐกิจและดาน
สิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป อีกทั้งยังจะทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีของสหภาพยุโรปในการเปนผูนํา
ที่ส นั บ สนุ น ให พิ ธี ส ารเกี ย วโตเป น แนวทางลดปริ ม าณการปล อยก า ซระหวา งประเทศอี ก ด ว ย
สอดคลองกับในงานเรื่อง The European Union as a Global Actor33 ของ ชารลอต บรีทเธอรตัน
(Charlotte Bretherton) และจอหน วอกเลอร (John Vogler) ที่ไดกลาววาการแสดงบทบาทการ
เปนผูนําอยางเดนชัดในเรื่องสิ่งแวดลอมระหวางประเทศของสหภาพยุโรปทําใหสหภาพยุโรป
กลายเปนตัวแสดงที่สําคัญทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับสากล บทบาทของสหภาพยุโรปได
ขยายออกไปนอกเหนือจากการเขาไปมีสวนรวมเพียงอยางเดียว หากแตเปนการเขาไปมีบทบาทใน
การเจรจาและผลักดันจนทําใหเกิดเปนพิธีสารเกียวโตและระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม
แทนพิธีสารเกียวโต ซึ่งการแสดงบทบาทดังกลาวของสหภาพยุโรปไดชวยแกไขความบกพรองที่

32

Stine Aakre and Jon Hovi, Emission trading: Participation enforcement determines the
need for compliance enforcement [Online], 2004, Available from: http://eup.sagepub.com/ content/
11/3/427 [ 2010, October 8]
33

Charlotte Bretherton and John Vogler, The European Union as a global actor, 2nd ed.
(New York: Routledge, 2006)
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เกิดจากการเพิกเฉยตอการปฏิบัติตามพันธกรณีของพิธีสารเกียวโตของสหรัฐฯในเวทีการเมือง
ระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม
1.4.3 ผลงานทางวิชาการและบทความที่ศึกษาเรื่องขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบการซื้อ
ขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกับสายการบินที่บนิ ผานนานฟาของสหภาพยุโรป
บทความเรื่อง Politics and the Environmental: From Theory to Practice34ของเจมส
คอเนลลี (James Conelly) และเกรแฮม สมิธ (Graham Smith) ไดกลาววา สหภาพยุโรปเปนสวน
หนึ่งที่สําคัญของระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม (Environmental Regime) โดยสหภาพ
ยุโรปเปนบูรณาการระดับภูมิภาคที่ประเทศสมาชิกตองทํางานรวมกัน ดังนั้นเมื่อสหภาพยุโรปได
นําระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาออกเปนขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบการซื้อ
ขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับสายการบินที่บินเขาและออกทาอากาศยาน
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (Directive 2008/101/EC) ก็สงผลใหสายการบินตางๆ ที่ตองอาศัย
ทาอากาศยานของประเทศสมาชิกสหภาพเพื่อการคมนาคมขนสงตองไดรับผลกระทบจากระเบียบ
การซื้อขายสิทธิดังกลาวนี้
นอกจากนี้ขอกําหนดแนวทาง (Directive) ของสหภาพยุโรปนั้น ถือวาเปนเครื่องมือที่
เกี่ยวกับการออกกฎเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป ซึ่งขอกําหนดแนวทางจะมีผล
ผูกมัดใหประเทศสมาชิกดําเนินการใหบรรลุผลหรือเปาหมายเฉพาะ แตก็ยังมีทางเลือกของการ
ดํ า เนิ น การตามแต ล ะประเทศจะเลื อ กดํ า เนิ น การ ดั ง นั้ น การออกกฎหมายด า นสิ่ ง แวดล อ ม
โดยเฉพาะกฎที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลักษณะของขอกําหนดแนวทาง
วาดวยระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับสายการบินที่บินเขาและออกทาอากาศ
ยานภายในสหภาพยุโรปที่ มี ความยืดหยุ นตอการเลือกหนทางในการดํ าเนิ นการของประเทศ
สมาชิกไดมากกวาทางเลือกอื่นๆ
สําหรับรายงานของบริษัทไพรซ วอเตอรเฮาส คูเปอรส (Price Waterhouse Coopers)
เรื่อง Ready for take-off?35 ไดกลาวถึงการดําเนินการตามขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบการ
ซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกับสายการบินที่ทําการบินโดยอาศัยทาอากาศ
34

James Conelly and Graham Smith, Politics and the environmental: From theory to
practice, 2nd ed. (New York: Rout ledge, 2003)
35

Price Waterhouse Coopers, Ready for take-off? [Online], 2009, Available form: http://
www.pwc.com/en_GX/gx/transportation-logistics/pdf/ready_for _take-off-final.pdf [2010, October 8]
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ยานของสหภาพยุ โ รป จะส ง ผลให ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ และผู บ ริ ห ารสายการบิ น ต า งๆ ต อ ง
เปลี่ ย นแปลงกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ ง านต า งๆ ของตนเอง โดยในระยะสั้ น จะต อ งมี ก าร
พิจารณาหาทางเลือกในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น อาทิเชน การลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนา
เครื่องบินรุนใหมๆ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การปรับปรุงแนวทางการกําหนดเสนทางการบิน การ
ลงทุนในกลไกการพัฒนาที่สะอาด การปรับปรุงระบบบํารุงรักษาเครื่องบิน การใชเชื้อเพลิงประเภท
อื่นๆ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปสูสนามบินภายนอกสหภาพยุโรป เปนตน สวนในระยะยาวนั้น
ผูประกอบการธุ รกิ จและผู บริ หารสายการบิ นจะตองทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการควบคุม
ปริมาณการปลอยกาซในขั้นตอนการวางแผนดําเนินงาน
ดัง นั้ นสิ่ ง ที่ มีความจํ าเป น ในการรั บมือกั บผลกระทบที่เ กิดขึ้น คือ ผู ประกอบธุ รกิจและ
ผูบริหารสายการบินจะตองมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับขอมูลหรือรายละเอียดตางๆ ของระเบียบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซโดยรวมและขอกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวของ สําหรับธุรกิจการบินแลว
ซึ่งการอาศัยแตเพียงความพรอมของผูประกอบการและผูบริหารสายการบินแตเพียงอยางเดียว
อาจเป น สิ่ ง ที่ ไ ม เ พี ย งพอต อ การรั บ มื อ กั บ ผลที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากภาคส ว นการบิ น ยั ง ต อ ง
เกี่ยวของและพึ่งพาอาศัยหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสายการบินที่มีเที่ยวบินไปยัง
สหภาพยุโรป สงผลใหการอาศัยแตเพียงผูบริหารและผูประกอบการของสายการบินแตเพียงอยาง
เดียวอาจเปนการรับมือกับผลที่ตามมาไดไมครอบคลุมนัก หากภาคธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะภาค
สวนการบิน ยังไมปรับตัวหรือยังไมนําประเด็นเหลานี้มาคิด อาจสงผลใหตองปรับตัวรับผลกระทบ
ที่ตามมาไมทัน เพราะปจจุบันภาคสวนตางๆ ก็มีการพึ่งพาอาศัยกันและกันและเชื่อมโยงถึงกัน
มาก การเฝาระวังและติดตามขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอจากทุกๆฝายอาจเปนหนทางที่จะชวย
บรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดดีที่สุด
1.5 กรอบความคิดที่ใชในการศึกษา
ในงานวิจัยฉบับนี้ ผูศึกษาใชกรอบความคิดเรื่องระบอบระหวางประเทศ (International
regime approach) ของ สตีเฟน ดี แครสเนอร (Stephen D. Krasner) และกรอบความคิดเรื่อง
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางซับซอน (Complex Interdependence) ของโรเบิรต โอ โคเฮน
(Robert O. Keohane) และโจเซฟ เอส ไนย (Joseph S. Nye) ในงาน Power and Interdepence
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revisited36เปนกรอบในการวิเคราะหบทบาทในเขารวมในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ของ
สหภาพยุโรป
1.5.1 กรอบความคิ ด ว า ด ว ยการพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น อย า งซั บ ซ อ น (Complex
Interdependence)
จากแนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางซับซอน (Complex Interdependence)
ของ โรเบิรต โอ โคเฮน (Robert O. Keohane) และโจเซฟ เอส ไนย (Joseph S. Nye)37จะเห็นได
วา ในปจจุบันความสัมพันธระหวางประเทศตางๆ ทั้งภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเองหรือ
สหภาพยุโรปกับประเทศที่มิใชสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้น มีลักษณะแบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันอยางซับซอน เนื่องจากเทคโนโลยีและการเขาถึงขอมูลตางๆ มีความกาวหนามากขึ้น สงผล
ใหประเทศตางๆมีชองทางในการติดตอสื่อสารเพื่อดําเนินการปฏิสัมพันธระหวางกันมากขึ้น และ
สหภาพยุโรปสามารถมีบทบาทตอการสรางหลักการ บรรทัดฐาน กฎเกณฑ และกระบวนการ
ตัดสินใจในระบอบระหวางประเทศอยางพิธีสารเกียวโตไดอยางสะดวก
สภาพแวดลอมระหวางประเทศเกิดการขยายตัวที่มิไดจํากัดเฉพาะรัฐเทานั้น แตยังเกิด
จากการปฏิสัมพันธระหวางตัวแสดงอื่นๆ ดวยเชนกัน อาทิ ภาคเอกชน กลุมอื่นๆ ที่ไมใชรัฐบาล
ดัง นั้นการรวมภาคส วนการบิน เขามาไวในระบบการซื้อขายสิท ธิในการปลอ ยกา ซจึงเปน การ
ดําเนินการที่จะทําใหเกิดการปฏิสัมพันธภายใตพิธีสารเกียวโต ระหวางสหภาพยุโรปกับตัวแสดง
สําคัญอยางสายการบินตางๆ ที่ตองบินเขาและออกทาอากาศยานของประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป เพราะภาคธุรกิจและบรรดาสายการบินตางๆ จะตองดําเนินการเจรจาทั้งกับหนวยงานที่
เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวของสหภาพยุโรปและเจรจากับทางรัฐบาลของประเทศตนใหเขามาดูแล
ในเรื่องกฎเกณฑและกระบวนการตัดสินใจของสหภาพยุโรป ซึ่งจากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการ
พึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกัน อย า งซั บ ซอ น คือ ตั ว แสดงตา งๆ ในเวที ร ะหว า งประเทศจะมีค วาม
เกี่ยวของและสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง ในลักษณะที่วาหากเกิดปรากฏการณ หรือพฤติกรรมจากตัว
แสดงหนึ่ง ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ยอมสงผลกระทบตอตัวแสดงอื่นๆ โดยลักษณะของผลกระทบ
นั้นจะมีลักษณะสลับซับซอนและครอบคลุมทุกมิติทางการเมืองระหวางประเทศ นอกจากนั้น
บรรดาประเทศตางๆ ยังมีชองทางในการติดตอและปฏิสัมพันธกันมากขึ้น ทําใหสหภาพยุโรปและ
36

Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and interdependence revisited
(New York: Longman, 1987), pp. 37-53.
37

เรื่องเดียวกัน.
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ตัวแสดงตางๆ ตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมระหวางประเทศ ดังนั้น ความสัมพันธระหวาง
ประเทศจึงเต็มไปดวยความสัมพันธที่ซับซอน และจะพบวาความขัดแยงตางๆที่เกิดขึ้นไมอาจแกไข
ดวยกําลังทางทหารได แตขึ้นอยูกับความชํานาญในการเจรจาตอรองในประเด็นนั้นมากกวา38
จากสถานการณดังกลาวไดมีความสอดคลองกับแนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
อยางซับซอนที่วิเคราะหไวคือ ในปจจุบันรัฐไมจําเปนตองเปนตัวแสดงที่สําคัญที่สุดเสมอไปเหมือน
ในอดี ต ดั ง นั้ น สหภาพยุ โ รปและประเทศสมาชิ ก จึ ง ต อ งปฏิ สั ม พั น ธ กั บ รั ฐ บาล สายการบิ น
ภาคเอกชนตางๆ ฯลฯ นอกจากนั้นทั้งโรเบิรต โคเฮนและโจเซฟ เอส ไนยผูที่เปนผูเสนอกรอบ
แนวคิดนี้ยังเสนอความเห็นประการตอมาวา การใชกําลังทางทหารอาจเปนนโยบายหรือเครื่องมือ
ในการแกไขปญหาที่ไมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดลําดับความสําคัญใหกับนโยบายดานความ
มั่นคงและการทหารเปนหลักเหนือประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและสังคมกลายเปนเรื่องลาสมัย จะเห็น
ไดวาแนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางซับซอนของนักคิดทั้งสองสะทอนใหเห็นวาใน
ปจจุบันสังคมกลายเปนสังคมที่ทันสมัยและมีชองทางการติดตอปฏิสัมพันธระหวางหนวยงาน
ตางๆ หลากหลายทาง ซึ่งสถานการณดังกลาวอาจไมจําเปนตองมีการใชกําลังทหารในการแกไข
ปญหาความขัดแยงระหวางกัน และเมื่อหนวยงานหรือตัวแสดงตางๆ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน อย า งซั บ ซ อ น สง ผลให ก ารเมือ งระหวา งประเทศมี ค วามซั บ ซ อ นมากกว า ที่ จ ะมีค วามเป น
เอกภาพ
เมื่อความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบันมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางซับซอน
ส ง ผลทํ า ให ก ารที่ ส หภาพยุ โ รปเลื อ กนํ า ระเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดมาใชควบคุมปริมาณการปลอยกาซของสายการบินที่อาศัยทาอากาศยาน
ภายในยุโรปเพื่อสงเสริมใหพิธีสารเกียวโตมีประสิทธิภาพ จึงกลายเปนประเด็นที่สําคัญที่อาจทําให
ประเทศที่ มิ ใ ช ส มาชิ ก ที่ มี ก ารคา และการลงทุ น กั บ สหภาพยุ โ รปมองวา เป น มาตรการปกป อ ง
ทางการที่มิใชภาษีรูปแบบใหมได และอาจเปนประเด็นที่กอใหเกิดสงครามตอบโตทางการคา
ระหวางประเทศที่มิใชสมาชิกเหลานี้กับสหภาพยุโรปตามมาได จึงสงผลใหสหภาพยุโรปจะตอง
พยายามแสดงบทบาทในเรื่องนี้อยางตอเนื่องทั้ง เพื่อแสดงใหเห็นวาสหภาพยุโรปมีความจริงใจใน
การพยายามปกปองสิ่งแวดลอมอยางแทจริง และหากประเทศอื่นยินยอมรวมมือก็จะสามารถชวย
ปกปองสิ่งแวดลอมในระยะยาว รวมทั้งยังสงเสริมพิธีสารเกียวโตใหมีประสิทธิภาพอีกดวย

38

โคริน เฟองเกษม, แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), หนา 114-116.
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1.5.2 กรอบความคิดวาดวยระบอบระหวางประเทศ (International regime)
ในชวงทศวรรษที่ 1970 นั้นนักวิชาการดานความสัมพันธระหวางประเทศไดใหความสนใจ
ในเรื่อง International regimes และมีความพยายามที่จะใหคําจํากัดความของ regime โดยนิยาม
ที่ไดรับการยอมรับวาเปนเหตุเปนผลนั้นไดแกคําจํากัดความของสตีเฟน แครสเนอร (Stephen D.
Krasner)
ระบอบระหวางประเทศ (International regime หมายถึง หลักการ บรรทัดฐาน กฎเกณฑ
และกระบวนการตัดสินใจ ที่ตัวแสดงตางๆ คาดหวังรวมกันวาในประเด็นที่ตัวแสดงตางมารวมกัน
นั้นจะตองมีแนวทางและการปฏิบัติตามแนวทางที่เกิดมาจากทั้ง 4 ตัวแปรนี้ และถาตัวแสดงตางๆ
คาดหวังรวมกันเชนนี้ ก็จะทําใหระบอบสามารถธํารงอยูได39 นอกจากนั้นลักษณะของระบอบ
ระหวางประเทศในระบบความสัมพันธระหวางประเทศนั้น จอหน เบยลิส ( John Baylis) และ
สตีฟ สมิธ( Steve Smith) ไดแบงไวเปน 4 ประเภทคือ ระบอบดานความมั่นคง (security
regimes), ระบอบดานเศรษฐกิจ (economic regimes), ระบอบดานสิ่งแวดลอม (environmental
regimes) และ ระบอบดานการติดตอสื่อสาร (communication regimes) อยางไรก็ตามในเวลา
ตอมาก็มี regime อื่นๆเกิดขึ้น อาทิ health regime และ food regime เปนตน40
จากกรอบแนวคิดของสตีเฟน แครสเนอร พัฒนาการของระบอบระหวางประเทศดาน
สิ่งแวดลอมอยางพิธีสารเกียวโตอาจเปนผลมาจากตัวแปรดังตอไปนี้
1) ความเห็นแกผลประโยชนสวนตน (Egoistic self -interest) แครสเนอรกลาววาการที่มีระบอบ
ระหวางประเทศอยูนั้นเนื่องจากประเทศตางๆ พยายามแสวงหาวิธีการที่ทําใหไดรับผลประโยชน
สูงสุด อีกทั้งยังตองคํานึงถึงพฤติกรรมของประเทศอื่น เมื่อพฤติกรรมของประเทศอื่นสงผลกระทบ
ตอผลประโยชนสวนตน 2) บรรทัดฐานและหลักการ (Norms and principles) บรรทัดฐานและ
หลักการนั้น เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอลักษณะของพิธีสารเกียวโตที่เกิดขึ้นในภาพรวม ไมไดเฉพาะ
บางเรื่องหรือบางประเด็น 3) ขอมูล (knowledge) ขอมูล เปนตัวแปรสงเสริมที่กําหนดความ
เห็นชอบรวมกันของตัวแสดงตางๆ อีกทั้งเปนตัวแปรที่ชวยทําใหเกิดความชัดเจนในสิ่งที่เคยเปน
อุปสรรคตอความรวมมือในการรับมือกับปญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
นอกจากนั้นสตีเฟน แครสเนอรยังไดเสนอประเด็นสําคัญเกี่ยวกับกรอบแนวคิดดังกลาววา
ในการวิเคราะหระบอบระหวางประเทศจะประกอบไปดวยประเด็นสําคัญอาทิ 1) ระบอบระหวาง
39
40

Stephen D. Krasner, International regimes (New York: Cornell University, 1983), pp. 1-21.

John Baylis and Steve Smith, The globalization of world politics, 3rd ed. (New York:
Oxford University, 2006).
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ประเทศถูกสรางขึ้นมาไดอยางไร 2) ตัวแสดงที่เปนสถาบันตางๆ จะสามรถทําอะไรไดบาง เพื่อที่จะ
สามารถรักษาระบอบระหวางประเทศใหคงอยูไว และ 3) ในระยะยาว ระบอบระหวางประเทศจะ
ไดรับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนถูกยกเลิกไปไดอยางไร ซึ่งสตีเฟน แครสเนอรยังเชื่อวาในการสราง
และรั ก ษาระบอบระหว า งประเทศให ค งอยู ต อ ไป ไดก อ ใหเ กิ ด ความจํ า เป น ในการที่ จ ะต อ งมี
แบบอยางของการประพฤติปฏิบัติที่จะคอยควบคุมบรรทัดฐานหรือรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติ
(Behavior Patterns)
เมื่อระบอบระหวางประเทศอยางพิธีสารเกียวโตไดเกิดขึ้นมา ความสัมพันธของประเทศ
ตางๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปกับประเทศอื่นที่มิใชสมาชิก ภายใตพิธีสารเกียวโตจะเกิดการพึ่งพา
อาศัยกันและในเวทีระหวางประเทศมีความจําเปนตองรวมมือและประสานงานระหวางกันในเรื่อง
นโยบาย และในการรักษาระบอบระหวางประเทศอาจจะทําใหตองเพิ่มระดับของการพึ่งพาอาศัย
กันมากยิ่งขึ้น สงผลใหเมื่อมีการสรางระบอบระหวางประเทศก็สามารถนําไปสูการบูรณาการ
ภารกิจดา นต า งๆ ระหว า งตัว แสดงได ซึ่ ง ระบอบระหวา งประเทศที่ เ กิ ด ขึ้ น มานี้จ ะดํา เนิ น เป น
ระยะเวลายาวนาน ไมไดคงอยูเพียงชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงไปตามศูนยอํานาจหรือผลประโยชน
อยางไรก็ตาม หากจะมีการเปลี่ยนแปลงของพิธีสารเกียวโตที่สามารถนําไปสูการยกเลิกหรือจัดตั้ง
ระบอบระหวางประเทศรูปแบบใหม ความเปลี่ยนแปลงจะตองเกิดขึ้นกับหลักการและบรรทัดฐาน
ซึ่งเปนตัวบงชี้ลักษณะของพิธีสารเกียวโต สําหรับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกระบวนการ
ตัดสินใจโดยที่หลักการและบรรทัดฐานยังคงเดิมนั้น เปนการเปลี่ยนแปลงภายในพิธีสารเกียวโต
เทานั้น
ดวยเหตุดังที่ไดกลาวมาในขางตน สงผลใหกรอบความคิดเรื่องการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กันอยางซับซอน (Complex Interdependence) และกรอบความคิดเรื่องระบอบระหวางประเทศ
(International regime) จึงสามารถเปนแนวทางในการวิเคราะหถึงบทบาทของสหภาพยุโรปใน
การสรางระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมอยางพิธีสารเกียวโต เพื่อใหทราบถึงการนําระบบ
การซื้อขายสิท ธิในการปลอยกาซมาบังคับใชกับสายการบินที่เข าออกทาอากาศยานประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปเปนมาตรการที่สหภาพยุโรปเลือกนํามาใชเพื่อปกปองสิ่งแวดลอมและสงเสริม
ใหพิธีสารเกียวโตมีการลดปริมาณการปลอยกาซอยางเปนรูปธรรม ไมใชเปนการนํามาตรการ
ปกปองทางการคาที่มิใชภาษีรูปแบบใหมมาบังคับใชเพื่อปกปองตลาดการคาภายในสหภาพยุโรป
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1.6 วัตถุประสงคการวิจยั
หัวขอวิทยานิพนธเรื่อง “บทบาทของสหภาพยุโรปในการสรางระบอบระหวางประเทศดาน
สิ่งแวดลอม: ศึกษากรณีระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาค
สวนการบิน” ฉบับนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคการศึกษาคือ
1. ศึ ก ษาถึ ง บทบาทในการดํ า เนิ น นโยบายด า นสิ่ ง แวดล อ มโดยเฉพาะประเด็ น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกของสหภาพยุโรป
2. ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจของสหภาพยุ โ รปที่ มี ต อ การแก ป ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยใชการบัญญัติขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกับสายการบินรวมกัน (Directive 2008/101/EC) และ
ปจจัยในการผลักดันขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบการปลอยกาซสําหรับสายการบิน
ที่บินผานนานฟาของสหภาพยุโรปได
1.7 ขอบเขตในการศึกษา
ศึ ก ษาบทบาทของสหภาพยุ โ รปในการผลั ก ดั น อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate
Change) และบทบาทของสหภาพยุ โ รปในเวที ก ารประชุ ม สมั ช ชาประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ
(Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate
Change: COP) และบทบาทของสหภาพยุโรปที่มีตอการผลักดันพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
ให ก ลายเป น ระบอบระหว า งประเทศด า นสิ่ง แวดลอ มโดยอาศัย เจรจาโน ม น า วประเทศต า งๆ
ตลอดจนบทบาทของสหภาพยุโรปในการผลักดันใหเกิดระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมชุด
ใหมแทนพิธีสารเกียวโตโดยอาศัยขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบิน (Directive 2008/101/EC) เปนแนวทางสําคัญ
ในส ว นของช ว งเวลาที่ ทํ า การศึ ก ษาจะอยู ใ นช ว งตั้ ง แต ป ค.ศ. 2006-2012
ซึ่ ง เป น ป ที่
คณะกรรมาธิการดานสิ่งแวดลอมยุโรปเริ่มมีการเสนอใหมีการรวมภาคการบินเขามาไวในระบบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อ ให ท ราบถึ ง บทบาทของสหภาพยุ โ รปในการผลั ก ดัน ระบอบระหว า งประเทศด า น
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเวทีระหวางประเทศ
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2. เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ผลที่ ต ามมาที่ อ าจเกี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ การบิ น อั น เป น ผลมาจากการ
ดําเนินการรวมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเขาไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซ
3. เพื่อใหทราบถึงทิศทางในเวทีระหวางประเทศเกี่ยวกับการขยายขอบเขตของระบบการซื้อ
ขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมายังภาคสวนการบิน
1.9 วิธีการศึกษา
วิทยานิพนธฉบับนี้ ตองการหาคําตอบเพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่ทําใหสหภาพยุโรปเขาไปมี
บทบาทเปนผูนําในการผลักดันหลักการและบรรทัดฐานตอพิธีสารเกียวโตตลอดจนระบอบระหวาง
ประเทศดานสิ่งแวดลอมที่จะมาแทนพิธีสารเกียวโตโดยการออกขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบ
การซื้อขายสิท ธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบิน
(Directive
2008/101/EC) เป น แนวทางลดการปล อ ยก า ซทั้ง ในสหภาพยุโ รปและประชาคมโลก โดยการ
ศึกษาวิจัยจะมุงเนนไปที่บทบาทของสหภาพยุโรปทั้งในระดับภูมิภาคและในเวทีระหวางประเทศ
และเพื่ อ ให วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ เ กิ ด ความชั ด เจนจึ ง ต อ งใช วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Descriptive
analysis) เนื่ อ งจากประเด็ น ที่ นํ า มาศึ ก ษานั้ น ต อ งอาศั ย การวิ เ คราะห ข อ มู ล แบบตี ค วามจาก
เอกสาร
การใชขอมูลตีความนั้น จะตองอาศัยทั้งขอมูลเชิงประจักษ (เชน ขอมูลแสดงปริมาณการ
เติบโตของภาคสวนการบินในแตละภูมิภาคทั่วโลกรวมทั้งปริมาณการจางงานและผลิตภัณฑมวล
รวมของภาคสวนการบินเพื่อที่จะชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและอิทธิพลของภาคสวนการบิน) และ
ขอมูลเชิงคุณภาพ (เชน งานทางวิชาการตางๆ และขอมูลการวิจัยของคณะกรรมการระหวาง
รัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสหภาพยุโรปในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต เปนตน) เพื่อนํามาวิเคราะหเชิงพรรณนาและสนับสนุนการ
ตีความประเด็นปญหาที่เลือกนํามาวิจัย
ในสวนของการรวบรวมขอมูลนั้นจะเปนไปตามระเบียบวิธี ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดมีสมมติฐาน
เบื้องตนวาการเขาไปมีบทบาทเปนผูนําในการผลักดันหลักการและบรรทัดฐานตอพิธีสารเกียวโต
ของสหภาพยุโรปนั้น เนื่องจากสหภาพยุโรปมีความตองการปกปองสิ่งแวดลอมและสงเสริมพิธีสาร
เกียวโต โดยพยายามแสดงบทบาทสงเสริมหลักการและบรรทัดฐานในการลดปริมาณการปลอย
ก า ซโดยเฉพาะการออกข อ กํา หนดแนวทางว า ด ว ยระเบีย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ในการปล อยก า ซ
คาร บ อนไดออกไซด กั บ สายการบิ น ที่ อ าศั ย ท า อากาศยานของสหภาพยุ โ รป อั น จะนํ า มาซึ่ ง
ผลประโยชนรวมในดานสิ่งแวดลอมและเพื่อใหเปนบรรทัดฐานและหลักการใหภูมิภาคอื่นนําไป
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ปฏิบัติตลอดจนสามารถทําใหการลดปริมาณการปลอยกาซระหวางประเทศตามพิธีสารเกียวโต
เกิ ด ผลอย า งเป น รู ป ธรรมตลอดจนสามารถพั ฒ นาจนกลายเป น ระบอบระหว า งประเทศด า น
สิ่งแวดลอมมาทดแทนพิธีสารเกียวโต สงผลทําใหผูวิจัยเลือกขอมูลเพื่อที่จะอธิบายประเด็นปญหา
ตามกรอบการวิเคราะห และสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)
ในรูปของแถลงการณ รางขอเสนอ เอกสารการประชุม ขอมูลทางสถิติ ที่เผยแพรจาก
องคการสหประชาชาติ, องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ, สหภาพยุโรป ซึ่งขอมูลสวนใหญ
นี้ไดจากเว็บไซตทางการของหนวยงานดังกลาว ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นถึงบทบาทของสหภาพยุโรป
ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต อาทิเชน www.unfccc.org,
www.ipcc.org, www.icao.org, www.europa.net เปนตน
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
เปนการคนควาขอมูลที่ผานการวิเคราะหแลวตางๆ ไดแก หนังสือ งานวิจัย บทความ
วิทยานิพนธ วารสาร หนังสือพิมพ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับ
นโยบายด า นสภาพภู มิ อ ากาศเปลี่ย นแปลงระหวา งประเทศของสหภาพยุโ รป เพื่อนํา มาเป น
สวนประกอบในการชี้ใหเห็นวาสหภาพยุโรปใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาวมากนอยเพียงใด,
บทความเกี่ยวกับการแสดงบทบาทและทาทีในการเจรจากับประเทศตางๆ ในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคี เพื่อใหเห็นถึงบทบาทของสหภาพยุโรปทั้งในระดับภูมิภาคยุโรปและในระดับระหวางประเทศ
อาทิเชน วารสารยุโรปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, วารสาร Ready for Take-off?: The
inclusion of aircraft operators in the EU Emissions Trading Scheme เปนตน
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1.10 เนื้อหารายบท
บทที่ 1
บทนํา
บทที่ 2
ความเปนมาของระบอบระหวางประเทศและบรรทัดฐานวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด
บทที่ 3
ปจจัยและบทบาทของสหภาพยุโรปตอการผลักดันระบอบระหวาง
ประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บทที่ 4
ผลที่ตามมาจากการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดและเกี่ยวของกับธุรกิจการบินโลก
บทที่ 5
บทสรุป

บทที่ 2
ความเปนมาของระบอบระหวางประเทศและบรรทัดฐานวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือวาเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอการกําหนด
และพัฒนานโยบายที่มุงปกปองสิ่งแวดลอมในเวทีระหวางประเทศรวมทั้งในสหภาพยุโรป ปญหา
ดังกลาวนี้มีสาเหตุมาจากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรวมทั้งกาซเรือนกระจกประเภทอื่น ซึ่ง
การปลอยกาซเรือนกระจกลวนมีที่มาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงโดยมนุษยสวนใหญ อาทิเชน ถาน
หิ น ก า ซธรรมชาติ น้ํ า มั น ฯลฯ การเผาไหม ต า งๆ จะทํ า ให เ กิ ด การเพิ่ ม ขึ้ น ของก า ซ
คารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศโลก และกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมา สหภาพยุโรปเปนตัวแสดงสําคัญในเวทีระหวางประเทศที่
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหานี้และไดพยายามแกไขปญหาดวยการเจรจาและ
ผลักดันใหเกิดขอตกลงหรือระบอบระหวางประเทศขึ้นมาเพื่อใหทุกประเทศไดเคารพและปฏิบัติ
ตามในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ความพยายามของสหภาพยุโรปไดดําเนินการผา น
ทางการเจรจา โดยเฉพาะในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศทุ ก ๆ ป เพื่ อ รั บ มื อ กั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดจากภาคสวนตางๆ ดังนั้นในบทนี้จะพูดถึงปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ความเป น มาของพิ ธี ส ารเกี ย วโต และระบบการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดของสหภาพยุโรป โดยจะกลาวตอไปนี้
2.1 ปญหาการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาวะโลกรอน คือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกและกําลังกลายเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ1 ที่จะกอใหเกิดผลกระทบไดในระดับ
โลกระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น เนื่องจากปญหาดังกลาวนี้สามารถสรางความเสียหายไดไม
จํากัดเฉพาะเพียงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรื อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หากแตเปนปญหาที่สามารถ
แพรก ระจายไปได ทั่ ว โลกข า มพรมแดนของประเทศตา งๆ ได ป ญ หาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
1

John Baylis and Steve Smith, The globalization of world politics, 3rd ed. (New York: Oxford
University Press, 2006), pp.468-474.
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ภูมิอากาศถือเปนปญหาที่สําคัญและควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน เพราะสามารถสงผลกระทบ
ตอการดํารงชีวิตของมนุษยชาติ และประเทศตางๆ จะตองเผชิญกับผลกระทบตางๆ โดยเฉพาะภัย
พิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมกันอยางหลีกเลี่ยงไมได
ผลกระทบทั้งทางกายภาพและชีวภาพจากสภาวะโลกรอน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ทําใหผลที่ตามมาอาจทําใหภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิดขึ้นอยูบอยครั้งหรือมีความรุนแรงมากกวาเดิม เชน ความแหงแลง ไฟ
ปา น้ําทวม เปนตน2 นอกจากนั้นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย ยังทําใหระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น
ดวย เนื่องจากน้ําแข็งที่ขั้วโลกละลายจนระดับน้ําทะเลเฉลี่ยสูงขึ้น ผลที่ตามมาก็จะทําใหเกิดการ
สูญเสียพื้นที่บริเวณแถบชายฝงทะเล และยังทําใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศบริเวณแถบ
ชายฝงทะเลอีกดวย3
สภาวะโลกรอนเปนปญหาดานสิ่งแวดลอมที่มีการกลาวถึงมาเปนเวลายาวนานแลว โดย
เริ่ม มี คํ า เตือ นเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศเปน ครั้ ง แรกในป ค.ศ. 1896
มี
นักวิทยาศาสตรชาวสวีเดนคือ นายสวานท อาเรนเทียส (Svante Ahrrenius) ไดออกมาแสดง
ทัศนะวาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูชั้นบรรยากาศอาจเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได4 แตคําเตือนดังกลาวนี้กลับไมไดรับความสนใจจากฝายใด แต
หลังจากนั้นอีก 80 ปตอมา บรรดานักวิทยาศาสตรไดหันกลับมาใหความสนใจกับคําเตือนของนาย
สวานท อาเรนเทียส เนื่องจากเริ่มมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพชั้นบรรยากาศของโลกมาก
ขึ้น ตอมาในป ค.ศ. 1978 จึงไดเริ่มมีการประชุมเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลกขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่ง
ภายในที่ประชุม บรรดานักวิทยาศาสตรตระหนักวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหา
สําคัญ เพราะสามารถสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและการดํารงชีวิตของมนุษย นอกจากนั้นที่
ประชุมยังเรียกรองใหรัฐบาลของประเทศตางๆ ดําเนินการปองกันปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อันมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย
ภายหลังจากการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศเรื่อยมา
จนถึงป ค.ศ. 1988 จึงไดเกิดความรวมมือระหวางองคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United
2

IPCC, Climate change: The IPCC impact assessment [Online], 1990, Available from:
http://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_II/ipcc_far_wg_II_full_report.pdf [2011, October 18]
3
4

Ibid.

John T. Rourke, International politics on the world Stage,11th ed. (New York: McGraw-Hill,
2007), p. 516.
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Nations Environment Programme: UNEP) กับองคกรอุตุนิยมวิทยาโลก (World
Meteorological Organization: WMO) เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) เพื่อทํา
หน า ที่ วิ เ คราะห ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและผลกระทบ 5 ซึ่ ง ในป ค.ศ. 1990
คณะกรรมการดังกลาวไดเสนอรายงานการประเมินครั้งที่หนึ่ง (IPCC The First Assessment
Report: FAR) โดยภายในรายงานไดเผยวา ถาหากประชาคมโลกยังไมมีมาตรการใดๆ ขึ้นมาทํา
หนาที่ปองกันการปลอยกาซเรือนกระจก จะทําใหภายในป ค.ศ. 2030 ปริมาณกาซเรือนกระจกใน
ชั้นบรรยากาศจะเพิ่มขึ้นเปนสองเทาเมื่อเทียบกับชวงกอนการปฏิวัติอุตสาหกรรมและปริมาณ
ครึ่งหนึ่งของกาซเรือนกระจกนี้จะเปนกาซคารบอนไดออกไซด สวนปริมาณที่เหลือจะเปนกาซเรือน
กระจกชนิดอื่น6 ซึ่งถึงแมวาการคาดการณดังกลาวนี้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได แตการ
เพิ่มปริมาณของกาซเรือนกระจกก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของกาซเรือน
กระจก โดยเฉพาะปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจตองปรากฎขึ้นในอนาคต
ประเด็นปญหาเรื่องสภาวะโลกรอน นักวิทยาศาสตรและคณะทํางานผูเชี่ยวชาญภายใน
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อวามีสาเหตุมาจากการ
ปลอยกาซเรือนกระจกโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งมักเกิดมาจากการกระทําของมนุษย
โดยการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะน้ํามันและกาซธรรมชาติอยางฟุมเฟอยจนกอใหเกิดเปน
มลพิษทางอากาศและสภาวะโลกรอน ทําใหมีความจําเปนที่จะตองลดปริมาณการปลอยกาซเพื่อ
ปองกันการเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ7 ซึ่งปญหาดังกลาวสวนหนึ่งลวนเกิดมาจากการคมนาคม
ขนสง โดยเฉพาะการคมนาคมขนสงทางอากาศหรือภาคสวนการบิน เนื่องจากการเดินทางหรือ
ขนสงสินคาทางอากาศมีความสะดวก รวดเร็ว ทําใหประชาชนหรือผูประกอบการธุรกิจสงออกมัก
นิยมเลือกใชบริการ สงผลใหภาคสวนการบินมีปริมาณการปลอยกาซเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นประชาคม
5

IPCC, Organization [Online], 2012, Available from: http://www.ipcc.ch/ organization/
organization.shtml#.T7S4PXJaeug [2012, January 1]
6

IPCC, Climate change: The IPCC impact assessment [Online], 1990, Available from:
http://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_II/ipcc_far_wg_II_full_report.pdf [2011, October 18]
7

UNFCCC, Executive summary of the national communication of the United States of
America: Submitted under articles 4 and 12 of the United Nations Framework Convention on Climate
Change [Online], 1995, Available from: http://unfccc.int/cop5/resource/docs/nc/usa01.pdf [2011,
October 18]
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โลกจึ ง ต อ งมี ก ารหาแนวทางในการควบคุ ม ปริ ม าณการปล อ ยก า ซที่ ม าจากภาคส ว นการบิ น
เชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอธุรกิจของสายการบินตางๆ และธุรกิจ
การทองเที่ยว หรือทําใหปริมาณการเดินทางและการขนสงสินคาทางอากาศลดลง
จากการที่ประเทศตางๆ ทั่วโลกจะตองไดรับผลกระทบจากปญหาดานสภาพภูมิอากาศ
ตางๆ เหลานี้ ทําใหประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเริ่มมีการใหความสําคัญมากขึ้น
และนํามาสูความรวมมือเพื่อแกไขปญหา ซึ่งความรวมมือดังกลาวเกิดขึ้นโดยการริเริ่มขององคการ
สหประชาชาติ เนื่องจากสหประชาชาติไดจัดการประชุมเพื่อใหนานาประเทศรวมกันหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นในป ค.ศ. 1992 ที่กรุง ริโอ เดอ จาเน
โร ประเทศบราซิล8 และจากการเจรจากันในการประชุมครั้งนี้ไดกอใหเกิดขอตกลงระหวางประเทศ
ที่สําคัญคือ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)9 ซึ่งในเวลาตอมาขอตกลงดังกลาวนี้ก็
ไดกลายเปนพื้นฐานของความรวมมือระหวางประเทศและเปนแนวทางที่สําคัญในการกําหนดทิศ
ทางการปฏิบัติการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาจนนําไปสูการกอเกิดเปนพิธีสารเกียวโตขึ้น
2.2 ระบอบระหวางประเทศในพิธีสารเกียวโต
ในเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 1990 ที่ประชุมของสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดมีมติให
ริเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการเจรจาระหวางรัฐบาล (Intergovernmental Negotiating
Committee for Framework Convention on Climate Change: INC/FCCC)10 เพื่อดําเนินการ
เจรจารางอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งภายหลังจากการ
ประชุ ม ทั้ ง 5 ครั้ ง ในช ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ค.ศ. 1991
ถึ ง เดื อ นพฤษภาคม ค.ศ. 1992
คณะกรรมการดั ง กล า วได เ สนอร า งอนุ สั ญ ญาฯ ต อ ตั ว แทนจากประเทศต า งๆ มากกว า 150
ประเทศ โดยทางประชาคมยุโรปหรือสหภาพยุโรปในเวลานั้นแสดงบทบาทในการเจรจาโนมนาวให
8

UNFCCC, An introduction to the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) and its Kyoto Protocol [Online], 2011, Available from: http://unfccc.int/files/press/
backgrounders/application/pdf/unfccc_and_kyoto_protocol.pdf [2011, May 23]
9

ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ข., หนา 210.

10

Laurence Boisson de Chazournes, United Nations Framework Convention on Climate
Change [Online], 2008, Available from:http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/ccc/ccc_e.pdf [2011,
May 23]
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ประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ยอมรับและลงนาม จนกอใหเกิดเปนขอตกลง
ระหวางประเทศหรืออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมา ใน
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 199211
ถึงแมวาจะมีทั้งประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาตางๆ รวมลงนาม แตภายใน
อนุสัญญาฯ ไดกําหนดเอาไววาจะมีผลบังคับใชภายใน 90 วันภายหลังจากที่ประเทศลําดับที่ 50
ใหสัตยาบัน และในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1993 เปนวันที่อนุสัญญาฯ ไดรับการใหสัตยาบันครบ
50 ประเทศ12 สงผลใหอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชในเวลาตอมา คือวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1994
และภายหลังจากนั้น 6 เดือน ประเทศพัฒนาแลวที่เปนภาคีอนุสัญญาฯ จะตองเริ่มสงรายงาน
แหงชาติ (National Communication) เพื่อแสดงปริมาณการปลอยกาซ ในขณะเดียวกันนี้
คณะกรรมการเพื่ อ การเจรจาระหว า งรั ฐ บาลได จั ด ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งการอนุ วั ติ ต าม
อนุสัญญาฯ แตในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1995 คณะกรรมการเพื่อการเจรจาระหวางรัฐบาลก็ตอง
ยุบ เลิ ก ไปและเปลี่ ย นเป น ให ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาประเทศภาคี อ นุ สัญ ญาฯ เป น องค ก รสู ง สุ ด ของ
อนุสัญญาฯ แทน13
อนุสัญญาฯ กลายเปนพื้นฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติ เนื่องจากไดสงเสริม
ใหมีการปฏิบัติภายใตสภาพที่ขาดความแนนอนในทางวิทยาศาสตร หรือเปนการปฏิบัติภายใต
หลักการปองกันไวกอน (Precautionary principle)14 อันเปนหลักการที่แตกตางจากแนวทางการ
ปฏิบัติระดับระหวางประเทศในอดีต ที่การดําเนินการใดๆ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดมีการพิสูจนแลว
วาสามารถกอใหเกิดผลกระทบขึ้นมาไดจริง แตสําหรับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น
ไมอาจรอผลยืนยันในทางวิทยาศาสตรได เนื่องจากหากตองรอใหเกิดผลยืนยันในทางวิทยาศาสตร
แลว การปองกันและแกไขปญหานี้คงไมสามารถกระทําไดทันเวลา เพราะการแกไขปญหาดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตองอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานกวาจะเห็นผลที่ตามมาอยางชัดเจน

11

European Commission, What is the EU doing on climate change? [Online], 2010,
Available from: http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_en.htm [2011, October 18]
12

อัษฏาพร ไกรพานนท, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กรุงเทพฯ:
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร, 2544), หนา 2.
13
14

เรื่องเดียวกัน, หนา 3.

UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change [Online], 1992,
Available from: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng/pdf. [2010, October 20]
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นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ยังไดกําหนดองคกรตางๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับการดําเนินการใหบรรลุ
ตามเป า หมายของอนุ สั ญ ญาฯ ซึ่ ง องค ก รสู ง สุ ด ที่ เ ป น เวที ใ นการเจรจาระหว า งประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ คือ ที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ (Conference of the Parties: COP)15
องคกรนี้จะมีอํานาจในการตัดสินใจการดําเนินการตางๆ เพื่อติดตาม รวมถึงตรวจสอบความ
คืบหนาในการปฏิบัติตามขอตกลง และการแสวงหาหนทางเพื่อใหการปฏิบัติตามอนุสัญญาแหง
สหประชาชาติฯ สามารถบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรม โดยมีองคกรยอยๆ ที่ทําหนาที่สนับสนุน
ทางดานเทคนิคและการอนุวั ติ ไดแก องค กรยอยเพื่ อใหคําปรึกษาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice: SBSTA) และองคกร
ยอยเพื่อการอนุวัติ (Subsidiary Body for Implementation Advice: SBI) รวมทั้งมีองคกรที่
ดําเนินการทางดานงบประมาณใหอนุสัญญาฯ ก็คือกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environment
Facility: GEF)16 และมีสํานักงานเลขาธิการอนุสัญญา ที่มีหนาที่ในการดูแล ดําเนินงานดานการ
บริหารกิจการตางๆ
ภายในอนุสัญญาฯ นี้ยังมีจุดเดนนอกเหนือไปจากเรื่องความยืดหยุนของอนุสัญญาฯ ที่ได
กําหนดกรอบเอาไวกวางๆ ในการอนุวัติตามอนุสัญญาฯ เพื่อใหสามารถปรับปรุงพันธกรณีไดตาม
ความจําเปน โดยหลักการที่สําคัญอีกประการหนึ่งของอนุสัญญาฯ คือหลักการความรับผิดชอบ
รวมกันในระดับที่แตกตางกัน (Common but differentiated responsibilities)17 หลักการนี้ได
พิจารณาถึงความแตกตางของการปลอยกาซเพื่อดํารงชีวิตประจําวันกับการปลอยกาซเพื่ออํานวย
ความสะดวกสบาย และในสวนของประเด็นเรื่องสัดสวนที่กอใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กลาวคือประเทศที่ไดปลอยกาซเรือนกระจกออกสูชั้นบรรยากาศนั้น โดยสวนใหญ
มักจะเปนบรรดาประเทศพัฒนาแลว ที่ไดใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในปริมาณมากมา
ตั้งแตชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรม แตกตางจากประเทศกําลังพัฒนาที่ใชทรัพยากรและพลังงานใน
15

UNFCCC, Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate
Change [Online], 1998, Available from: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf [2011,
May 27]
16

Global Environment Facility, Instrument for the establishment of the restructured GEF
[Online], 2010, Available from: http//www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/ publication/ GEF_
Instrument_March08.pdf [2011, May 25]
17

UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change [Online], 1992,
Available from: http://unfccc.int /resource/docs/convkp/conveng.pdf [2010, October 20]
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ปริมาณนอยกวา แตจากแนวโนมในการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานของประเทศตางๆ
กําลังเพิ่มปริมาณมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากการเรงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สงผล
ให ก ารแก ไ ขป ญ หา ในประเด็ น นี้ เ กิ ด ความซั บ ซ อ นขึ้ น ดั ง นั้ น ภายในอนุ สั ญ ญาฯ จึ ง ได มี ก าร
แบงกลุมประเทศภาคีของอนุสัญญาฯ ออกเปน 2 กลุม คือ ประเทศในกลุมภาคผนวกที่ I (Annex
I)18 ประกอบดวยประเทศอุตสาหกรรมโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวเปนสวนใหญ สวนกลุมตอมา
คือ ประเทศนอกกลุมภาคผนวกที่ I (Non-annex I)19 ประกอบดวยประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย
โดยการพิ จ ารณาแบง กลุมประเทศดั ง กลา วนี้ อาศัย ปจจั ย ตางๆ อาทิ ศั กยภาพในการปรับตัว
ศั ก ยภาพในการลดปริ ม าณการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก หรื อ ระดั บ รายได และความเสี่ ย งต อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เปนตน
นอกจากนี้อนุสัญญาฯ ยังกําหนดใหประเทศอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะบรรดาประเทศ
พั ฒ นาแล ว จะต อ งรั บ ภาระในการแก ไ ขป ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและออก
คาใชจายสวนใหญ รวมทั้งใหประเทศเหลานี้จะตองเปนผูนําในการแกไขปญหาสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง ภายใตหลักการหลักความรับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตางกันตามศักยภาพ
(Common but differentiated responsibilities and respective capabilities)20 จากการกําหนด
ดังกลาวนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจัดสรรความรับผิดชอบ โดยอนุสัญญาฯ
ระบุใหประเทศพัฒนาแลวมีพันธกรณีในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกใหอยูในระดับ
เดียวกับป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 2000 แตกตางจากประเทศกําลังพัฒนาที่ไมมีพันธกรณีตอง
ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก เนื่องจากสัดสวนหรือปริมาณการปลอยกาซของประเทศ
กําลังพัฒนายังอยูในระดับต่ํากวาประเทศพัฒนาแลว อีกทั้งประเทศกําลังพัฒนายังมีศักยภาพต่ํา
ในการหาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมๆ ขึ้นมาทดแทน ที่สามารถชวยลดปริมาณการปลอยกาซ
แตถึง แม วา ประเทศกํ าลั งพั ฒนาจะไมมีพั นธกรณี มาควบคุม แตก็ ไมไดหมายความว าบรรดา
ประเทศกําลังพัฒนาจะไมตองดําเนินการใดๆ เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกแตอยาง
ใดเลย เพียงแตประเทศกําลังพัฒนาจะตองดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซตามศักยภาพของ
ตนเอง

18

รายชื่อประเทศในกลุมนี้ดูไดในภาคผนวกหนา 208.

19

รายชื่อประเทศในกลุมนี้ดูไดในภาคผนวกหนา 208-209.

20

UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change [Online], 1992,
Available from: http://unfccc.int /resource/docs/convkp/conveng.pdf [2010, October 20]

34

นอกจากอนุสัญญาฯ จะไดกําหนดพันธกรณีสําหรับประเทศอุตสาหกรรมตางๆ แลว ก็ยัง
กําหนดแนวทางในการแกปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิเชน กําหนดใหมีการ
ลดหรือควบคุมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการกระทําของมนุษยโดยใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนาการศึกษา
การวิจัยเพื่อใหเกิดความรู เพิ่มความชัดเจนใหกับการศึกษาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากนั้นจึงสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย และให
พยายามหาแนวทางในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยดําเนินการภายใต
หลักการที่สําคัญของอนุสัญญาฯ
จากที่กลาวมาสะทอนใหเห็นวาอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เปนขอตกลงระหวางประเทศที่มีความพยายามแกไขปญหานี้ แตภายหลังการบังคับใช
อนุสัญญาฯ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะประเทศ
พัฒนาแลวไมสามารถลดปริมาณการปลอยกาซไดตามพันธกรณี อยางไรก็ตามภายใตหลักการ
ของอนุสัญญาฯ ที่เปดโอกาสใหสามารถปรับปรุงพันธกรณีไดตามความเหมาะสม ดังนั้นจึงมีการ
ทบทวนรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ พั น ธกรณี ข องประเทศภาคี ใ นการประชุ ม สมั ช ชาประเทศภาคี
อนุสัญญาครั้งแรก (Conference of Parties 1: COP-1)21 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี
ในป ค.ศ. 1995 และในการประชุมครั้งนี้ ประเทศพัฒนาแลวตองทําการเสนอรายงานแหงชาติตอ
ที่ประชุม ภายในรายงานเหลานี้ชี้ใหเห็นวา บรรดาประเทศพัฒนาแลวไมสามารถลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกใหอยูในระดับเดียวกับป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 2000 ไดตามพันธกรณี
ดังนั้นในที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งแรกนี้ จึงไดมีความเห็นวาควรใหมี
การทบทวนพันธกรณีและกําหนดมาตรการที่มีความเขมงวดมากยิ่งขึ้น สงผลใหที่ประชุมสมัชชา
ประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ ครั้ ง แรก กํ า หนดให มี ก ารเจรจารอบใหม ขึ้ น โดยมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad Hoc Group on Berlin Mandate: AGBM)22 ซึ่งคณะกรรมการ
21

UNFCCC, Report of the ad hoc group on the Berlin mandate on the work of its first
session held at Geneva from 21 to 25 August 1995 [Online], 1995, Available from: http://unfccc.int/
cop5/resource/docs/1995/agbm/02.pdf [2011, June 6]
22

คณะกรรมการเฉพาะกิจ (AGBM) ไดป ฏิบัติ ห นา ที่ตามที่ไ ดรับ มอบหมายจากที่ ป ระชุ มสมัช ชา
ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งแรก โดยมีการจัดการประชุมของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 8 ครั้ง ซึ่งการประชุม 4
ครั้งแรกนั้นอยูในชวงกอนการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 2 (COP-2) สวนอีก 3 ครั้งตอมาอยู
ในชวงกอนการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 3 (COP-3) และในการประชุมครั้งสุดทายนั้นไดจัด
ประชุมขึ้นในชวงของการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 3 ในป ค.ศ. 1997

35

เฉพาะกิจดังกลาวนี้จะทําหนาที่ในการยกรางพิธีสารเพื่อใชในการประชุมสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ ครั้งที่ 3 และในการยกรางพิธีสารนั้นเปนการดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคหลักของ
อนุสัญญาฯ คือ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการลดปริมาณความหนาแนนของกาซเรือนกระจกที่มีอยู
ภายในชั้นบรรยากาศใหอยูในระดับที่มีความปลอดภัยจนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศสามารถปรับตัวได
และเพื่อประเทศตางๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดอยางยั่งยืน23
เมื่อพิธีสารผานการเจรจาในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 3 (COP-3)
ที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน ในป ค.ศ. 1997 จึงเรียกพิธีสารนี้วา พิธีสารเกียวโต (Kyoto
Protocol) โดยมีการเปดใหประเทศตางๆ รวมลงนามระหวางวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1998 ถึงวันที่
15 มีนาคม ค.ศ. 1999 ในชวงเวลาดังกลาวมีประเทศรวมลงนามทั้งหมด 84 ประเทศ แตถึง
อยางไรก็ตามพิธีสารเกียวโตจะมีผลบังคับใชได จะตองมีประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ใหสัตยาบัน
(Ratify) เปนจํานวนไมนอยกวา 55 ประเทศ ซึ่งในจํานวนดังกลาวนี้จะตองประกอบดวยประเทศ
พัฒนาแลว ที่มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไมนอยกวารอยละ 55 ของปริมาณที่ไดปลอย
ออกมาในป ค.ศ. 199024
พิธีสารเกียวโตถือวาเปนการเพิ่มความเขมงวดใหกับพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการกําหนดใหมีพันธกรณีในทางกฎหมาย (Legally
binding) เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก และยัง
กําหนดใหบรรดาประเทศพัฒนาแลวจะตองดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลง
ประมาณอยางนอยรอยละ 5 ของระดับที่ปลอยกาซป ค.ศ. 1990 ในชวงพันธกรณีแรก (First
commitment period) หรือระหวางป ค.ศ. 2008-2012 ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาจะตอง
ดําเนินการตามแผนกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism)25
ถึงแมพิธีสารเกียวโตจะเปนขอตกลงระหวางประเทศที่ไดเพิ่มความเขมงวดของอนุสัญญา
แห ง สหประชาชาติ ฯ แต พิ ธี ส ารเกี ย วโตก็ ยั ง มี ข อ บกพร อ งและความยื ด หยุ น กั บ ประเทศที่ มี
23

UNFCCC, Fact sheet: An introduction to the United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) and its Kyoto Protocol [Online], 2011, Available from: http://unfccc.int/
press/fact_sheet/items/4978.php [2011, March 24]
24
UNFCCC, Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate
Change [Online], 1997, Available from: http//unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.html [2011,
March 24]
25

Ibid.
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พันธกรณีในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอยู โดยเห็นไดจากจากการประชุมสมัชชา
ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ในแตละครั้งที่ผานมา ในที่ประชุมจะพยายามผลักดันใหเกิดขอตกลง
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศสําหรับชวงหลังป ค.ศ. 2012 ขึ้นมาและจะ
สังเกตเห็นวาการดําเนินการเพื่อใหเกิดขอตกลงระหวางประเทศดังกลาว โสภารัตน จารุสมบัติ
กลาววาจะมีปจจัยที่ทั้งประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาตองพิจารณาในการเขาไปมีขอผูกพัน
ระหวางประเทศ อาทิ ผลประโยชนแหงชาติ (National Interest) ผลประโยชนระหวางประเทศ
(International Interest) พันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม (Obligations/Implementations)
คาใชจายตางๆ (Cost) ผลกระทบตอประชาชน (Impact on the public) และประสิทธิผลของ
ขอตกลง (Effectiveness)26 และดวยปจจัยตางๆ เหลานี้อาจสงผลทําใหหลายๆ ประเทศยังไม
ยิ น ยอมให ค วามร ว มมื อ เพื่ อ ให เ กิ ด เป น ข อ ตกลงระหว า งประเทศฉบั บ ใหม ที่ มี ผ ลผู ก พั น ทาง
กฎหมายขึ้นมา เพราะอาจสงผลกระทบในดานการเติบโตทางเศรษฐกิจกับประเทศของตนตามมา
ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ สหรัฐอเมริกาที่ยังไมยินยอมใหสัตยาบันแกพิธีสารเกียวโตและจีนที่มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและมีการปลอยกาซออกสูชั้นบรรยากาศในปริมาณมากแตก็ยัง
ไมยินยอมลดการปลอยกาซ ซึ่งทั้งสองประเทศนี้เปนประเทศผูปลอยกาซออกสูชั้นบรรยากาศมาก
เปนอันดับตนๆ ของโลก แตยังมีทาทีไมยินยอมใหความรวมมือกับนานาประเทศ เพราะทั้งสอง
ประเทศนี้ยังคงใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ ดังที่ไดกลาวมา โดยเฉพาะเห็นแกผลประโยชน
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศตนเองมากกวาการลดปริมาณการปลอยกาซเพื่อผลประโยชนใน
ดานสิ่งแวดลอมระยะยาว
ในการเจรจาในเวทีระหวางประเทศอยางเชน การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ
แตละครั้ง คณะกรรมาธิการยุโรปทั้งดานสิ่งแวดลอมและดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มักจะดําเนินการเจรจากับประเทศตางๆ ทั้งประเทศพัฒนาแลว ประเทศกําลังพัฒนา หรือประเทศ
ที่กําลังเปลี่ยนผานระบบเศรษฐกิจเปนแบบเสรีในแถบยุโรปตะวันออก เพื่อใหประเทศเหลานี้หันมา
รวมมือกับสหภาพยุโรปในการแกไขปญหาสภาวะโลกรอนและสรางขอตกลงระหวางประเทศหรือ
ระบอบระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมา เหมือนดังเชนการรวมกัน
สรางระบอบระหวางประเทศอยางพิธีสารเกียวโตในป ค.ศ. 1997 และเริ่มบังคับใชไดจริงในป ค.ศ.
2005 แตเนื่องจากพิธีสารนี้ไดกําหนดระยะเวลาหาปในการควบคุมปริมาณการปลอยกาซหรือ
ภายในชวงพันธกรณีแรก ที่มีผลทางกฎหมายตั้งแตป ค.ศ. 2008-2012 ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดป ค.ศ.
26

โสภารัตน จารุสมบัติ, นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2541), หนา 238.
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2012 แลวพิธีสารก็อาจจะสิ้นสุดไปทันที และจะเห็นไดวาถึงแมวาพิธีสารเกียวโตจะสามารถบังคับ
ใชไดตั้งแตป ค.ศ. 2005 และเริ่มควบคุมปริมาณการปลอยกาซจริงในป ค.ศ. 2008 แตพิธีสารนี้ก็
ยังคงมีขอบกพรองบางประการที่ทําใหการดําเนินการบังคับใชจริงไมราบรื่นจนสงผลตอการลด
ปริมาณการปลอยกาซของประเทศตางๆ ยังไมเห็นผลที่เปนรูปธรรม โดยขอบกพรองของพิธีสาร
เกียวโตมีดังตอไปนี้
ประการแรก การไมมีขอผูกมัดหรือพันธกรณีในระดับระหวางประเทศที่แทจริง ถึงแมวา
จะมีการควบคุมและแบงสัดสวนปริมาณการปลอยกาซของบรรดาประเทศพัฒนาแลว และมี
พันธกรณีในการลดปริมาณการปลอยกาซภายใตพิธีสารเกียวโต แตก็ไมสามารถบังคับหรือทําให
สหรัฐอเมริกาหรือประเทศกําลังพัฒนาที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วอยางเชน
ประเทศจีนหรืออินเดียยินยอมลดปริมาณการปลอยกาซหรือปฏิบัติตามขอกําหนดของพิธีสารได27
สงผลใหการลดปริมาณการปลอยกาซในระดับสากลยังดําเนินการอยางไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ประการที่สอง การไมมีเครื่องมือสําหรับพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชชวยลดปริมาณการปลอย
กาซ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากพิธีสารเกียวโตที่ไมไดสรางกลไกในเรื่องงบประมาณในการพัฒนา
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่จะนําไปใชในการลดปริมาณการปลอยกาซ เนื่องจากพิธีสารเกียวโต
เนนเพียงเรื่องการถายโอนเทคโนโลยี โดยอาศัยกลไกที่ยืดหยุนเชน กลไกการพัฒนาที่สะอาด
เทานั้น28 สงผลใหการลดปริมาณการปลอยกาซขาดความตอเนื่อง
จากขอบกพรองดังกลาว สงผลใหคณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดพยายามผลักดันใหเกิดเปน
ระบอบระหว า งประเทศฉบั บ ใหม ขึ้ น มาทดแทนพิ ธี ส ารเกี ย วโต ซึ่ ง ท า ที ดั ง กล า วของ
คณะกรรมาธิการยุโรปนี้สามารถเห็นไดตั้งแตในเดือนมกราคม ป ค.ศ. 2007 คณะกรรมาธิการ
ยุโรปไดเสนอรางและขอเสนอแนะตอการดําเนินการโดยการรณรงค “Limiting Global Climate
Change to 2 degree Celsius: The way ahead for 2020 and beyond”29 ซึ่งเปนรางที่เนน
ความรวมมือกับประเทศกําลังพัฒนาในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากนั้น
ในเดือนมีนาคม ปเดียวกันนี้ ในการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป ก็ไดมีการประกาศปฏิญญา
27

Fulvio Conti, Toward a post-2012 international climate agreement [Online], 2010,
Available from: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/conti-viewpoint.pdf [2011, May 20]
28
29

Ibid.

European Commission, Limiting global change to 2 degree Celsius: The way ahead for
2020 and beyond [Online], 2007, Available from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.
do?uri=CELEX:52007DC0002:EN:NOT [2011, May 7]
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รวมกันในการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนลงรอยละ 60-80 เมื่อเทียบกับระดับปริมาณในป
ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 205030
จากขอบกพรองที่กลาวมา จะเห็นวาขอบกพรองของอนุสัญญาฯ ที่เปนสาเหตุสําคัญที่ทํา
ใหประเทศพัฒนาแลวไมยอมดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีที่จะตองลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกใหอยูในระดับเดียวกับป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 2000 คือ การที่อนุสัญญาฯ ยัง
ขาดพันธกรณีในทางกฎหมายที่จะบังคับใหประเทศพัฒนาแลวตองดําเนินการตามพันธกรณีที่ได
กําหนดไว ดังนั้นพิธีสารเกียวโตจึงไดกําหนดพันธกรณีในทางกฎหมายไวสําหรับกรณีที่ประเทศ
ภาคีอนุสัญญาฯ ไมยอมดําเนินการตามพันธกรณี โดยที่ในมาตราที่ 3 ของพิธีสาร ไดกําหนด
พันธกรณีในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศพัฒนาแลว และในมาตรา 18 ก็
ไดกําหนดใหมีขั้นตอนรวมถึงกลไกในการตัดสินและดําเนินการลงโทษในกรณีที่ประเทศภาคีไม
ยอมดําเนินการตามพันธกรณีที่ไดกําหนดไวในพิธีสาร31
มาตราที่ 3 ยังไดกําหนดประเภทของกาซเรือนกระจกที่อยูภายใตพิธีสารเกียวโตทั้ง 6
ประเภท (Annex
A) โดยการคํ า นวณการลดก า ซเหล า นี้ ใ ห คิ ด เที ย บปริ ม าณของก า ซ
คารบอนไดออกไซด เปาหมายของปริมาณการลดโดยรวม คือปริมาณการลดที่รักษาระดับปริมาณ
ของกาซเรือนกระจกของประเทศพัฒนาแลว ใหอยูในระดับที่ต่ํากวาปริมาณการปลอยกาซในป
ค.ศ. 1990 อยางนอยรอยละ 5 ซึ่งปริมาณการลดนี้ไดแบงตามประเทศตางๆ ที่อยูในภาคผนวกใน
ระดับที่แตกตางกัน ซึ่งการดําเนินการทั้งหมดนี้จะตองลงมือปฏิบัติใหเสร็จสิ้นภายในชวงพันธกรณี
แรกหรือในป ค.ศ. 2008-201232
พิธีสารเกียวโตไดเปดชองทางใหประเทศพัฒนาแลวสามารถลดภาระในการดําเนินการ
ตามพันธกรณีของตนเองและใหประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ไดมีสวนรวมในการลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก พิธีสารเกียวโตจึงไดกําหนดกลไกในการดําเนินการลดปริมาณการปลอย
30

European Parliament and the Council of the European Union, Directive 2008/101/EC of
the European parliament and of the council of 19 November 2008: amending Directive 2003/87/EC
so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading
within the community [Online], 2009, Available from: http://eur-lex europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2009.008.003.003:EN:PDF [2011, March 20]
31

อัษฎาพร ไกรพานนท, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต (กรุงเทพฯ: สํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดลอม, 2544), หนา 14.
32

UNFCCC, UN conference agrees agenda for negotiations on new emission reduction
targets under the Kyoto Protocol [Online], 2006, Available from: http://unfccc.int [2011, June 3]
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กาซขึ้น อาทิเชน การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading) ซึ่งกลไก
ดังกลาวนี้ ภายในมาตราที่ 17 ของพิธีสารเกียวโตไดกําหนดขึ้นมา เพื่อใหประเทศที่ลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกไดมากเกินกวาที่กําหนดไว สามารถนําปริมาณสวนเกินเหลานี้ไปซื้อขาย
ภายในตลาดซื้อขายกาซคารบอนได กลไกนี้เปนการอาศัยระบบตลาดที่มีการแขงขันระหวางกันมา
เปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการทําใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอยางมี
ประสิทธิภาพ การใชกลไกทางระบบตลาดนี้จะชวยทําใหกาซเรือนกระจกกลายเปนสินคาประเภท
หนึ่งหรือเรียกวา คารบอนเครดิต (Carbon Credit)33 เพียงแตคารบอนเครดิตที่ซื้อขายระหวางกัน
คือจํานวนหรือปริมาณกาซที่สามารถลดไดมากกวาที่พันธกรณีไดกําหนดไว ซึ่งการคาขายปริมาณ
คารบอนเครดิตที่ไดจากการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกนี้จะทําใหประเทศที่มีพันธกรณี
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลว สามารถประหยัดตนทุนหรือคาใชจายในการลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกของตนเองไดมากพอสมควร สวนปริมาณกาซเรือนกระจกที่ตองควบคุมการปลอย
กาซเรือนกระจกตามกลไกนี้จะเรียกวา ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการจัดสรรและอนุญาตให
ปลอยได (Assigned Amount Units: AAUs)34 อันเปนคารบอนเครดิตประเภทหนึ่งที่สามารถซื้อ
ขายกันไดระหวางประเทศพัฒนาแลวดวยกัน
กลไกตอมา คือโครงการความรวมมือในการดําเนินงาน (Joint Implementation: JI)
กลไกดังกลาวนี้ไดรับการกําหนดขึ้นมาภายใตมาตราที่ 6 ของพิธีสารเกียวโต โดยมีการจํากัดใหมี
การดําเนินการไดเฉพาะในระหวางประเทศพัฒนาแลวหรือกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจของ
ประเทศพัฒนาแลวเทานั้น การดําเนินการรวมจึงเปนการที่ประเทศที่เกี่ยวของไดตกลงดําเนิน
โครงการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมกันและแบงสรรปริมาณการลด โดยปริมาณการ
ลดดังกลาวสามารถนําไปคิดรวมกับปริมาณการลดกาซของประเทศเหลานั้น และจํานวนกาซเรือน
กระจกที่ลดลงตามโครงการในกลไกการดําเนินโครงการฯ จะเรียกวาเครดิตคารบอนที่ไดมาจาก
โครงการการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตโครงการความรวมมือในการดําเนินงาน

33

คารบอนเครดิต (Carbon Credit) หมายถึง เครดิตสมมุติที่ไดรับมาจากการออกโครงการหรือกระทํา
กิจกรรมใดๆ ที่ถือไดวาเปนการชวยลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเครดิตดังกลาวนี้มักจะถูก
นําไปขายกันภายในตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตใหกับประเทศหรือภาคธุรกิจที่ตองการเครดิตไปชดเชยปริมาณ
การปลอยกาซของตนเอง
34

UNFCCC, Greenhouse gas emission-a new commodity [Online], 2011, Available from:
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanism/emission_trading/items/2731.php [2011, June 5]
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(Emission Reduction Units: ERUs) ซึ่งมีคาเทียบเทากับ 1 ตันคารบอนไดออกไซด35 แตถึงแมวา
ภายในกลไกนี้จะจํากัดไวเฉพาะประเทศในกลุมพัฒนาแลว แตก็ยังไดยินยอมใหมีการดําเนินการ
รวมกันเพื่อศึกษาและทําการทดลองใชขั้นตอนตางๆ ในการปฏิบัติงานระหวางประเทศพัฒนาแลว
กับประเทศกําลังพัฒนา (Activity Implemented Jointly: AIJ) แตอยางไรก็ตามปริมาณการลด
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดจากการดําเนินการรวมนี้จะไมสามารถนํามาคิดคํานวณหักลบจาก
ปริมาณที่กําหนดไวในพันธกรณีของพิธีสารเกียวโตได
กลไกสุดทาย คือกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)
เปนกลไกที่กําหนดไวโดยมาตราที่ 12 ของพิธีสารเกียวโตวามีวัตถุประสงค คือเพื่อชวยใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศกําลังพัฒนา หรือใหประเทศกําลังพัฒนาไดมีสวนรวมในการลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกและเพื่อใหประเทศพัฒนาแลวสามารถลดปริมาณการปลอยกาซไดตรง
ตามพันธกรณีที่กําหนดไวในมาตราที่ 3 ของพิธีสารเกียวโตได ซึ่งกลไกการพัฒนาที่สะอาดเปน
แนวทางรูปแบบใหมที่สําคัญของประเทศพัฒนาแลว รัฐบาลรวมถึงภาคเอกชนตางๆ สามารถ
ถายทอดเทคโนโลยีที่สะอาดใหกับประเทศกําลังพัฒนา จากนั้นจึงนําเอาผลประโยชนในรูปแบบ
ของคารบอนเครดิตที่ไดจากการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมารวมกับการดําเนินการลด
ปริ มาณก าซภายในประเทศของตนเอง ส ว นปริมาณก า ซเรือ นกระจกที่ลดลงของโครงการซึ่ง
สอดคลองกับเงื่อนไขของกลไกการพัฒนาที่สะอาดนี้จะเรียกวาเครดิตที่ไดมาจากการลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินภายใตโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Certified
Emission Reduction: CERs) การถายโอนหรือการไดรับปริมาณคารบอนเครดิตที่ไดมาจากการ
ลดปริมาณการปลอยกาซของกลไกทั้งสามนี้ จะไดรับการบันทึกปริมาณผานทางระบบการจด
ทะเบียนภายใตพิธีสารเกียวโต ซึ่งการบันทึกปริมาณการถายโอนระหวางประเทศนี้ จะชวยยืนยัน
หรือรับประกันความปลอดภัยของการถายโอนปริมาณคารบอนเครดิตที่มาจากกลไกการลดการ
ปลอยกาซระหวางประเทศได36
ในเรื่องการบังคับใหเกิดการดําเนินการตามพันธกรณีนั้น เห็นไดจากการประชุมประเทศ
ภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 4 (COP-4) ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1998 ที่กรุงบูโนส ไอเรส ประเทศอา
35

UNFCCC, Joint implementation [Online], 2011, Available from: http://unfccc.int/
kyoto_protocol/ mechanism/joint_implementation/item/1674.php [2011, June 5]
36

UNFCCC, Relationship to domestic and regional emission trading scheme [Online],
2005, Available from: http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/emission_trading/items/273.php
[2010, March 24]
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เจนตินา ภายในที่ประชุมประเทศภาคีไดมีมติใหดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานรวมระหวางองคกร
ยอยเพื่อใหคําปรึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและองคกรยอยเพื่อการปฏิบัติตามเพื่อ
พัฒนาระบบการบังคับรวมถึงควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามพันธกรณีของพิธีสารเกียวโต
และรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ
อยางไรก็ตามประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ก็ยังคงไมสามารถหาขอสรุปไดในประเด็นสําคัญ
หลายประเด็นในพิธีสารเกียวโต โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกฎระเบียบในการปฏิบัติตามพันธกรณี
ของพิธีสารเกียวโต กลไกในเรื่องการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก การดําเนินการรวม
และกลไกการพัฒนาที่สะอาด37 วากลไกเหลานี้ควรมีการผอนปรนเชนไรในการบังคับใหประเทศ
ภาคีอนุสัญญาฯ ปฏิบัติตามพันธกรณี เพื่อที่จะทําใหประเทศภาคีตางๆ สามารถหามาตรการ
ภายในประเทศเพื่อใหการลดปริมาณกาซเรือนกระจกเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในพิธีสาร
เกียวโต สวนอีกประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยางมาก ก็คือเรื่องกฎและแนวทางในการควบคุม
ประเทศภาคีใหปฏิบัติตามพันธกรณี ประเด็นนี้เปนเรื่องที่สําคัญมากในการเจรจา เพราะเปนเรื่องที่
สามารถส ง ผลกระทบต อ อธิ ป ไตยของประเทศภาคี ต า งๆ นอกจากนี้ ยั ง มี ป ระเด็ น เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากที่ดินและปาไม (Land Use and Land Use Change and
Forestry: LULUCF) ที่ยังไมสามารถหาขอสรุปในการเจรจาไดเชนเดียวกัน
นอกจากการเจรจาดังกลาวแลว ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ก็ยังมี
ความพยายามลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการคมนาคมขนสงโดยเฉพาะภาคสวนการบิน ที่
นับวันจะยิ่งมีปริมาณการปลอยกาซเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เห็นไดจากภายในมาตราที่ 2 ของพิธีสาร
เกียวโตที่กําหนดไวถึงการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายจํากัดปริมาณการปลอยกาซและเพือ่ ให
เกิดการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกําหนดใหประเทศภาคีโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลว
ดําเนินการจํากัดหรือลดการปลอยกาซจากภาคสวนการบินลงและใหทํางานรวมกับองคการการ
บินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)38 สงผลใหใน
เวลาตอมาในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ จึงไดเริ่มมีแนวคิดใหนําภาคสวนการบิน
เขามารวมอยูในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซที่มาจาก
37

Hermann E. Ott, Climate change: An important foreign policy issue [Online], 2001,
Available from: www.jstor.org/stable/302554 [2011, March 23]
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ภาคสวนการบินที่เริ่มมีการเติบโตอยางตอเนื่องและปลอยกาซเพิ่มขึ้น ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
จะสามารถทํา ให พิธี สารเกี ยวโตมีความครอบคลุมแตละภาคสวนที่มี การปลอยกาซออกสูชั้น
บรรยากาศและยังชวยทําใหการลดปริมาณการปลอยกาซตามที่กําหนดไวในพิธีสารเกียวโตเกิดผล
อยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
มาตราที่ 2 ของพิธีสารเกียวโตสะทอนใหเห็นถึงการตระหนักถึงปญหาปริมาณการปลอย
กาซจากสายการบินของประเทศตางๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปที่เห็นวาจะตองมีมาตรการเพิ่ม
ความเขมงวดโดยการนําการปลอยกาซที่มาจากภาคสวนการบินเขามารวมอยูในระบบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซ เชนเดียวกับภาคสวนอื่นๆ เพื่อทําใหสหภาพยุโรปสามารถบรรลุเปาหมาย
ตามพันธกรณีลดปริมาณการปลอยกาซที่มีตอพิธีสารไดภายในระยะเวลาที่กําหนดอันจะเปนการ
สงเสริมพิธีสารเกียวโตใหมีประสิทธิภาพไดอีกทางหนึ่ง และเมื่อมีการริเริ่มเจรจาเกี่ยวกับการ
ควบคุมการปลอยกาซของภาคสวนการบินที่ไดเกิดขึ้นในป ค.ศ. 2007 หรือในการประชุมสมัชชาฯ
ครั้งที่ 13 ที่เกาะบาหลี ซึ่งในชวงกอนการประชุมสมัชชาฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวา
ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ได เ ป ด เผยรายงานการคาดการณ ผ ลกระทบทาง
วิทยาศาสตรวาหากอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้นเกินกวา 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับป
ค.ศ. 1990 แลว จะทําใหสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกตกอยูในสภาวะอันตราย และถึงแมจะมีการปรับ
เพิ่มขึ้นเพียง 1-2 องศาเซลเซียส โลกก็ยังตกอยูในความเสี่ยงอันตรายเชนกัน39 สงผลใหในเวทีการ
ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ มีความพยายามหาทางลดการปลอยกาซจากภาคสวน
ตางๆ โดยเฉพาะจากการคมนาคมขนสงทางอากาศหรือภาคสวนการบินระหวางประเทศ
2.3 ระบอบระหวางประเทศหลังพิธีสารเกียวโต และแนวทางบาหลี (Bali Roadmap)
ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 13 (COP-13) ป ค.ศ. 2007 ที่เกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ภายในที่ประชุมไดมีการหยิบยกขอมูลจากรายงานการประเมินฉบับ
ดังกลาวของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลฯ มาเปดเผย ทางสหภาพยุโรปไดใหความสําคัญตอผล
การคาดการณทางวิทยาศาสตรกอนหนาในเรื่องอุณหภูมิเฉลี่ยที่จะปรับเพิ่มขึ้นเปนอยางยิ่ง อีกทั้ง
สหภาพยุโรปยังมีความเห็นวาในอดีตนั้น กลุมประเทศของตนเคยเปนผูปลอยกาซรายใหญ ดังนั้น
สหภาพยุโรปจึงพยายามลดปริมาณการปลอยกาซลง เพื่อปองกันไมใหอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกปรับ
39
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เพิ่มมากกวา 2 องศาเซลเซียส ดังนั้นรายงานที่เปนหลักฐานทางวิทยาศาสตรฉบับนี้จึงเปนพื้นฐาน
หรือเหตุผลสําคัญที่ทําใหการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 13 ประเทศตางๆ ตอง
เจรจาเกี่ยวกับขอตกลงดานสภาพภูมิอากาศฉบับใหมที่มีความครอบคลุมและเปนสากลและ
ทดแทนพิธีสารเกียวโต นอกจากนั้นภายในการประชุมครั้งนี้จะตองมีการกําหนดแนวทางในการลด
ปริมาณการปลอยกาซหรือแนวทางบาหลี (Bali Roadmap) ขึ้นมาเปนแนวทางหลักและกําหนดให
ระยะเวลาสิ้นสุดของการเจรจาเพื่อหาขอสรุปนี้อยูในป ค.ศ. 2009 ในการประชุมสมัชชาประเทศ
ภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 15 (COP-15) ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก
จากความพยายามทําใหเปาหมายลดการปลอยกาซของขอตกลงดานสภาพภูมิอากาศ
ระหวางประเทศฉบับใหมมีความครอบคลุม และจะตองจํากัดอุณหภูมิทั่วโลกไมใหเกินกวา 2
องศาเซลเซี ย ส เพื่ อ ให ทั่ ว โลกสามารถป อ งกั น อั น ตรายจากผลกระทบของสภาพภู มิ อ ากาศ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นในที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 13 จึงไดเสนอแนวทางใน
การลดปริมาณการปลอยกาซหรือแนวทางบาหลี ขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางใหขอตกลงดานสภาพ
ภูมิอากาศระหวางประเทศฉบับใหมทดแทนพิธีสารเกียวโต โดยควรประกอบไปดวยประเด็นสําคัญ
ดังตอไปนี้
ประการแรก ที่ประชุมเสนอใหมีการจํากัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไมใหสูงเกิน 2 องศา
เซลเซียส เมื่อเทียบกับชวงกอนการปฏิวัติอุตสาหกรรม การจํากัดดังกลาวนี้จะมีการกําหนดใหหยุด
เพิ่มปริมาณการปลอยกาซภายในระยะเวลา 10-15 ป และผลที่ตามมาจะชวยทําใหลดปริมาณ
การปลอยกาซไดอยางนอยรอยละ 50 ต่ํากวาระดับป ค.ศ. 1990 ไดภายใน ค.ศ. 205040
ประการที่สอง ที่ประชุมเสนอใหประเทศพัฒนาแลวดําเนินการลดการปลอยกาซในเชิงลึก
มากกวาเดิม หรือพยายามเจรจาใหประเทศพัฒนาแลวตางๆ ลดการปลอยกาซลงรอยละ 30
ภายในป ค.ศ. 2020 และลดลงรอยละ 60-80 ภายในป ค.ศ. 2050 เมื่อเทียบกับระดับป ค.ศ.
199041 และในระหวางที่ขอตกลงฉบับใหมนี้ยังไมสามารถหาขอสรุปได สหภาพยุโรปไดประกาศ
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พันธกรณีที่จะลดการปลอยกาซของตนเองลงอยางนอยรอยละ 20 ภายในป ค.ศ. 2020 โดย
สหภาพยุโรปจะดําเนินการแตเพียงลําพังเพื่อเปนแบบอยางใหกับนานาประเทศ42
ประการที่ ส าม ที่ ป ระชุ ม ได เ สนอในเรื่ อ งความเท า เที ย มและความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเฉพาะประเทศที่เศรษฐกิจกําลังเติบโตอยางรวดเร็ว อาทิเชน จีนหรืออินเดียใหหันมาจํากัด
ปริมาณการปลอยกาซอันเปนผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนั้นในที่
ประชุมครั้งนี้ยังพยายามสงเสริมใหเกิดตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตสากลที่มีความเขมแข็งขึ้น
ประการที่สี่ ที่ประชุมเสนอใหเพิ่มความรวมมือในการวิจัย การพัฒนาและเทคโนโลยีที่
สะอาดและจําเปนตอการลดปริมาณการปลอยกาซระหวางประเทศขึ้น และประการตอมาภายในที่
ประชุมไดเสนอใหมีการสงเสริมความพยายามในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสงเสริมความรวมมือในการรับมือกับผลกระทบอันหลีกเลี่ยงไมได เพื่อใหกอเกิดความเขมแข็ง
และสามารถชวยเหลือประเทศที่ยากจนตางๆ ได นอกจากนั้นแลว ประการสุดทายในการประชุม
ครั้ ง นี้ ยั ง ได เ สนอประเด็ น ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในเวลาต อ มา คื อ เสนอให มี ก ารรวมการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดจากภาคสวนการบินและการเดินเรือระหวางประเทศไวในระบบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซ ดังนั้นการริเริ่มเสนอแนวทางควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินใน
เวทีระหวางประเทศจึงเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในการประชุมครั้งที่ 13 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งถือไดวาเปนการเปดโอกาสหรือชองทางใหสหภาพยุโรปนําแนวทางนี้มาปรับใชเปนระเบียบการ
ซื้ อขายสิ ท ธิ ในการปล อ ยก า ซคารบอนไดออกไซดกั บ สายการบิน ตา งๆ ที่เ ขา และออกภายใน
สนามบินของสหภาพยุโรปในเวลาตอมา
จากแนวทางที่เปนประเด็นสําคัญตางๆ ดังที่ไดกลาวมานี้ ถือไดวาเปนประเด็นที่มีการ
ถกเถียงเพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับขอตกลงดานสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศฉบับใหมมาเปนเวลา
หลายปแลว ซึ่งจัดวาเปนเรื่องเรงดวนและจะตองทําใหการเจรจาเกี่ยวกับขอตกลงระหวางประเทศ
ฉบับใหมมีความเปนรูปธรรมขึ้นมา ดวยความพยายามแกไขปญหาสภาวะโลกรอนโดยเฉพาะ
ปองกันไมใหอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกปรับเพิ่มมากกวา 2 องศาเซลเซียส สหภาพยุโรปจึงไดมีบทบาท
สําคัญในการเสนอแนะหรือวางแนวทางเพื่อลดการปลอยกาซในอนาคตหรือแนวทางบาหลีขึ้นมา
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ซึ่งแนวทางดังกลาวถือวาเปนแนวทางที่ตั้งเปาหมายไวสูงและตองการทําใหประเทศที่มีพันธกรณี
ตอพิธีสารเกียวโตนําไปลงมือปฏิบัต43ิ
การประชุมครั้งนี้ สหภาพยุโรปอาจคาดหวังใหการเจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สามารถหาขอสรุปเกี่ยวกับเปาหมายในอนาคตที่มาจากขอเสนอแนะของฝายตนเอง
แตขอเสนอตามแนวทางบาหลีก็ยังมีความยืดหยุนและเปดโอกาสใหการเจรจาเพื่อสรางขอตกลง
ดานสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศฉบับใหมสามารถสิ้นสุดไดในภายในระยะเวลาสองปหรือ
สามารถหาขอสรุปไดในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 15 ที่กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมารก ป ค.ศ. 2009
บรรดาขอเสนอในการวางแนวทางบาหลีเพื่อลดปริมาณการปลอยกาซในอนาคตของที่
ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ สะทอนใหเห็นวาในที่ประชุมระหวางประเทศนั้นเริ่มมีการ
แยกประเด็นความสัมพันธระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการปลอยกาซออกจากกันแลวและ
การดําเนินการดังกลาวนี้อาจเปนหนทางที่จะชวยกระตุนใหการเจรจาเกิดความกาวหนาทางดาน
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะการแกไขปญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้น
ตอมาในป ค.ศ. 2008 การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 14 (COP-14) ที่
เมืองปอซแนน ประเทศโปแลนดนั้น ภายในการประชุมยังคงเนนเรื่องการตั้งเปาหมายลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับประเทศพัฒนาแลวควรลดการปลอยกาซลงรอยละ 30 ใหไดภายใน
ป ค.ศ. 2020 จากระดับของป 199044 และที่ประชุมยังเรียกรองใหประเทศกําลังพัฒนาที่มีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว (emerging economies) พยายามจํากัดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก ใหอยูที่รอยละ 15-30 จากระดับที่ปลอยในปจจุบัน (business as usual) ภายใน
ป ค.ศ. 202045 นอกจากนั้นในที่ประชุมยังไดมีการสงเสริมการลดปริมาณการปลอยกาซเปนราย
ภาคสวนและส งเสริ มการซื้อขายสิท ธิ ในการปลอ ยกา ซเปนรายภาคสวน รวมทั้ ง เห็ นควรใหมี
ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับบทบาทของสายการบินตอการลดปริมาณการปลอยกาซในการ
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ประชุมสมัชชาประเทศภาคีครั้งที่ 15 ที่กรุงโคเปนเฮเกน แตจากภาพรวมที่ไมคอยจะมีความ
คืบหนาในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 14 ที่เมืองปอซแนนนี้ อาจเปนเพราะ
การประชุมครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาทาทีระหวางกันกอนที่จะกาวไปสูการสรุปผลความตกลงที่จะ
มีขึ้ น ภายในการประชุ ม สมั ช ชาประเทศภาคี อ นุสั ญ ญาครั้ ง ที่ 15 ที่ก รุ ง โคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารก เพื่อใหสามารถเกิดขอตกลงดานสภาพภูมิอากาศฉบับใหมแทนพิธีสารเกียวโต ดังนั้น
การหาขอยุติในประเด็นสําคัญดังที่กลาวมาจึงยังไมอาจหาขอสรุปอยางเปนรูปธรรมได
เมื่อ มาถึ ง ป ค.ศ. 2009 การประชุมสมัช ชาฯ ครั้ง ที่ 15 (COP-15) ที่ก รุง โคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมารก ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเปนการเจรจาที่มีความตอเนื่องมาจากกําหนดการของ
การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 13 ป ค.ศ. 2007 ที่ไดกําหนดแนวทางลดการ
ปลอยกาซอันจะนําไปสูขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมไวในแนวทางบาหลี โดยใหในการ
ประชุมครั้งที่ 15 นี้จะตองไดขอสรุปหรือมีขอตกลงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหวาง
ประเทศขึ้นมาทดแทนพิธีสารเกียวโต แตการประชุมครั้งนี้ก็ตองประสบกับความลมเหลวเชนเดิม
เนื่องจากประเด็นสําคัญในการประชุมครั้งนี้ยังคงมีการเสนอใหประเทศพัฒนาแลวลดการปลอย
กาซใหสําเร็จภายในป ค.ศ. 2020 และเสนอประเทศกําลังพัฒนาใหความรวมมือในการลดการ
ปลอยกาซลงรอยละ 15-20 โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็วและยังไมไดกําหนดพันธกรณีดังกลาว ใหตั้งเปาหมายลดปริมาณการปลอยกาซดวย จึง
เปนเรื่องยากที่จะทําใหทั้งประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาตางๆ ใหความเห็นชอบจนนําไปสู
การไดขอสรุปการประชุมที่เปนรูปธรรม
นอกจากนั้นในที่ประชุมครั้งนี้ยังไดเสนอแนวทางใหการคมนาคมขนสงทางอากาศควร
ตั้งเปาหมายในการลดปริมาณการปลอยกาซลงภายในป ค.ศ. 2020 ซึ่งอาจมีการนําระบบการซื้อ
ขายสิทธิในการปลอยกาซมาชวยควบคุมหรือจํากัดปริมาณการปลอยกาซจากภาคสวนการบิน
สงผลทําใหเกิดการผลักดันใหเกิดตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตระหวางประเทศ เพื่อเชื่อมโยงระบบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับประเทศตางๆ ที่มีระบบคลายคลึงกัน เพื่อลดการปลอยกาซลง
และรองรับการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบิน46
จากความพยายามหาขอสรุปในเวทีระหวางประเทศในการประชุมสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ ครั้งที่ 15 ที่กรุงโคเปนเฮเกนนี้ก็ยังไมสามารถหาขอสรุปไดตามกําหนดการที่วางไวใน
การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาครั้งที่ 13 หรือตามแนวทางที่ไดวางไวในแนวทางบาหลี
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สงผลใหการประชุมครั้งนี้ยังไมสามารถทําใหประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ตัดสินใจใหความเห็นชอบ
จนนําไปสูขอตกลงระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหมที่มีพันธกรณี
ทางกฎหมายและมีความครอบคลุมมาทดแทนพิธีสารเกียวโต ทําใหการควบคุมปริมาณการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดจากภาคสวนการบินขาดความชัดเจนและไมมีกฎระเบียบใดๆ มารองรับ
ใหเปนที่แนชัด
ตอมาในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 16 (COP-16) ที่เมืองแคนคูน
ประเทศเม็กซิโก ป ค.ศ. 2010 แนวโนมภายในที่ประชุมเริ่มแสดงใหเห็นวาการเจรจาระดับพหุพาคี
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจไมไดผลสําเร็จตามที่หลายๆ ฝายคาดหวัง มีเพียงการ
เห็นชอบอยางเปนทางการภายในที่ประชุมที่กําหนดใหอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกไมใหเกินกวา 2 องศา
เซลเซียส47 ซึ่งถือไดวาเปนการสงเสริมใหเกิดการปกปองสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศที่สําคัญ
และยังเปนการวางหลักการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับสากลที่จะสงผลตอการ
ตัดสินใจในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ภายหลังการประชุมครั้งนี้
เมื่อการเจรจาไมเกิดความคืบหนาใดๆ ที่เปนรูปธรรมมากนัก ดังนั้นในที่ประชุม จึงหันมา
เนนการผลักดันตลาดการซื้อขายคารบอนเครดิตระหวางประเทศคือ ระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อใหประเทศอื่นนําไปปฏิบัติตามจนกอใหเกิดเปนระบบซื้อขาย
คารบอนเครดิตในระดับสากลขึ้น ซึ่งความพยายามผลักดันดังกลาวนี้ก็อาจเปนการวางแนวทาง
ใหกับขอตกลงดานสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศฉบับใหมใหมีความครอบคลุมในทุกๆ ภาค
สวนโดยเฉพาะภาคสวนการบินซึ่งเปนภาคสวนที่มีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนั้นยังอาจชวยสงเสริมใหเกิดการกําหนดเปาหมายหรือพันธกรณีลดการปลอย
กาซเรือนกระจกที่กาวหนามากยิ่งขึ้น
การกําหนดเปาหมายหรือพันธกรณีเรื่องการลดปริมาณการปลอยกาซของนานาประเทศ
ภายหลั ง จากที่ พิ ธี ส ารเกี ย วโต ยั ง คงเป น ประเด็ น สํ า คั ญ ของการประชุ ม สมั ช ชาประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ ครั้งที่ผานๆ มาและเปนประเด็นที่ยังไมสามารถหาขอสรุปใดๆ ที่มีความกาวหนาและ
เปนรูปธรรมได ตอมาเมื่อถึงการประชุมสมัชชประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 17 (COP-17) ที่เมือง
เดอรบาน ประเทศแอฟริกาใต ป ค.ศ. 2011 ในที่ประชุมก็ยังมีความพยายามที่จะหาขอสรุปหรือ
พันธกรณีลดการปลอยกาซที่มีผลในทางกฎหมาย และทุกประเทศสามารถยอมรับได และในการ
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ประชุมครั้งนี้ ก็ไดเห็นชอบใหมีแนวนโยบายหรือ Durban Platform 48 ขึ้นมาเพื่อที่จะทําใหเกิดเปน
ขอตกลงทางกฏหมายสากลตอทุกประเทศภาคีอนุสัญญาฯ และเพื่อพยายามหาขอสรุปใหได
ภายในป ค.ศ. 2015 แนวทางดังกลาวนี้ ประกอบไปดวยแนวทางตางๆ อาทิเชน วางหลักการ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวาควรไดรับการปกปองโดยอาศัยกฎหมายระหวาง
ประเทศแทนการอาศัยแตเพียงความความสมัครใจจากประเทศตางๆ หรือทําการกระตุนใหทุก
ประเทศหันมาใหการยอมรับนโยบายดานสภาพภูมิอากาศ เพื่อสงเสริมใหนโยบายดานสภาพ
ภูมิอากาศเหลานี้เกิดความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอใหมีการจัดตั้งกองทุน
ด า นสภาพภู มิ อ ากาศขึ้ น มา เพื่ อ สนั บ สนุ น และช ว ยเหลื อ ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาทั้ ง หลายให มี
ความสามารถในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดดียิ่งขึ้น แนวนโยบายในการ
ประชุมครั้งนี้ยังพยายามรักษากรอบของกฎหมายที่สําคัญไว และในขณะเดียวกันก็ไดเสนอให
ขอตกลงระหวางประเทศทดแทนพิธีสารเกียวโตมีความครอบคลุมและกาวหนามากกวาเดิม49 ซึ่ง
ภายในที่ประชุมยังไดเห็นชอบใหเริ่มชวงที่สองของพันธกรณีภายใตพิธีสารเกียวโต ตั้งแตป ค.ศ.
201350
เพียงแตการประชุมครั้งนี้ก็ยังไมสามารถสรุปผลที่ชัดเจนจนเกิดเปนขอตกลงระหวาง
ประเทศในการกําหนดพันธกรณีในการลดการปลอยกาซตอจากพิธีสารเกียวโตไดเชนกัน ซึ่งอาจ
ส ง ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น งานของตลาดซื้ อ ขายคารบ อนเครดิตที่ ไดดํ า เนิ น การอยูก อนแล ว
โดยเฉพาะความพยายามของคณะกรรมาธิการยุโรปที่จะขยายระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซซึ่งถือไดวาเปนตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตรูปแบบหนึ่งใหเกิดความครอบคลุมโดยรวมภาค
สวนการบินไวในระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ และจะเริ่มบังคับใชตั้งแตป ค.ศ. 2012
เปนตนไป

48

Chris Huhne, Secretary of state oral statement on the outcomes of the Durban COP17
climate change conference [Online], 2011, Available from: http://www.decc.gov.uk/ en/content/cms/
news/sos_stmt_cop17/sos_stmt_cop17.aspx [2012, January 2]
49
50

Ibid.

Norbert Rottgen, “The Durban Package”- a success for global climate protection
[Online], 2011, Available from: http://www.bundesregierung.de/de/Content/ EN/Artikel/ _2011/ 12/
2011-12-16-roettgen_en.html;jsessionid=57301F80093A08CA9784423AD24BB648.s3t2 [2012,
January 7]
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ตามที่กลาวมาในขางตนจะเห็นไดวา การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯแตละ
ครั้งและพิธีสารเกียวโตเปนความพยายามของประชาคมโลกที่จะแกไขและปองกันปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากสาระของพิธีสารเกียวโตไดกําหนดขึ้นเพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายหลักของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสําหรับ
การที่ พิ ธี ส ารเกี ย วโตมี พั น ธกรณี ใ นทางกฎหมาย ก็ เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ป ระเทศภาคี
อนุสัญญาฯ จะตองพิจารณาบทบาทและทาทีของตนเองอยางรอบคอบกอนที่จะทําการตัดสินใจ
ใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตหรือขอตกลงดานสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศในอนาคต เพราะ
การปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณี จะตองเกี่ยวของกับเรื่องของผลประโยชนแหงชาติ ผลประโยชน
ระหวางประเทศ ตลอดจนอาจกอใหเกิดตนทุนหรือคาใชจายในการดําเนินการตางๆ ตามมา ซึ่ง
อาจจะส งผลต อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ ของประเทศหรือส ง ผลกระทบตอ การดํา รงชีวิ ตของ
ประชาชนได
พิธีสารเกียวโตถือเปนระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญตอการวางแนวทาง
ใหกับประเทศตางๆ ในการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เนื่องจากพิธีสารได
กําหนดกรอบระยะเวลาและเปาหมายในเชิงปริมาณลดการปลอยกาซที่ชัดเจน สําหรับสหภาพ
ยุโรปถือวาเปนตัวแสดงที่ใหความสําคัญกับการปกปองและรักษาสิ่งแวดลอมและแสดงบทบาทมา
อยางตอเนื่องโดยเฉพาะการลดปริมาณการปลอยกาซและสงเสริมพิธีสารเกียวโตใหมีผลบังคับ
ใชไดอยางเปนรูปธรรม โดยสหภาพยุโรปซึ่งมีประเทศสมาชิกอยูจํานวน 15 ประเทศในเวลานั้นได
ใหสัตยาบันตอพิธีสาร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 200251 สงผลใหสหภาพยุโรปมีพันธกรณีที่
จะตองลดปริมาณการปลอยกาซลงใหไดอยางนอยรอยละ 8 นอกจากนี้พันธกรณีดังกลาวยังมีผล
บังคับตอ 10 ประเทศสมาชิกใหมที่เขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปในป ค.ศ. 2004 ดวย52 ซึ่งภายใต
พันธกรณีของพิธีสารเกียวโต สหภาพยุโรปไดรับการกําหนดใหตองลดปริมาณการปลอยกาซลง
อยางนอยรอยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับปริมาณที่ปลอยกาซในป ค.ศ. 1990 ใหไดภายในชวง
พันธกรณีแรกหรือระหวางป ค.ศ. 2008-2012 ซึ่งการดําเนินการภายใตพันธกรณีดังกลาวนี้
51

European Union, European Union ratifies the Kyoto Protocol [Online], 2002, Available
from: http://europa.eu/rapid/ pressReleasesAction.do?reference=IP/02/ 794&formal=HTML& aged
=0&language=EN&guiLanguage=en [2010, October 23]
52

European Union, Kyoto Protocol on climate change [Online], 2011, Available from:
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_en.htm [2012,
January 7]
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ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะไดรับการจัดแบงสัดสวนในการลดปริมาณการปลอยกาซของแตละ
ประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกที่มีสัดสวนในการลดปริมาณการปลอยกาซ 5 อันดับแรก มี
ดังตอไปนี้53 (ดูในตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1 ประเทศสมาชิก 5 อันดับแรกที่มีสัดสวนในการลดปริมาณการปลอยกาซ
ตามพันธกรณี (หนวย: รอยละ)
ประเทศสมาชิก
เยอรมนี
เดนมารก
ลักเซมเบิรก
ออสเตรีย
สหราชอาณาจักร
ประชาคมยุโรป [รวม]

รอยละ
-21
-21
-18
-13
-12.5
-8

ที่มา The Council of the European Union, Concerning the approval on behalf of the
European community of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention
on Climate Change and the joint fulfillment of commitment thereunder [Online], 2002,
Available from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:130:0
001:0001:EN:PDF
ประเทศสมาชิกตางๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีสัดสวนในการลดปริมาณการปลอยกาซทั้ง 5
ประเทศนี้ จะไดรับการดูแลการดําเนินการ เพื่อใหทั้งประเทศสมาชิกและสหภาพยุโรปสามารถ
บรรลุเปาหมายตามพันธกรณีในพิธีสารเกียวโตได และประเทศสมาชิกที่สําคัญตอการลดปริมาณ
การปลอยกาซของสหภาพยุโรปตลอดจนรวมผลักดันนโยบายหรือกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของก็คือ
53

Council of the European Union, Concerning the approval on behalf of the European
community of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
and the joint fulfillment of commitment thereunder [Online], 2002, Available from: http://eur-lex.
europa .eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:130:0001:0001:EN:PDF [2011, June 11]
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เยอรมนีและสหราชอาณาจักร เนื่องจากเยอรมนีจัดวาเปนประเทศที่มีปริมาณการปลอยกาซมาก
ที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกดวยกัน แตเยอรมนีก็สามารถลดปริมาณการปลอยกาซไดมากที่สุด
เชนเดียวกัน54 และถึงแมวาที่เยอรมนีจะมีพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโตอยูที่รอยละ 21 เมื่อเทียบ
กั บ ปริม าณการปล อ ยก า ซในป ค.ศ. 1990 แล ว ก็ ตาม แตเ ยอรมนี ก็ยั ง ตั้ ง เป า หมายที่ เ ขม งวด
ยิ่ง ขึ้นไปอีกโดยการกํ า หนดการลดปริ มาณการปลอ ยกาซเปน รอยละ 25 ใหไดภายในป ค.ศ.
200555 และเยอรมนียังใชพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเปนพื้นฐานสําหรับการจัดสรรปริมาณโควตาใน
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดภายในประเทศของตนเองอีกดวย ใน
สวนของสหราชอาณาจักรนั้นก็เปนประเทศที่มีพันธกรณีตองลดปริมาณการปลอยกาซลงรอยละ
12.5 และไดมีการดําเนินการในเรื่องนี้ทั้งภายในประเทศและประชาคมยุโรปมาอยางตอเนื่อง จน
สหราชอาณาจักรสามารถเปนประเทศผูขายคารบอนเครดิตภายใตระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซของสหภาพยุโรปได56 รวมทั้งยังเปนประเทศแรกในโลกที่ประกาศใชระบบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซเปนกฎหมายภายในประเทศของตนเองอีกดวย57
2.4 ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของสหภาพยุโรป (EU
Emission Trading System: EU ETS)
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (EU ETS) ถือวาเปนมาตรการ
ที่สําคัญของสหภาพยุโรปเพื่อใชในการตอสูกับปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการลดปริมาณการปลอยกาซภายใตพิธีสารเกียวโต เนื่องจากเปน
มาตรการที่ชวยใหสหภาพยุโรปสามารถประหยัดตนทุนในการลดปริมาณการปลอยกาซจาก
โรงงานในภาคอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซจึง
54

Fiona Mullins and Jacqueline Karas, EU emission trading challenges and implications of
national implementation [Online], 2003, Available from: http://www.riia.org [2011, June 11]
55

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety,
Germany’s national climate protection programme [Online], 2000, Available from: http://www.Climne
t.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&grid=1102&Itemid=343 [2011, June 12]
56

Capros, Mantzos, Vainio and Zapfel, Economic efficiency of cross sectoral emission
trading in CO2 in the European Union [Online], 2002, Available from: http://www.e3mlab.ntua.gr/e3ml
ab/presentations/Ghent.pdf [2011, June 12]
57

DECC, UK emission trading scheme [Online], 2011, Available from: http://www.decc.go
v.uk/en/content/cms/emissions/ccas/uk_ets/uk_ets.aspx [2012, January 8]
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กลายเปนแบบแผนระหวางประเทศแบบแรกและเปนตลาดที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกสําหรับการ
ซื้อขายปริมาณคารบอนเครดิต อีกทั้งยังเปนระบบที่สหภาพยุโรปใชควบคุมการปลอยกาซจาก
ภาคอุตสาหกรรมและพลังงานตางๆ ภายในภูมิภาคยุโรป58
พื้นฐานระบบดังกลาวนี้ไดตั้งอยูบนหลักการ Cap and Trade 59 เมื่อระบบเริ่มบังคับใชกับ
โรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพลังงานตางๆ ในวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2005 ตามขอกําหนด
แนวทางว า ด ว ยระเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด (Directive
2003/87/EC)60 โดยอาศัยการผลักดันของเยอรมนีและสหราชอาณาจักร การซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซจึงดําเนินการภายใตหลักการดังกลาว โดยแนวทางการบังคับใชจะเปนการกําหนด
เพดานในการปล อ ยกา ซ (Cap) หรื อจํ า กัด (limit) ปริมาณการปลอ ยกา ซทั้ง หมดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและพลังงานตางๆ ภายในภูมิภาคยุโรปตามความเปนจริง และดวยหลักการในการ
กําหนดเพดานในการปลอยกาซ บริษัทตางๆ จะไดรับโควตาตามที่ไดจัดสรรไวใหสําหรับปลอยกาซ
ซึ่งบริษัทเหลานี้สามารถซื้อหรือขายกับบริษัทอื่นๆ ไดตามตองการ ดังนั้นการจํากัดปริมาณโควตา
ที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมดจะเปนเครื่องยืนยันไดวาโควตาเหลานี้มีมูลคาที่สามารถใชซื้อหรือขายได
จริง จากนั้นเมื่อสิ้นสุดแตละป บริษัทตางๆ จะตองมีปริมาณโควตาที่เพียงพอตามที่ไดรับการ
จัดสรร หากบริษัทเหลานี้มีการปลอยกาซเกินกวาเพดานโควตาที่ไดรับ จะทําใหบริษัทตองเสีย
คาปรับตามจํานวนที่ไดปลอยออกมาเกิน แตถาหากบริษัทใดสามารถลดปริมาณการปลอยกาซ
ของตนต่ํากวาเพดานที่กําหนดไดแลว บริษัทนั้นก็สามารถเก็บปริมาณโควตาสวนที่เหลือจากการ
จัดสรรไวใชสําหรับการปลอยในอนาคตหรือสามารถนําโควตาเหลานั้นไปขายเปนคารบอนเครดิต
ใหกับบริษัทอื่นๆ ที่ไดปลอยกาซในปริมาณมากเกินเพดานโควตาที่ไดรับการจัดสรรได
58

European Commission, Emission trading: Commission sets out guidance on national
allocations for 2008-2012 [Online], 2006, Available from: http://europa.eu//rapid/pressReleases Acti
on.do?reference=IP/06/9&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en [2011, June 11]
59

Cap and Trade คือ วิธีการที่รัฐบาลของประเทศพัฒนาแลวใชเพื่อลดปริมาณการปลอยกาซ
ภายในประเทศของตนเอง โดยกําหนดเพดานหรือขีดจํากัดในการปลอยกาซเรือนกระจกในแตละป จากนั้นจึง
จัดสรรปริมาณโควตาการปลอยกาซหรือสิทธิในการปลอยกาซใหกับบริษัทและโรงงานในภาคอุตสาหกรรมตางๆ
ในประเทศ หากโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทใดมีความตองการปลอยกาซเรือนกระจกมากกวาโควตาที่ไดรับ ก็
ตองซื้อสิทธิการปลอยกาซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทอื่นที่มีปริมาณโควตาเหลือ
60

European Union, Directive 2003/87/EC of the European parliament and of the council
[Online], 2003, Available from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri =OJ:L:2003:
275:0032:EN:PDF [2011, March 23]
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ในปจจุบันสหภาพยุโรปนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาใชใน 30 ประเทศ
โดยมีประเทศสมาชิกจํานวน 27 ประเทศรวมถึงประเทศที่มิใชสมาชิกอยางไอซแลนด ลิกเตนสไตน
และนอรเวยดวย61และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ปค.ศ. 2014 ก็จะมีโครเอเชียเขารวมกับระบบนี้ดวย
อีกประเทศหนึ่ง62 โดยภายในระบบดังกลาวนี้มีการควบคุมการปลอยกาซจากภาคอุตสาหกรรม
อยาง โรงงานถลุงเหล็ก โรงกลั่นน้ํามัน โรงพลังงานรวมถึงโรงงานผลิตซีเมนต แกว เซรามิคส และ
กระดาษ
ตั้งแตเริ่มตนระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซในป ค.ศ. 2005 ระบบไดบังคับใชกับ
โรงงานอุตสาหกรรมและพลังงานภายในภูมิภาคยุโรปกวา 10,500 แหง ซึ่งโรงงานตางๆ ที่อยู
ภายใตการควบคุมของระบบ จะตองดูแลปริมาณการปลอยกา ซในแต ละปของตน ใหเทากับ
ปริมาณที่โรงงานของตนเองไดปลอยในปกอนหนานั้น จากการดําเนินการบังคับใชระบบการซื้อ
ขายสิทธิในการปลอยกาซดังกลาวนี้ สงผลใหระบบที่สหภาพยุโรปไดเลือกนํามาควบคุมโรงงาน
อุตสาหกรรมและพลังงานภายในภูมิภาคยุโรป กลายเปนระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซที่
ใหญที่สุดในโลก63 และยังเปนสวนสําคัญของยุทธศาสตรสําหรับเปาหมายในการลดปริมาณการ
ปลอยกาซของสหภาพยุโรปที่มีประสิทธิภาพในดานการประหยัดตนทุน ซึ่งระบบการซื้อขายสิทธิ
ในการปลอยกาซนี้ยังไดกําหนดราคาสําหรับการปลอยกาซและยังแสดงใหเห็นวาการดําเนินการ
ซื้อขายสิท ธิดังกลาวสามารถปฏิบัติไดจริง สง ผลใหการปลอยกาซจากภาคอุ ตสาหกรรมที่อยู
ภายใตการควบคุมตามระเบียบนี้มีปริมาณการปลอยกาซลดลงและสามารถบรรลุเปาหมายของ
ระบบนี้ ดังนั้นระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซจึงเปนสวนสําคัญในการสรางแรงจูงใจให
ประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ตองหันมาใหความสําคัญกับระบบดังกลาวมากขึ้น นอกจากนี้สหภาพ
ยุโรปก็ยังคาดหวังที่จะเชื่อมโยงระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซใหเขากับตลาดซื้อขาย
คารบอนเครดิตในประเทศตางๆ ทั่วโลก เพื่อที่จะใหเกิดเปนโครงสรางที่สําคัญของตลาดซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซหรือเปนตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตในระดับสากล สหภาพยุโรปเริ่มเปด
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โครงการนํารองระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซในป ค.ศ. 2005 และเปดดําเนินการจริงในป
ค.ศ. 2008 ปจจุบันจัดไดวาระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของสหภาพยุโรปนี้เปนตลาดซื้อ
ขายคารบอนเครดิตที่ใหญที่สุดในโลก64
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของยุโรปสามารถแบงชวงการดําเนินการออกได
เปน 3 ชวง ดังตอไปนี้ ชวงแรกเปนชวงระหวางป ค.ศ. 2005-2007 สหภาพยุโรปไดวางแนวทางให
ช ว งเวลาดั ง กล า วนี้เ ป น ช ว งของการเริ่ ม โครงการนํา ร อง โดยมีก ารซื้อ ขายคารบ อนเครดิตที่ มี
ลักษณะเปนแบบการจัดสรรปริมาณโควตา (Allowance) เพื่อเริ่มจัดวางระบบของตลาดซื้อขาย
คารบอนเครดิต รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณคารบอนเครดิตที่เหมาะสมกับแตละภาค
สวน สวนชวงที่สองนั้นคือชวงระหวางป ค.ศ. 2008-2012 ซึ่งเปนชวงเริ่มตนการดําเนินการจริงของ
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซโดยมีการปรับปริมาณการจัดสรรโควตาใหลดลงเพื่อรักษา
เสถียรภาพของราคาคารบอนเครดิต และใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซของภาคสวนตางๆ
อยางจริงจัง และชวงที่สามของการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซจะเริ่มดําเนินการในป ค.ศ. 2013
ในชวงที่สามของการซื้อขายสิทธินี้เปนชวงที่สหภาพยุโรปมีแผนการสําหรับการขยายขอบเขตของ
ภาคส ว นต า งๆ ให ม ากขึ้ น อาทิ ภาคการบิน ภาคสารเคมี และภาคอลูมิ เ นีย ม เพื่อให ก ารลด
ปริมาณการปลอยกาซภายในภูมิภาคยุโรปมีความครอบคลุมกับภาคสวนตางๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ชวยใหสหภาพยุโรปเปนแบบอยางใหกับบรรดาประเทศอุตสาหกรรมและกลุมประเทศในภูมิภาค
อื่นๆ ในการลดปริมาณการปลอยกาซของตน
ระบบการจดทะเบี ย นของสหภาพยุ โ รป (Registries) ประกอบไปด ว ยระบบการจด
ทะเบียนที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ (EU ETS) และบันทึกสถิติในการถายโอน
การซื้อขายคารบอนเครดิตระหวางกันของสหภาพยุโรป (Community Independent Transaction
Log: CITL)65 ทั้งสองปจจัยนี้เปนสวนสําคัญของระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของ
สหภาพยุโรป เมื่อเริ่มดําเนินการซื้อขายสิทธิในป ค.ศ. 2005 ระบบการจดทะเบียนจึงเปนเครื่องมือ
ที่ชวยยืนยันหรือรับประกันความถูกตองของบัญชีโควตาภายใตการควบคุมของระบบการซื้อขาย
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สิทธิในการปลอยกาซทั้งหมด ซึ่งโควตาเหลานี้จะอยูภายในบัญชีของระบบการจดทะเบียนที่มีการ
บริหารจัดการโดยประเทศสมาชิกตางๆ ของสหภาพยุโรป
นอกจากนี้ระบบการจดทะเบียนที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซยังไดวาง
แนวทางในการเข า ถึ ง ข อ มู ล ของภาครั ฐ รวมทั้ ง รายงานว า ด ว ยเรื่ อ งผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งหรื อ
ผูประกอบการตางๆ และการปฏิบัติการของระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ หากบริษัท
หรือผูประกอบการธุรกิจใดมีความประสงคจะเขารวมในระบบการจดทะเบียนที่เกี่ยวของกับการซือ้
ขายสิทธินี้ ก็จะตองทําการเปดบัญชีในระบบการจดทะเบียนของสหภาพยุโรปกอน ซึ่งสามารถทํา
ไดโดยการสมัครผานทางเวปไซตระบบการจดทะเบียนของประเทศสมาชิกที่เกี่ยวของ
สหภาพยุโรปพยายามผลักดันใหประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาหันมาลดปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยการนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาบังคับใช
ภายในภูมิภาคยุโรปกอนแตเพียงลําพัง การดําเนินการดังกลาวนี้สหภาพยุโรปอาจตองการใหเปน
แบบอยางกับประเทศตางๆ โดยเฉพาะบรรดาประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาที่มีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของอนุสัญญาฯ ใหหันมาใหความสําคัญและเลือกใชกลไกที่กําหนดไว
ในพิธีสารเกียวโต เพื่อกอใหเกิดการซื้อขายคารบอนเครดิตระดับระหวางประเทศ อันจะทําใหเกิด
การลดปริมาณการปลอยกาซในระดับระหวางประเทศไดอยางจริงจัง ซึ่งในสวนของกระบวนการ
ของการนําระบบการซื้อขายสิทธิการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมาใชควบคุมปริมาณการ
ปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบินนั้นจะประกอบไปดวย การจัดสรรปริมาณโควตาการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดในชวงป ค.ศ. 2005-2012, การกําหนดเพดานปริมาณโควตาการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CAP), การประมูลสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Auctioning)
2.4.1 การจัดสรรปริมาณโควตาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในชวงป ค.ศ. 2005-2012
แผนการจัดสรรปริมาณโควตาในการปลอยกาซระดับประเทศ (National Allocation
Plans: NAPs) เปนโครงการนํารองของระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของสหภาพยุโรป
ที่มาควบคุมปริมาณโควตาการปลอยกาซทั้งหมด66 ซึ่งโควตาเหลานี้จะไดรับการจัดสรรไปใหกับ
บริษัทหรือโรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพลังงานตางๆ โดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเปนผู
ออกแผนการจัดสรรปริมาณโควตาการปลอยกาซที่สามารถปลอยไดฟรี (Free allocation) เปนราย
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ภาคสวนและรายโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเริ่มดําเนินการระหวางการซื้อขายชวงแรกป ค.ศ. 20052007 และชวงที่สองในป ค.ศ. 2008-2012 จึงไดมีการครอบคลุมภาคสวนอุตสาหกรรมเพิ่มเติม
อาทิ พลังงาน ซีเมนส เซรามิกส กระดาษ และการผลิตโลหะ
กอนที่จะเริ่มดําเนินการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซในชวงแรกและชวงที่สอง ประเทศ
สมาชิกแตละประเทศจําเปนตองพิจารณาถึงปริมาณโควตาทั้งหมดที่จะจัดสรรสําหรับการซื้อขาย
และจัดสรรใหโรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพลังงานแตละแหงที่อยูภายใตการควบคุมของระบบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซวาแตละแหงจะไดรับโควตาเปนจํานวนเทาใด เมื่อถึงป ค.ศ.
2013 แผนการจัดสรรโควตาดังกลาวนี้จะตองยุติการดําเนินการลง เนื่องจากการจัดสรรปริมาณ
โควตาจะเปลี่ยนแปลงจากการจัดสรรปริมาณโดยประเทศสมาชิกไปเปนการจัดสรรโดยตรงจาก
หนวยงานสวนกลางของสหภาพยุโรปแทน
สําหรับภาพรวมของการใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซโดยเริ่มจากการเปน
แผนการจัดสรรปริมาณโควตาของสหภาพยุโรปชวงแรกระหวางป ค.ศ. 2005-2007 จะเห็นไดวา
การจัดสรรปริมาณโควตาการปลอยกาซมีปริมาณมากเกินกวาระดับการปลอยกาซ สงผลใหราคา
ของกาซคารบอนหรือคารบอนเครดิตเหลานี้ลดต่ําลงจนมีมูลคานอยกวา 1 ยูโร ตอ 1 หนวย67
รวมทั้งไมสามารถทําใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซไดในปริมาณมาก อีกทั้งยังทําใหเกิดการ
เก็งกําไรจากการซื้อขายคารบอนเครดิต โดยภาคอุตสาหกรรมบางประเภท เชน พลังงานเปนตน68
สวนชวงที่สองของการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซระหวางป ค.ศ. 2008-2012 ซึ่งเปนชวงเวลา
ของการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดกําหนดในพิธีสารเกียวโต คณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอลด
ปริมาณการจัดสรรปริมาณโควตาโดยประเทศสมาชิกลงรอยละ 10.5 ของการจัดสรรปริมาณ
โควตาทั้งหมด69 และเริ่มดําเนินการใชระบบการประมูลประมาณรอยละ 3-4 ในภาคสวนพลังงาน
อยางไรก็ตาม เมื่อยังมีการจัดสรรปริมาณโควตาในการปลอยกาซที่เกินกวาเพดานในการปลอย
กาซตามความเปนจริง จึงสงผลใหยังคงเกิดสภาวะการเก็งกําไรโดยบางบริษัทในภาคอุตสาหกรรม
และพลังงานอยู
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ในส ว นของการตรวจสอบแผนการจั ด สรรปริ ม าณโควต า นี้ จะดํ า เนิ น การโดย
คณะกรรมาธิการยุโรป โดยตั้งอยูบนพื้นฐานรายละเอียดภายในขอกําหนดแนวทางวาดวยการซื้อ
ขายสิทธิในการปลอยกาซ เนื่องจากปริมาณการจัดสรรโควตาทั้งหมดนี้จะตองไดรับการดําเนินการ
ตามเปาหมายของประเทศสมาชิกภายในกรอบของพิธีสารเกียวโต หากคณะกรรมาธิการยุโรป
เรียกรองใหประเทศสมาชิกใดดําเนินการเปลี่ยนแปลงแกไขแผนการดังกลาวนี้ ก็อาจมีสาเหตุมา
จากเรื่องการจัดสรรปริมาณโควตาของประเทศสมาชิกนั้นขาดความตอเนื่องหรือไมสอดคลองกับ
เปาหมายตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโต รวมทั้งอาจเกิดกรณีของการแทรกแซงในตลาดซื้อ
ขายสิทธิในการปลอยกาซ ภายหลังการจัดสรรปริมาณโควตาของประเทศสมาชิกแลว จากที่กลาว
มานี้ การทําหนาที่ของคณะกรรมาธิการยุโรปจึงมีความจําเปนที่จะตองมีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติหนาที่ สงผลใหเกิดกระบวนการในการดําเนินการตางๆ ตามมาดังจะไดกลาวในสวนตอไป
2.4.2 การกําหนดเพดานปริมาณโควตาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CAP)
การกําหนดเพดานปริมาณโควตาของระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคือ การ
กําหนดขีดจํากัดปริมาณโควตาในการปลอยกาซทั้งหมดที่บริษัทหรือโรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ตางๆ จะไดรับไว เพื่อใชสําหรับปที่กําหนดภายใตระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของ
สหภาพยุโรป เนื่องจากทุกๆปปริมาณที่ไดรับจะแสดงถึงสิทธิในการปลอยกาซแตละตัน70 ดังนั้น
การกําหนดเพดานปริมาณโควตานี้จะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงปริมาณสูงสุดในการปลอยกาซ ที่แต
ละโรงงานจะสามารถดําเนินการไดภายใตการควบคุมของระบบดังกลาว และในเดือนกรกฎาคม
ค.ศ. 2010 ทางคณะกรรมาธิการยุโรปก็ไดมีการลงมติรอบแรกที่จะกําหนดเกณฑเพดานปริมาณ
โควตาการปลอยกาซไวสําหรับป ค.ศ. 2013 โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซสําหรับชวงการซื้อขายสิทธิระหวางป ค.ศ. 2008-2012 สวนการลงมติรอบที่สองในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2010 ก็ไดมีมติใหขยายขอบเขตของระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซออกไป
นับตั้งแตป ค.ศ. 201371
เมื่อเริ่มมีการใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซในป ค.ศ. 2005 รัฐบาลของ
ประเทศสมาชิกจะตองสามารถชี้แจงปริมาณโควตาทั้งหมดที่จะจัดสรรปริมาณใหกับบรรดาบริษัท
ที่อยูภายใตการควบคุมของระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซได และการจัดสรรปริมาณ
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โควตาทั้งหมดจะตองมีการคิดบัญชีการลดปริมาณการปลอยกาซตามที่กําหนดเพื่อใหสามารถ
บรรลุ เ ป า หมายตามพิ ธี ส ารเกี ย วโตร ว มด ว ย ทํ า ให เ กิ ด การควบคุ ม ปริ ม าณการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดของภาคสวนอุตสาหกรรมตางๆ แตการควบคุมการปลอยกาซก็อาจยังมีความ
บกพรองในเรื่องของความครอบคลุมภาคสวนตางๆ ที่ไดมีการปลอยกาซเชนเดียวกันแตไมไดถูก
ควบคุมภายในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ สงผลใหการปลอยกาซภายในสหภาพยุโรป
ยังคงมีปริมาณมาก
การตั ด สิ น ใจควบคุ ม ปริ ม าณการปล อ ยก า ซจากภาคส ว นต า งๆ โดยนํ า มารวมไว ใ น
ระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซจึงกําลังกลายเปนเรื่องที่สําคัญของรัฐบาล สงผลให
ประเทศสมาชิกจํานวนมากจะตองพยายามหาแนวทางในการตัดสินใจกําหนดเพดานปริมาณ
โควตาการปลอยกาซทั้งหมด เนื่องจากแนวโนมในการปลอยกาซของภาคสวนตางๆ ที่อยูภายใต
การควบคุมของระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซที่ยังมีปริมาณมากนั้น อาจสงผลกระทบ
ตอศักยภาพในการแขงขันของประเทศสมาชิกที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศสมาชิกได
ดังนั้นการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณโควตาทั้งหมดภายในประเทศสมาชิกจะ
ประกอบดวยปจจัยตางๆ อาทิเชน การลดปริมาณการปลอยกาซตามที่ไดกําหนดเพื่อใหสามารถ
บรรลุเปาหมายตามพิธีสารเกียวโตหรือการใชกลไกที่มีในพิธีสารเกียวโตเพื่อชดเชยปริมาณการ
ปลอยกาซของประเทศ เปนตน และจากแนวโนมการปลอยกาซภายในสหภาพยุโรปที่ยังมีปริมาณ
มาก สงผลใหคณะกรรมาธิการยุโรปพยายามขยายขอบเขตของระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซตั้งแตป ค.ศ. 2013 เพื่อที่จะรวมภาคสวนอื่นๆ เขาไวในระบบจนทําใหเกิดความครอบคลุมใน
การควบคุมการปลอยกาซภายในภูมิภาคยุโรป ดังนั้นในป ค.ศ. 2013 นี้การกําหนดเพดานปริมาณ
โควตาการปลอยกาซไดรับการกําหนดใหมีปริมาณประมาณ 2.04 พันลานโควตา72 และปริมาณ
การจัดสรรปริมาณโควตาโดยประเทศสมาชิก ก็จะคอยๆ ลดลงในแตละป
การจัดสรรปริมาณทั้งหมดในระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซจะมีความตอเนื่อง
กับแผนการจัดสรรปริมาณของประเทศสมาชิกเพื่อใหสามารถบรรลุพันธกรณีภายใตพิธีสารเกียว
โตรวมถึงขอตกลงเกี่ยวกับการแบงสัดสวนภาระในการลดการปลอยกาซของสหภาพยุโรปดวย ซึ่ง
ประเทศโดยสวนใหญจะใชเปาหมายตามพิธีสารเกียวโตที่ตนมีพันธกรณีอยูเปนจุดเริ่มตนสําหรับ
การจัดสัดสวนของตนเอง แตก็มีบางประเทศที่ยึดถือเปาหมายลดการปลอยกาซของประเทศ
มากกวาเปาหมายตามพิธีสารเกียวโต เชน สหราชอาณาจักรและเยอรมนีและสําหรับประเทศที่
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พยายามบรรลุเปาหมายลดปริมาณการปลอยกาซนั้น ประเด็นการตัดสินใจของประเทศเหลานี้จะ
อยูที่วาประเทศเหลานี้จะจัดสรรปริมาณโควตาสวนเกินใหกับบรรดาบริษัทหรือโรงงานที่อยูภายใต
การควบคุมของระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซหรือไม เพราะการจัดสรรปริมาณโควตา
มากกวาที่ควรจะไดรับและเปนโควตาการปลอยกาซที่สหภาพยุโรปไดมาจากการกําหนดเพดาน
ปริมาณการปลอยกาซ จะเปนสาเหตุที่ทําใหการลดปริมาณการปลอยกาซไมมีประสิทธิภาพได
ดังนั้นปริมาณโควตาการปลอยกาซจึงอาจถือไดวาเปนสวนหนึ่งในทรัพยากรสําคัญของประเทศที่
พยายามบรรลุ เ ป า หมายลดปริ ม าณการปล อ ยก า ซอาจนํ า ไปใช ใ นนทางอื่ น เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากกวา
2.4.3 การประมูลสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Auctioning)
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซดังกลาวไดดูแลใหโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูภายใต
การควบคุมใน 30 กวาประเทศไดรับปริม าณโควตา การปลอ ยกา ซ (ปริ มาณที่โ รงงานเหล า นี้
สามารถปลอยกาซไดจริง) ซึ่งโควตาที่ไดรับนี้ โรงงานตางๆ สามารถนํามาซื้อหรือขายเปนคารบอน
เครดิตระหวางกันไดตามตองการ73 ในขณะที่การประมูลโควตาการปลอยกาซนั้นยังถูกจํากัดการ
ดําเนินการอยูในชวงแรกและชวงที่สองของการซื้อขายสิทธิ โดยกระบวนการประมูลโควตานี้จะเริ่ม
อยางจริงจังตั้งแตป ค.ศ. 2013 เปนตนไป ซึ่งในการซื้อขายสิทธิชวงแรกในป ค.ศ. 2005-2007
ประเทศสมาชิกตางๆ ดําเนินการแตเพียงซื้อขายคารบอนเครดิตแบบจัดสรรปริมาณโดยประเทศ
สมาชิก และยังคงมีการจัดสรรสัดสวนปริมาณโควตาการปลอยกาซนั้นไวใหโรงงานตางๆ สามารถ
ปลอยไดฟรีอยูในชวงที่สองของการซื้อขายระหวางป ค.ศ. 2008-201274
เมื่อเริ่มการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซในชวงที่สามป ค.ศ. 2013 ทางสหภาพยุโรป
คาดการณวาปริมาณครึ่งหนึ่งของโควตาการปลอยกาซนี้จะไดรับการประมูล เนื่องจากสหภาพ
ยุโรปเห็นวาการประมูลโควตาจะสามารถเปนกระบวนการที่มีความโปรงใสมากที่สุดรวมทั้งเปน
การเป ด โอกาสใหบ ริ ษั ท หรื อ โรงงานต า งๆ ในภาคอุ ต สาหกรรมและพลั ง งานที่ อยู ภายใตก าร
ควบคุมดูแลในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ ไดมาซึ่งโควตาที่มีความสัมพันธกับราคา
ตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตและจากการทบทวนเกี่ยวกับขอกําหนดแนวทางวาดวยการซื้อขาย
สิทธิฯ ที่ไดเริ่มในป ค.ศ. 2008 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอรางกฎหมายสําหรับการจัดตั้ง
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ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซชวงที่สาม ซึ่งจะมีผลเกี่ยวพันกับการประมูลสิทธิในการ
ปลอยกาซดวยเชนกัน ในเวลาตอมาไดรับการรับรองจากรัฐสภายุโรปในวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.
2008 และคณะมนตรียุโรปในวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2009 มีประเด็นสําคัญๆ ดังตอไปนี75้
ประการแรก คณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอใหมีการจํากัดปริมาณการปลอยกาซจาก
ภาคอุตสาหกรรมตางๆ ไวที่รอยละ 21 เปรียบเทียบจากระดับปริมาณที่ปลอยในป ค.ศ. 2005 ให
ไดภายในป ค.ศ. 2020 ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้จะทําใหบรรดาประเทศสมาชิกของสหภาพ
ยุโรปที่โดยสวนใหญเปนประเทศอุตสาหกรรมจะตองดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซอยาง
จริ ง จั ง นอกจากนั้ น คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปยั ง ได เ สนอให มี ก ารขยายขอบเขตให ค รอบคลุ ม
อุตสาหกรรมของภาคสวนอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิเชน การบิน ปโตรเคมี และอะลูมิเนียม เปนตน และ
ในสวนของอุตสาหกรรมบางภาคสวนที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของระบบการซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซ อาทิ การขนสง อาคาร การเกษตรและการกําจัดของเสีย จะมีการจัดแบงความ
รับผิดชอบจากการปลอยกาซระหวางประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการลด
ปริ ม าณการปล อ ยก า ซลงร อ ยละ 10 ให ไ ด ภ ายในป ค.ศ. 2020 และประการสุ ด ท า ย
คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอใหใชระบบประมูลรอยละ 100 ของภาคอุตสาหกรรมในป ค.ศ. 2027
แตอาจยกเวนใหกับอุตสาหกรรมบางสาขาที่ยังพึ่งพิงการใชพลังงานในปริมาณมากใหไดรับการ
จั ดสรรโควต า ในการปล อยก า ซได อยู เพื่อ ป อ งกัน การโยกย า ยฐานการผลิ ต ไปยั ง ประเทศที่ มี
ขอจํากัดดานการลดปริมาณการปลอยกาซต่ํากวา76
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการประมูลโควตานี้กําลังจะกลายเปนกฎระเบียบของสหภาพ
ยุโรปตั้งแตชวงที่สามของการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเปนตนไป โดยขอกําหนดแนวทางที่
ไดรับการทบทวนดังกลาวนี้ไดกําหนดเปาหมายและหลักการสําหรับการประมูลโควตาการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซไวหลายประการ ซึ่งประการสําคัญที่ไดกําหนดคือ การประมูลภายใตระบบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซนี้จะตองมีลักษณะที่เปดกวาง โปรงใส และไมมีการแบงแยกหรือ
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คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, รายงานการศึกษาเชิงลึกเรื่อง ETS, CDM และตลาด
คารบอน และรายงานนโยบายสิ่งแวดลอมอียู พ.ย. 52 [ออนไลน], 2009, แหลงที่มา:
http://news.thaieurope.net/content/view/3514/247 [16 สิงหาคม 2553]
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เรื่องเดียวกัน.
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เลือกปฏิบัติระหวางกัน เพื่อใหทุกฝายสามารถเขาถึงตลาดซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซไดอยาง
เทาเทียมกัน77
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเปนระบบจํากัดการปลอยกาซของอุตสาหกรรมใน
ภาคสวนตางๆ ภายในสหภาพยุโรป เพื่อลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดตามพันธกรณีภายใต
พิธีสารเกียวโต ซึ่งใชหลัก Cap and Trade หรือการสรางภาระความรับผิดชอบในการปลอยกาซ
ใหกับบริษัทหรือโรงงานตางๆ โดยกําหนดขีดจํากัดหรือเพดานในการปลอยกาซใหแตละโรงงานใน
ภาคอุ ตสาหกรรมต างๆ ไดรับผานรั ฐบาลประเทศสมาชิก หากปลอยกาซเกินเพดานโควตา ที่
กําหนด โรงงานเหลานี้ก็จะตองเสียคาใชจายจากการปลอยกาซสวนเกินออกมา แตถาหากโรงงาน
ใดได พ ยายามลดปริม าณการปลอ ยก า ซลงให ต่ํา กว า เพดานโควต า ที่ ต นเองไดรั บ การจั ด สรร
ปริมาณมา โรงงานนั้นก็สามารถนําโควตาสวนที่เหลือไปขายใหกับโรงงานอื่นที่ปลอยกาซเกิน
โควตาของตนเองได หรือหากอยากจะเก็บโควตานี้ไวเพื่อเพิ่มปริมาณหรือสิทธิในการปลอยกาซ
ของตนเองในปถัดไป ก็สามารถกระทําไดเชนเดียวกัน การเปดโอกาสใหมีการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซเชนนี้เปนการสรางมูลคาหรือแรงจูงใจใหโรงงานตางๆ ในภาคอุตสาหกรรมเกิดความ
พยายามในการลดการปลอยกาซลง
2.5 การขยายระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซที่ใหมีการรวมภาคสวนการบิน
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซที่เริ่มบังคับใชมาตั้งแตป ค.ศ. 2005 เปนระบบที่
สหภาพยุ โ รปใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม การปล อ ยก า ซของบริ ษั ท และโรงงานต า งๆ ใน
ภาคอุตสาหกรรม อาทิเชน โรงงานผลิตไฟฟา โรงงานผลิตซีเมนส แกว อิฐ กระดาษ เปนตน และ
เมื่อถึงป ค.ศ. 2006 สหภาพยุโรปจึงเริ่มมีแนวคิดขยายระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซใหมี
ความครอบคลุมทุกภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะภาคสวนการบินที่มีปริมาณการปลอยกาซออกสูชั้น
บรรยากาศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากการเติบโตของสายการบินตนทุนต่ํา หากแต
ในชวงเดือนกันยายน ค.ศ. 2007 กอนหนาการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 13
ในที่ประชุมสมัชชาองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ไดมีมติวาประเทศตางๆ ไมควรใช
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาควบคุมการปลอยกาซของสายการบินของประเทศอื่น
77

European Parliament and the Council of the European Union, Amending Directive 2003/
87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the
community [Online], 2009, Available from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2009:140:0063:0087:en:PDF [2011, June 15]
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ยกเวนแตเพียงจะมีขอตกลงระหวางกันเทานั้น78 ซึ่งแมวาผลการประชุมนี้จะไมไดสนับสนุนแนวคิด
ของสหภาพยุโรปที่จะนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาบังคับใชกับภาคสวนการบิน แต
สหภาพยุโรปก็ยังพยายามผลักดันเรื่องนี้ในเวทีระหวางประเทศตอไป
ภายหลังจากการเจรจาในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 13 ป ค.ศ.
2007 จึงไดเริ่มเสนอแนวทางที่เรียกวาแนวทางบาหลีขึ้นมาเพื่อใชเปนแนวทางในการสราง
ขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมขึ้นมาแทนพิธีสารเกียวโตและภายในแนวทางบาหลีดังที่กลาว
มาแลวไดประกอบดวยสาระสําคัญประเด็นหนึ่งคือ การนําภาคสวนการบินเขามารวมอยูในการซื้อ
ขายสิทธิในการปล อยกาซ หากแตขอเสนอดังกลาวนี้ยัง ไมสามารถหาขอสรุปไดในเวทีเจรจา
สมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ เรื่อยมา แตก็สงผลใหสหภาพยุโรปเริ่มมีความประสงคที่จะนํา
ภาคสวนการบินเขามารวมอยูในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ เพื่อใหสหภาพยุโรป
สามารถบรรลุเปาหมายลดปริมาณการปลอยกาซไดตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโตภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งเปนการปกปองสิ่งแวดลอมและสงเสริมใหพิธีสารเกียวโตมีประสิทธิภาพ
สหภาพยุโรปพยายามรวมภาคสวนการบินเขาไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซ เนื่องจากภาคสวนการบินเปนภาคสวนที่จะตองมีการลดปริมาณการปลอยกาซที่มีความ
ชัดเจนโดยเร็ว เพื่อแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งองคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศไดคาดการณเอาไววา ในชวงระหวางป ค.ศ. 2005-2020 ปริมาณการปลอยกาซ
อาจเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 75 และอาจจะเพิ่มถึงรอยละ 300 ถึง 600 ไดภายในป ค.ศ. 205079 จากการ
เพิ่มปริมาณการปลอยกาซดังกลาวของภาคสวนการบินจึงอาจเปนแรงผลักดันที่สําคัญอีกปจจัย
หนึ่งที่ทําใหสหภาพยุโรปพยายามบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับภาคสวนการ
บินอยางจริงจัง
เมื่อไดมีการประกาศใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบิน
อยางเปนทางการในป ค.ศ. 200880 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ ค.ศ. 2009 ซึ่ง
78

Euractiv, Aviation and emission trading [Online], 2007, Available from: http://www.eurac
tiv.com/en/climate-environment/aviation-emission-trading-linksdossier-188345 [2011, October 25]
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ICAO, ICAO environmental report 2007 [Online], 2007, Available from: http://legacy.
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คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, ความคืบหนาเรื่องระเบียบ EU ETS สําหรับการขนสงทาง
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ประเทศสมาชิกจะตองนําไปประกาศและปรับใชเปนกฎหมายภายในประเทศของตนเองภายในป
ค.ศ. 2009 และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2012 ก็จะเริ่มบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซกับทุกสายการบินที่บินเขาและออกทาอากาศยานภายในภูมิภาคยุโรป81 สงผลใหสาย
การบินตางๆ ที่อยูภายใตการควบคุมการดําเนินการของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะตอง
รายงานปริมาณการปลอยกาซที่สายการบินไดปลอยออกมาในป ค.ศ. 2012 ตอหนวยงาน
ทะเบียนสวนกลางของสหภาพยุโรปตามที่แตละสายการบินมีบัญชีอยูภายในวันที่ 31 มีนาคม
ค.ศ. 2013
เพื่ อ การปรั บ แก ไ ขปริ ม าณการปล อ ยก า ซในป ก อ นหน า จนกว า รายงานจาก
ผูประกอบการหรือผูบริหารสายการบินจะไดรับการตรวจสอบจนเปนที่นาพอใจ
หลังจากนั้นสายการบินตางๆ จะตองนําขอมูลเกี่ยวกับปริมาณคารบอนเครดิตจํานวน
เทากับปริมาณกาซที่ปลอยในป ค.ศ. 2012 มาแจงตอหนวยงานทะเบียนสวนกลางภายในวันที่ 30
เมษายน ค.ศ. 2013 ซึ่งในวันที่ 28 กุมภาพันธในแตละป (สําหรับที่นี้คือป ค.ศ. 2012) สายการบิน
ตางๆ จะไดรับจัดสรรปริมาณโควตาที่สามารถปลอยกาซไดในแตละปโดยไมตองเสียคาใชจาย
จํานวนรอยละ 85 ของปริมาณพื้นฐานในการปลอยกาซของตนเอง (baseline) และจํานวนรอยละ
85 ดังกลาวนี้ ในปถัดไป (ตั้งแตป ค.ศ. 2013 ถึง 2020) ก็จะปรับเปลี่ยนไปเปนรอยละ 82 โดยอีก
รอยละ 3 นั้นจะมีการนําไปจัดสรรปริมาณใหกับสายการบินที่เพิ่งเขามารวมอยูในระบบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซหรือสายการบินที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยไมตองเสียคาใชจาย สวน
จํานวนโควตาที่เหลืออีกรอยละ 15 นั้น สายการบินตางๆ จะตองซื้อสิทธิโดยวิธีการประมูล82
ในขั้นตอนของการดําเนินการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับสาย
การบิ น ต า งๆ นั้ น สหภาพยุ โ รปจะมอบหมายให ป ระเทศสมาชิ ก เป น ผู ทํ า หน า ที่ ค วบคุ ม การ
ดําเนินการตามระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของสายการบิน อาทิเชน ควบคุมปริมาณ
การปลอยกาซ การประมูลกาซโดยใชฐานขอมูลจากศูนยควบคุมการจราจรทางอากาศยุโรป (Euro
Control) ซึ่งประเทศสมาชิกจะมีสายการบินอยูในความรับผิดชอบ (Administering Member
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เรื่องเดียวกัน.

European Parliament and the Council of the European Union, Directive 2008/101/EC of
the European parliament and of the council of 19 November 2008: amending Directive 2003/87/EC
so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading
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State)83 นอกจากนี้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่เปนผูควบคุมการดําเนินการ (Administering
Member State) จะมีหนาที่พิจารณาและตัดสินใจวาจะนํารายไดที่ไดมาจากการประมูลซื้อขาย
สิทธิไปใชเพื่อการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางไร และเมื่อมีการควบคุมการ
ปลอยกาซของสายการบินตางๆ แลว หากสายการบินใดไมยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว
สายการบินนั้นจะตองไดรับการลงโทษโดยการเสียคาปรับจํานวนมาก ซึ่งการลงโทษขั้นสูงสุดคือ
การเพิกถอนสิทธิการทํากิจกรรมการบินภายในสหภาพยุโรป
การกํ า หนดว า ภาคส ว นการบิ น ทั้ ง ระบบจะได รั บ โควต า ให ป ล อ ยก า ซได โ ดยไม เ สี ย
คาใชจายมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการกําหนดเพดานปริมาณในการปลอยกาซ (Cap) ที่คิด
เฉลี่ยจากปริมาณการปลอยกาซของภาคสวนการบินทั้งระบบในชวงระหวางป ค.ศ. 2004-200684
โดยเหตุผลที่เลือกใชคาเฉลี่ยระหวางป ค.ศ. 2004-2006 ก็เพราะเปนชวงเวลาที่ระเบียบนี้อยูใน
ระหวางการรางขึ้นมา นอกจากนั้นการไดรับหรือสืบคนขอมูลของภาคสวนการบินในชวงกอนหนา
นี้ เปนสิ่งที่ทําไดยาก เนื่องจากภาคสวนการบินเปนภาคสวนที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว และการ
กําหนดระยะเวลา 3 ป ก็จะทําใหสามารถไดรับขอมูลที่มีความเสถียรที่แนนอนหรือคงที่เพียงพอ85
สวนการคิดคํานวณวาแตละสายการบินจะไดรับจัดสรรปริมาณโควตาในการปลอยกาซ
โดยไมเสียคาใชจายเปนจํานวนเทาไรนั้น ก็จะมีการคิดจากกิจกรรมการบินทั้งหมดในป ค.ศ. 2010
ของสายการบินนั้น ซึ่งเหตุผลที่มีการเลือกใชป ค.ศ. 2010 มาใชคิดคํานวณเปนฐาน ก็เพราะเปนป
ที่มีความใกลเคียงกับขอมูลในปจจุบันมากที่สุด86 โดยมีวิธีการคิดคํานวณดังตอไปนี้คือ
ขั้นตอนแรก จะมีการนําจํานวนกิจกรรมการบินทั้งหมดในป ค.ศ. 2010 ของแตละสายการ
บินที่มีหนวยเปนตัน-กิโลเมตร (tone-km) มารวมกันเปนฐาน เรียกวา tone-km data87 ขั้นตอน
ตอจากนั้น จะนําโควตาในการปลอยกาซโดยไมเสียคาใชจายทั้งหมดของภาคสวนการบินมาหาร
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กับฐาน tone-km data ที่ไดจากการคํานวณกอนหนานี้ ซึ่งจะทําใหไดเปนตัวเปรียบเทียบที่เอาไว
ประกอบเทียบเคียงเปนมาตรวัด (benchmark) ออกมา สําหรับขั้นตอนสุดทาย จะนํามาตรวัดที่ได
นี้ไปคูณกับปริมาณการปลอยกาซของแตละสายการบินที่ปฏิบัติการในป ค.ศ. 2010 และมีหนวย
เปน tone-km data88 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะประกาศขอมูลที่เอาไวประกอบเทียบเคียงเปน
มาตรวัดดังกลาวนี้ ในวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2011 ซึ่งจะทําใหสายการบินตางๆ ทราบไดวา
ตนเองจะไดรับสัดสวนโควตาในการปลอยกาซในปริมาณมากนอยเพียงใดและจะตองซื้อคารบอน
เครดิตเพิ่มเติมปริมาณเทาใด ถึงแมการแจงปริมาณการปลอยกาซและนําคารบอนเครดิตมาแสดง
จะต อ งดํ า เนิ น การกั บ หน ว ยงานทะเบี ย นกลางของสหภาพยุ โ รปก็ ต าม แต ส หภาพยุ โ รปก็ ไ ด
มอบหมายใหประเทศสมาชิกทําหนาที่ควบคุมสายการบินที่ตนรับผิดชอบเชนกัน ดังนั้นแตละสาย
การบินจึงอยูภายใตการควบคุมของประเทศสมาชิกแตกตางกันออกไป
ภายหลังจากที่สหภาพยุโรปเริ่มบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับสาย
การบินตางๆ แลว ทําใหในเวลาตอมา ที่ประชุมสมัชชาองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศได
มีมติเห็นชอบที่จะกําหนดเพดานในการปลอยกาซของภาคสวนการบินพรอมกันตั้งแต ป ค.ศ.
2020 เปนตนไปและจะดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในอัตรารอยละ 2 ของทุกป
จนถึงป ค.ศ. 2050 นอกจากนี้ในป ค.ศ. 2013 องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศจะเริ่ม
ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการปลอยกาซของเครื่องยนตภายในเครื่องบินทั่วโลก89 ซึ่งจากมติ
ดั ง กล า วนี้ อ าจไม มี ผ ลผูก พั น ใดๆ ในทางกฎหมาย แตก็ เ ปน มติที่ ชว ยส ง เสริ ม ให ก ารบั ง คั บ ใช
ระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับสายการบินของสหภาพยุโรปใหมีความชอบธรรมมาก
ยิ่งขึ้น
เมื่อมีการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ ทําใหภาคสวน
การบินโดยเฉพาะสายการบินตางๆ ที่เขาและออกสนามบินภายในสหภาพยุโรปจะตองดําเนิน
ธุรกิจเชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อยูภายใตการควบคุมของระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซ โดยอาศัยหลักการที่วาคารบอนเครดิตที่สายการบินตางๆไดรับมา เปนสิ่งที่สามารถ
นําไปซื้อขายระหวางกันหรือเก็บเอาไวใชเพิ่มปริมาณของตนเองในปถัดไปได กลาวคือหากสาย
การบินปลอยกาซต่ํากวาเพดานโควตาที่สหภาพยุโรปกําหนดไว ก็สามารถขายโควตาสวนที่เหลือ
ในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ ซึ่งถือวาเปนตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตหรือสายการ
88
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บินอาจเลือกที่จะเก็บปริมาณโควตาสวนนี้ไวเพื่อเพิ่มปริมาณหรือสิทธิในการปลอยกาซของตนเอง
ในปถัดไป เชน หากสายการบินใดเห็นวาตนเองมีแนวโนมที่จะปลอยกาซมากกวาเพดานโควตาที่
ตนไดรับ สายการบินนั้นก็จะมีทางเลือกอยูสองทาง คือ หากไมพยายามลดปริมาณการปลอยกาซ
ของตนโดยการลงทุนวิจัยในเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและชวยลดปริมาณการปลอยกาซ
สายการบินเหลานี้ก็สามารถเลือกไปซื้อคารบอนเครดิตที่ขายอยูภายในระบบการซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซเพิ่มเติมได จากทั้งสองทางเลือกจะทําใหบรรดาสายการบินสามารถเลือกไดวาจะใช
ทางเลือกใดที่สามารถทําใหตนเองประหยัดงบประมาณและเกิดความคุมคาไดมากกวากัน ดังนั้น
สายการบินตางๆ จึงสามารถซื้อคารบอนเครดิตจากบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมในภาคสวน
ตางๆ ที่อยูภายใตระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ และก็สามารถลดปริมาณการปลอยกาซ
ใหต่ํากวาเพดานที่กําหนดจนมีโควตาเหลือพอที่จะขายใหได
นอกจากสายการบินตางๆ จะสามารถซื้อคารบอนเครดิตไดจากระบบการซื้อขายสิทธิใน
การปล อ ยก า ซได แ ล ว สายการบิ น ที่ ไ ด ป ล อ ยก า ซเกิ น เพดานโควต า ที่ กํ า หนด ยั ง สามารถซื้ อ
คารบอนเครดิตที่ไดมาจากการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินภายใตโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาดอันเปนกลไกหนึ่งภายใตพิธีสารเกียวโต ซึ่งโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดนี้
เปนการอนุญาตใหประเทศพัฒนาแลวที่มีพันธกรณีในการลดปริมาณการปลอยกาซ สามารถไป
ลงทุนในประเทศกําลังพัฒนาที่รวมในโครงการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งกลไก
ดังกลาวนี้จะชวยผลักดันใหทั้งประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาไดรับประโยชนรวมกัน
โดยประเทศพัฒนาแลวซึ่งเปนผูลงทุนสามารถลดปริมาณการปลอยกาซไดตามพันธกรณีดวยการ
ใชงบประมาณที่ต่ํากวาหากเปรียบเทียบกับการดําเนินการลดปริมาณเทากันภายในประเทศของ
ตนเอง ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเปนประเทศเจาบานก็จะไดรับประโยชนผานการสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นและการถายทอดเทคโนโลยีที่สะอาด โดยคารบอน
เครดิตที่มาจากการลดปริมาณกาซในโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดจะเปนเครดิตที่ไดมาจาก
การลดปริ ม าณการปล อ ยก า ซเรือ นกระจกจากการดํา เนิน ภายใตโ ครงการกลไกการพัฒ นาที่
สะอาด90
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการนําภาคสวนการบินเขามาอยูภายใตการควบคุมของระบบ
การซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อยก า ซของคณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปนั้น ถื อ เป น การนํ า แนวทางด า น
เศรษฐศาสตรมาใชเพื่อจัดการกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือเปนการอาศัยระบบ
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ตลาดมาเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลที่ตามมาก็จะทําให
ผูประกอบการธุรกิจสายการบินตางๆ ตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือวิถีทางในการดําเนินธุรกิจ
ของตนเอง ตามหลักการผูใดเปนผูกอใหเกิดมลพิษ ผูนั้นจะตองเปนผูจาย (Polluter Pay
Principle)91
ดัง นั้น การบัง คั บใชระเบี ย บการซื้อ ขายสิ ท ธิในการปลอ ยก า ซกับภาคส ว นการบิ นของ
สหภาพยุโรป เพื่อปกปองสิ่งแวดลอมโดยการควบคุมปริมาณการปลอยกาซ จึงเปนแรงสงเสริมให
พิธีสารเกียวโตเกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ตลอดจนอาจกอใหเกิดขอตกลงดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศฉบับใหมที่มีความครอบคลุมทดแทนพิธีสารเกียวโต
ไดในอนาคตอันใกล เนื่องจากสหภาพยุโรปเปนกลุมประเทศที่มีความสําคัญในแงของการคา การ
ลงทุน และการทองเที่ยวกับประเทศหรือภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก เมื่อมีการริเริ่มบังคับใชระเบียบการ
ซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับภาคสวนการบินขึ้นในภูมิภาคยุโรปเปนแหงแรกของโลก ก็จะทํา
ใหการบังคับใชดังกลาวนี้เปนแบบอยางหรือเปนแนวทางใหประเทศตางๆ ตองปรับตัวตามไปดวย
โดยสามารถสังเกตไดจากกรณีที่ประเทศในกลุมเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งไมใชประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรปพยายามปรับตัวกับระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ
ประเทศนอร เ วย ที่ เ ริ่ ม ใช ร ะบบการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซหรื อ สวิ ต เซอร แ ลนด ที่ กํ า ลั ง
พยายามเจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อเชื่อมโยงระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของตนกับ
สหภาพยุโรป นอกจากนี้ก็มีประเทศออสเตรเลียที่พยายามเชื่อมตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตของ
ตนเขากับระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของสหภาพยุโรป ถาหากประเทศและสายการบิน
ตางๆ เห็นถึงความสําคัญของการลดปริมาณการปลอยกาซและสามารถปรับตัวใหเขากับระบบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซไดแลว ก็จะชวยทําใหการปกปองสิ่งแวดลอมโดยการพยายามลด
ปริมาณการปลอยกาซที่ครอบคลุมภาคสวนตางๆ กลายเปนแรงเสริมใหกับพิธีสารเกียวโตเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และอาจเปนแนวทางใหกับขอตกลงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระหวางประเทศฉบับใหมที่มีการควบคุมการปลอยกาซของสายการบินตางๆ ทั่วโลกขึ้นมาบังคับ
ใชแทนพิธีสารเกียวโต
โดยสรุปแลว ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเปนภัยคุกคามที่สําคัญและ
สามารถสงผลกระทบไดในทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหา ก็คือการปลอย
กาซเรือนกระจกโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดสูชั้ นบรรยากาศในปริมาณมาก ส งผลให
ประเทศตางๆ ตองมารวมมือกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและปองกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
91

โสภารัตน จารุสมบัติ, นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม, หนา 90.
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จนนําประเด็นไปสูการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ และพิธีสารเกียวโตที่ถือวาเปน
ขอตกลงดานสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศที่มีพันธกรณีลดการปลอยกาซภายในชวงเวลาที่
กําหนดตอประเทศภาคีที่พัฒนาแลว หากแตพิธีสารเกียวโตนั้นยังไมสามารถทําใหทั้งประเทศ
พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาใหความรวมมือลดการปลอยกาซไดอยางจริงจัง เมื่อพิธีสาร
เกี ยวโตใกล จะสิ้น สุดลงแตการควบคุมการปลอยกาซของประชาคมโลกยังไมมีประสิท ธิภาพ
เท า ที่ ค วร เนื่ อ งจากประเทศต า งๆ ยั ง คงห ว งถึ ง ผลกระทบต อ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ถาหากตองลดการปลอยกาซหรือตองปฏิบัติตามพิธีสารเกียวโต สงผลใหในเวที
การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ จึงพยายามเจรจารวมกันเพื่อหาขอตกลงดานสภาพ
ภูมิอากาศระหวางประเทศฉบับใหมที่มีความครอบคลุมภาคสวนตางๆ และมีเปาหมายที่ชัดเจน
จะเห็นไดวาภาคสวนหนึ่งที่มีการเติบโตและมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูชั้น
บรรยากาศมากอยางตอเนื่องคือภาคสวนการบิน ซึ่งยังไมไดรับการกลาวถึงในพิธีสารเกียวโต
จนกระทั่งแนวทางบาหลี สงผลทําใหในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ เริ่มหันมาให
ความสําคัญและพยายามหาทางลดการปลอยกาซที่มาจากภาคสวนการบิน ซึ่งสหภาพยุโรปถือวา
เปนตัวแสดงที่พยายามสงเสริมใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซในระดับระหวางประเทศ โดย
เห็นไดจากความพยายามในการเจรจาเพื่อผลักดันประเด็นเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในการประชุม
สมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ แตละครั้ง หากแตการเจรจาที่มุงหาขอสรุปใหไดผลที่เปนรูปธรรม
ไมคอยมีความคืบหนาเทาที่ควร สหภาพยุโรปจึงไดเริ่มนํามาตรการหนึ่งคือการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซมาเริ่มบังคับใชกับภาคอุตสาหกรรมภายในภูมิภาคยุโรปเพื่อลดการปลอยกาซและเปน
ตัวอยางใหกับประเทศอื่นๆ ใหหันมาใหความสําคัญ ตอมาจึงไดเริ่มขยายการควบคุมการปลอย
กาซมายังภาคสวนการบินและภาคสวนอื่นๆ เพื่อใหที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ หัน
มาใหความสําคัญกับการลดปริมาณการปลอยกาซมากกวาผลประโยชนของประเทศตนเอง

บทที่ 3
ปจจัยและบทบาทของสหภาพยุโรปตอการผลักดันระบอบระหวางประเทศดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากบทที่ 2 แสดงใหเห็นวาปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญอยางเชนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศหรื อ ป ญ หาสภาวะโลกร อ น ส ง ผลให ป ระเทศต า งๆ พยายามแก ไ ขป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ1 โดยการเจรจารวมกันระหวางประเทศอยางเชน การประชุมสมัชชา
ประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (COP:
Conference of the Parties) ซึ่งในการประชุมแตละครั้งของทุกปจะประกอบไปดวย ตัวแทนจาก
ทั้งรัฐบาลประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงตัวแทนจากกลุมหรือองคกรตางๆ ที่
เกี่ยวของกับเรื่องนี้ มาเขารวมสังเกตการณการประชุมดวยทุกครั้ง จากการเจรจารวมกันระหวาง
ประเทศจะเห็นไดวาการแกไขหรือปองกันปญหานี้ ประเทศและกลุมองคกรตางๆ มีความตองการที่
จะใชเวทีการเจรจาระหวางประเทศเปนเครื่องมือในการหาทางออกใหกับปญหาดังกลาวหรือ
พยายามทํา ให ก ารลดปริ ม าณการปลอ ยกา ซตามพิธี สารเกีย วโตเปน ไปอย า งมีป ระสิท ธิภาพ
ตลอดจนกอใหเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหมขนึ้
ความพยายามของประชาคมโลกเพื่อสรางระบอบระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือขอตกลงอยางเชนพิธีสารเกียวโตรวมถึงขอตกลงฉบับใหมแทนพิธีสารเมื่อ
สิ้นสุดชวงพันธกรณีแรกในป ค.ศ. 2012 อาจไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม หากปราศจาก
บทบาทและทาทีที่สําคัญของสหภาพยุโรปในการเจรจาและโนมนาวใหประเทศตางๆ เห็นชอบและ
ยินยอมรวมมือลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่มาจากภาคอุตสาหกรรมตางๆและ
การคมนาคมขนสง ซึ่งบทบาทการเปนผูนําในการผลักดันของสหภาพยุโรปถือวาเปนปจจัยสําคัญ
ที่ชว ยกระตุ น ให ป ระชาคมโลกไดต ระหนัก และต อ งหั น มาปรั บตัว โดยการพยายามหาทางลด
ปริมาณการปลอยกาซของตนเอง เนื่องจากการแสดงบทบาทเปนผูนําในการผลักดันใหเกิดเปน
ขอตกลงระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น นอกจากสหภาพยุโรปจะมีการ
ดําเนินการในเวทีระหวางประเทศแลว แตยังมีการดําเนินการออกนโยบายหรือกฎระเบียบภายใน
ภูมิภาคยุโรปที่ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตามและอาจสงผลกระทบตอประเทศอื่นๆ ที่มิใช
1

IPCC, 2007: Summary for policymaker [Online], 2007, Available from: http:// www.ipcc.ch
/pdf/assessment-report /ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf [2011, June 11]
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สมาชิกและจะตองมีการปฏิสัมพันธในดานการคา การลงทุนและการบริการตางๆ โดยตัวอยางที่
เห็นไดชัดคือการประกาศเริ่มบังคับใชขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบิน (Directive 2008/101/EC) ตั้งแตป ค.ศ.
ซึ่ ง การบั ง คั บ ใช ดั ง กล า วนี้ ล ว นส ง ผลกระทบทั้ ง การคมนาคมขนส ง ทางอากาศ
20122
ภายในประเทศสมาชิกเองและยังสงผลกระทบตอประเทศอื่นๆ ที่มิใชสมาชิกไดอีกดวย เนื่องจาก
สายการบินของประเทศเหลานี้ตางมีการเขาและออกภายในภูมิภาคยุโรป ดังนั้นสายการบินเหลานี้
จึงตองปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด และจากการดําเนินการทั้งภายนอกและภายใน
ภู มิ ภ าคของสหภาพยุ โ รปทํ า ให บ ทบาทในการผลั ก ดั น ประเด็ น ด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศนี้มีหลากหลายแงมุม โดยในบทนี้จะกลาวถึงปจจัยที่ทําใหสหภาพยุโรปใหความสําคัญ
กับปญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศและบทบาทสหภาพยุโ รปในการผลั ก ดัน ระบอบ
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของและที่สําคัญยังตองการผลักดันระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดของสหภาพยุโรปกับภาคสวนการบินอันจะเกี่ยวของกับประชาคมระหวาง
ประเทศอยางหลีกเลี่ยงมิได
3.1 ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการกําหนดนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของสหภาพยุโรป
จากขอบกพรองในเรื่องการไมมีขอผูกมัดในระดับระหวางประเทศและการไมมีเครื่องมือใน
การพัฒนาเทคโนโลยี สงผลใหคณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดพยายามผลักดันใหเกิดเปนระบอบ
ระหวางประเทศฉบับใหมขึ้นมาทดแทนพิธีสารเกียวโต ซึ่งทาทีดังกลาวของคณะกรรมาธิการยุโรป
นี้สามารถเห็นไดตั้งแตในเดือนมกราคม ป ค.ศ. 2007 คณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอรางและ
ขอเสนอแนะตอการดําเนินการโดยการรณรงค “Limiting Global Climate Change to 2 degree
Celsius: The way ahead for 2020 and beyond”3 ซึ่งเปนรางที่เนนความรวมมือกับประเทศ
กําลังพัฒนาในการแกไขปญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากนั้ นในเดือนมีนาคม ป
เดี ย วกัน นี้ ในการประชุ ม สุ ดยอดสหภาพยุ โ รป ก็ ได มีก ารประกาศปฏิ ญ ญารว มกั น ในการลด
ปริมาณการปลอยกาซลงรอยละ 60-80 เมื่อเทียบกับระดับปริมาณในป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ.
2
3

ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ค., หนา 269.

European Union, Limiting global change to 2 degree Celsius: The way ahead for 2020 and
beyond [Online], 2007, Available from: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/ LexUriServ.do?uri= CE
LEX:52007DC0002:EN:NOT [2011, May 7]
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20504 จะเห็นไดวาคณะกรรมาธิการยุโรปไดพยายามเปนผูนําในการแกไขปญหาและผลักดันให
ประเทศอื่นหันมารวมมือลดการปลอยกาซเรือนกระจกเชนเดียวกัน หากแตการดําเนินการดังกลาว
อาจต อ งอาศั ย ป จ จั ย ที่ ส ามารถส ง ผลต อ การออกนโยบายหรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งนี้
กลาวคือ
3.1.1 ขอมูลทางวิทยาศาตรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การกํ า หนดนโยบายหรื อ บั ง คั บ ใช ก ฎหมายของสหภาพยุ โ รปมั ก จะอาศั ย ข อ มู ล ทาง
วิทยาศาสตรมาเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ ซึ่งการอางอิงขอมูลทางวิทยาศาสตรไดใชอยาง
แพรหลายในหลายนโยบายรวม อาทิ นโยบายอาหารปลอดภัย นโยบายสงเสริมการแขงขัน และ
นโยบายสิ่งแวดลอม การใชขอมูลหรือความเขมงวดสูงสุดของสหภาพยุโรปบางครั้งถูกมองวาเปน
การใชหลักการปองกันลวงหนา (Precautionary Principle) ซึ่ง Natthanan Kunnamas ไดให
ความเห็ น ว า ในหลายครั้ ง สหภาพยุ โ รปถู ก มองว า เป น ‘สหภาพแห ง การป อ งกั น ล ว งหน า ’
(Precautionary Union) ซึ่งมีความระแวดระวังเรื่องภัยอันตรายมากกวาบริเวณอื่นของโลก5 และ
ในสวนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทางสหภาพยุโรปใหความ
เชื่อถือและนําขอมูลที่ไดมาชวยประกอบการตัดสินใจคือ คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ซึ่งเปน
หนวยงานที่เกิดมาจากความรวมมือในการกอตั้งระหวางองคการสหประชาชาติดานสิ่งแวดลอม
(United Nations Environment Programme: UNEP) และองคการแหงอุตุนิยมวิทยาโลก (World
Meteorological Organization: WMO) โดยหนวยงานนี้จะประกอบไปดวย นักวิทยาศาตรและ
คณะผูเชี่ยวชาญมาดําเนินการรวมกันในการรวบรวมและเผยแพรรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

4

European Parliament and the Council of the European Union, Directive 2008/101/EC of the
European parliament and of the council of 19 November 2008: amending Directive 2003/87/EC so as
to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the
community [Online], 2009, Available from: http://eur-lex europa.eu/LexUriServ /LexUriServ.do? uri=O
J:L:2009.008.003.003:EN:PDF [2011, March 20]
5

Nanthanan Kunnamas, “Old, new and scare protectionism: Thailand’s agricultural export
to the EU,” (Doctoral dissertation, School of Politics and International Studies, University of Leeds,
2008), p. 133.
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ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6 และในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังกลาวนี้
สหภาพยุโรปเองก็มีสวนในการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาดวยเชนกัน
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลฯ ไดเผยแพรขอมูลทางวิทยาศาสตร โดยขอมูลดังกลาวนี้มี
การคาดการณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชี้วาหากอุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มขึ้น
เกินกวา 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิในป ค.ศ.1990 แลว ก็จะสงผลทําใหสิ่งมีชีวิต
ทั้งหมดบนโลกตองตกอยูในสภาวะอันตราย 7 จากขอมูลดังกลาวนี้ไดมีอิทธิพลตอการกําหนด
นโยบายด า นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของสหภาพยุ โ รป โดย
คณะกรรมาธิการยุโรปไดอาศัยขอมูลจากรายงานของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลฯ มาเปน
องคประกอบที่ชวยในการพิจารณากําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ และจากที่กลาวมาจะเห็น
ไดวาการอาศัยขอมูลดังกลาวของคณะกรรมาธิการยุโรปนั้นเปนการการดําเนินการไปเพื่อพยายาม
หาหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือและอางอิงไดมาชวยในการโนมนาวใหสภายุโรปและคณะมนตรี
ยุโรปและประชาชนใหการสนับสนุนการกําหนดนโยบายหรือบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งขอมูลทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับปญหาดังกลาวนี้ไดสงผลตอการ
กําหนดนโยบายที่เกี่ยวของของสหภาพยุโรป หรือในอีกดานหนึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปก็ไดนํา
ขอมูลทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุนการออกนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในดานตางๆ ไดอยางชอบธรรม
นอกจากขอมูลทางวิทยาศาสตรขององคการระหวางประเทศแลว รายงานของประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป ก็มีอิทธิพลสําคัญในการสรางทัศนคติในเรื่องสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในรายงาน ‘Stern Review’ ที่เปนรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดทําขึ้นภายใต
การนําของ Sir Nicholas Stern ซึ่งดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจของรัฐบาลสหราช
อาณาจักร8 รายงานดังกลาวเปนรายงานที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางการรักษาสิ่งแวดลอมกับ
ประเด็นดานเศรษฐกิจไดชี้ใหเห็นวา สภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของโลกไดสงผล
6

IPCC, Organization [Online], 2011, Available from: http://www.ipcc.ch/organization/organ
ization.shtml [2011, May 23]
7

UNFCCC, Report of the conference of the parties on its fifteenth session, held in
Copenhagen from 7 to 19 December 2009 [Online], 2009, Available from: http://unfccc.int [2011,
April 20]
8

Euractiv, Economics of climate change [Online], 2009, Available from: http://www.eura
ctiv.com/en/climate-change/economics-climate-change/article-161678 [2011, May 5]
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ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสิ่งแวดลอม และปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นก็
จะยอนกลับมาสงผลกระทบหรือทําใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ ภายในรายงานฉบับนี้
ไดมีการประเมินถึงโอกาสของผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิเชน
อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูง ขึ้น ระดับน้ําทะเลเพิ่ม สูงขึ้น ปญหาผลกระทบทางดานสุขภาพและ
อนามัยของประชาชน และผลกระทบตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) แตถาหากเริ่ม
ดําเนินการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางจริงจัง ก็อาจชวยทําใหสามารถ
บรรเทาผลกระทบตางๆ ใหลดนอยลงได9
ในรายงานยังมีขอเสนออีกวา การใชงบประมาณเพียงรอยละ 1 เพื่อจัดการกับการลด
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 550 ppm (part per million) หรือเทียบเทากับ 2 เทา
ปริมาณของกาซที่มีอยูกอนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น อาจเปนสิ่งที่ไมเพียงพอ ในรายงาน Stern
Review เสนอวางบประมาณดังกลาวควรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.5 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศดวย10 รายงานฉบับนี้แสดงความเห็นเอาไววา ยังมีเวลาเพียงพอที่จะจัดการแกไข
ปญหาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ถาทุกๆ ฝายรวมมือกันปฏิบัติอยางจริงจังในระดับ
สากล และการเริ่มตนแกไขปญหาที่ลาชาอาจทําใหทุกประเทศตกอยูในสภาวะที่อันตราย ดังนั้น
การแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงจําเปนตองไดรับความรวมมือจากประเทศตางๆ
รวมกันรับผิดชอบและรวมกันปฏิบัติการตามความเหมาะสมของแตละประเทศ
3.1.2 การยึดมั่นตอพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโตในฐานะผูนําทางดานคุณคา
สหภาพยุโรปมักไดรับการขนานนามวาเปนผูนําทางดานบรรทัดฐานระหวางประเทศ
(norm leader) ซึ่งตางจากสหรัฐอเมริกาที่เปนมหาอํานาจทั้งทางการทหาร การเมืองและเศรษฐกิจ
ตั้งแตคณะกรรมาธิการยุโรปเขามามีสวนรวมและเปนผูผลักดันใหเริ่มมีการเจรจาระหวางประเทศ
เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศอยางเชน อนุ
สัญญาฯ ในป ค.ศ. 1992 และเริ่มมีผลบังคับใชในอีกสองปตอมา โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได
พยายามผลักดันและโนมนาวใหประเทศอื่นรับรองใหภายในอนุสัญญาฯ กําหนดบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว อาทิเชน หลักการความรับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตางกัน
9

Nicholas Stern, Stern review: The economics of climate change [Online], 2006, Available
from: http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/226271-1170911056314 /34281
09-1174614780539/SternReviewEng.pdf [2011, October 25]
10

Ibid.
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หรือความรับผิดชอบตอการปลอยกาซเรือนกระจกในอดีต11 บรรทัดฐานดังกลาวมีเปาหมายให
ประเทศอุตสาหกรรมโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวในภูมิภาคยุโรปโดยเฉพาะคณะกรรมาธิการ
ยุโรปซึ่งเปนตัวแทนประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะตองมีความรับผิดชอบตอปญหามากกวา
ประเทศกําลังพัฒนา เมื่ออนุสัญญาฯ ไดรับการพัฒนาจนกลายมาเปนพิธีสารเกียวโต บรรทัดฐาน
เหลานี้ก็ไดมีอิทธิพลตอทัศนะของคณะผูบริหารหรือผูกําหนดนโยบายของประเทศตางๆ รวมทั้ง
คณะกรรมาธิการยุโรปที่ถือวาอยูในฐานะฝายบริหารของสหภาพยุโรป โดยเห็นไดจากกรณีการลง
นามรับรองและใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตในป ค.ศ. 2002 ของคณะกรรมาธิการยุโรปรวมทั้งยัง
โนมนาวใหรัสเซียยินยอมใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตจนทําใหพิธีสารสามารถมีผลบังคับใชไดใน
ที่สุด หรือกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดดําเนินการบังคับใชโครงการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศยุโรปจนนําไปสูการประกาศขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซกับภาคสวนตางๆ (European Union Emission Trading Scheme: EU ETS) และกรณี
ที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดประกาศเปาหมายวาสหภาพยุโรปจะดําเนินการลดปริมาณการปลอย
กาซใหไดภายในชวงเวลาที่กําหนด เปนตน นอกจากนั้นบรรทัดฐานดังกลาวยังไดเปนปจจัยสําคัญ
ที่ชักนําใหคณะกรรมาธิการยุโรปพยายามโนมนาวใหทั้งประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาเขา
รวมการเจรจาระหวางประเทศเพื่อผลักดันใหเกิดเปนขอตกลงหรือระบอบระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหมขึ้นมาทดแทนพิธีสารเกียวโต
ตอมาเมื่อพิธีสารเกียวโตไดมีการกําหนดพันธกรณีที่เกี่ยวกับการลดปริมาณการปลอยกาซ
และชวงเวลาดําเนินการของประเทศตางๆ สงผลใหพันธกรณีและขอกําหนดที่มีในพิธีสารสามารถ
มีผลตอการตัดสินใจกําหนดนโยบายหรือออกเปนกฎหมายภายในสหภาพยุโรปได เนื่องจาก
หลักการที่สําคัญในการบูรณาการระดับภูมิภาคยุโรปของประเทศสมาชิกคือ การสงเสริมใหการคา
และการลงทุนภายในภูมิภาคเปนไปอยางเสรี โดยการลดขอจํากัดหรือกฎเกณฑตางๆ ที่จะเปน
อุปสรรค แตเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปและประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตแลว
ส ง ผลให ส หภาพยุ โ รปและประเทศสมาชิ ก จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี อ ย า งจริ ง จั ง ดั ง นั้ น
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงพยายามปรับนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้และจะดําเนินการบังคับใชภายใน
สหภาพยุโรปใหมีความสอดคลองกับพันธกรณีในพิธีสาร ซึ่งเห็นไดจากกรณีการใชระบบการซื้อ
ขายสิทธิฯ กับภาคสวนตางๆ ภายในสหภาพยุโรปมาเปนเครื่องมือชวยใหพันธกรณีที่ประเทศ

11

UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change [Online], 1992,
Available from: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf [2011, March 2]
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สมาชิกและสหภาพยุโรปมีตอพิธีสารเกียวโตบรรลุเปาหมายไดภายในชวงเวลาที่กําหนด12 และ
ช ว ยให เ กิ ด ความสอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดที่ มี อ ยู ภ ายในพิ ธี ส ารเกี ย วโต นอกจากนั้ น
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปยั ง พยายามแสดงบทบาทสํ า คัญ ต อการเจรจาจัด ทํ า ข อ ตกลงระหว า ง
ประเทศฉบับใหมที่มีความสอดคลองกับการบังคับใชนโยบายหรือกฎหมายภายในสหภาพยุโรป
3.1.3 สถาบันตางๆ ที่สําคัญของสหภาพยุโรป
สถาบั น สํ า คั ญ ของสหภาพยุ โ รปที่ มี ห น า ที่ กํ า หนดและควบคุ ม ดู แ ลนโยบายด า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแก คณะกรรมาธิการยุโรป สภายุโรป คณะมนตรียุโรปและศาล
ยุติธรรมยุโรป ดังนั้นการตัดสินใจกําหนดนโยบายและบังคับใชระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป จึงตองอาศัยปจจัยที่สําคัญคือทัศนะหรือความ
เห็นชอบจากสถาบันเหลานี้กอนการประกาศใชกฎหมายหรือนโยบายตางๆ ซึ่งทัศนะตอนโยบาย
หรือมาตรการใดจากสถาบันทั้งสามนี้จะมีความเชื่อมโยงกันภายในกระบวนการออกนโยบายมา
บังคับใช และบางครั้งก็อาจมีทัศนะหรือขอคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกตางกันภายในกระบวนการ แต
ในทายที่สุดการกําหนดนโยบายหรือกฎหมายใดๆ นั้นจะตองอาศัยทัศนะที่มีความสอดคลองกัน
ระหวางคณะกรรมาธิการยุโรป สภายุโรป คณะมนตรียุโรปและศาลยุติธรรมยุโรป จึงจะทําใหการ
ดําเนินการดานนโยบายและกฎหมายตางๆ มีประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ
3.1.3.1 บทบาทคณะกรรมาธิการยุโรป
คณะกรรมาธิการยุโรปเปนสถาบันที่มีหนาที่ใชอํานาจบริหารและนิติบัญญัติของสหภาพ
ยุ โ รป คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปมี ลั ก ษณะความเป น องค ก รที่ มี อํ า นาจเหนื อ รั ฐ เพราะถึ ง แม
กรรมาธิการยุโรปแตละคนจะมาจากแตละประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป แตก็ตองปฏิบัติหนาที่
อย า งเป น อิ ส ระและเป น ตั ว แทนรั ก ษาผลประโยชน โ ดยรวมของสหภาพยุ โ รป ส ง ผลให
คณะกรรมาธิการยุโรปนั้นมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้คือ ประการแรกคือมีอํานาจหนาที่ในการใช
อํานาจนิติบัญญัติโดยเสนอรางกฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปเปนสถาบัน
เดียวที่มีสิทธิขาดในการเสนอรางกฎหมายเพื่อยื่นตอคณะมนตรียุโรปและสภายุโรปใหรวมกัน
พิจารณา อยางไรก็ตามรางกฎหมายที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอมานั้นจะตองเปนนโยบาย
รวมของสหภาพยุโรปเทานั้น สงผลใหคณะกรรมาธิการยุโรปจึงตองทํางานอยางใกลชิดกับรัฐบาล
12

UNFCCC, UNFCCC: Emission of industrialized countries rose to all time high in 2005
[Online], 2007, Available from: http: unfccc.int [2011, May 21]
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ของประเทศสมาชิกรวมถึงองคกรที่ปรึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อรับทราบสถานการณหรือติดตาม
ความเคลื่อนไหวรวมถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใหการกําหนดนโยบายรวมของสหภาพยุโรป
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชนโดยรวมของสหภาพยุโรป
ในสวนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการยุโรปประการตอมานั้นคือ การดูแลใหประเทศ
สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายของสหภาพยุโรป เนื่องจากเมื่อรางกฎหมายผานการ
พิจารณาโดยคณะมนตรียุโรปและสภายุโรปเรียบรอยแลวก็จะมีผลบังคับใชอยางเปนทางการ
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงมีหนาที่ควบคุมใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายของสหภาพอยาง
เครงครัด หากเกิดกรณีที่ประเทศสมาชิกหรือสถาบันของสหภาพยุโรปไดละเมิดกฎหมายหรือ
ระเบียบของสหภาพ คณะกรรมาธิการยุโรปจะทําการแจงตอรัฐบาลหรือสถาบันนั้นเพื่อใหชี้แจง
เหตุผลของการละเมิดระเบียบหรือกฎหมาย และหากเหตุผลของประเทศสมาชิกหรือสถาบันนั้นยัง
ไมเพียงพอ คณะกรรมาธิการยุโรปจะเปนผูรองตอศาลยุติธรรมยุโรปใหเปนผูพิจารณาตัดสิน
นอกจากนั้นคณะกรรมาธิการยุโรปยังมีอํานาจหนาที่ในการเปนตัวแทนของสหภาพยุโรป
ในเวทีระหวางประเทศ เพราะคณะกรรมาธิการยุโรปจะตองทําหนาที่เปนตัวแทนและแสดงจุดยืน
ของประเทศสมาชิกโดยรวม เชน ในการประชุมระหวางประเทศขององคกรที่ประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรปมีสวนรวมโดยเฉพาะในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ที่จัดขึ้นเปน
ประจําทุกปและเปนเวทีระหวางประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปกําลังพยายามแสดงบทบาทผูนํา
ในการผลักดันใหมีการขยายการควบคุมปริมาณการปลอยกาซใหครอบคลุมไปยังภาคสวนการบิน
ระหวางประเทศดวย อยางไรก็ตามความพยายามดังกลาวก็ไมคอยมีความคืบหนาเทาใดนัก สงผล
ใหคณะกรรมาธิการยุโรปหันมาเริ่มผลักดันและควบคุมการปลอยกาซของภาคสวนการบินโดยนํา
ระบบการซื้อขายสิทธิมาควบคุมการปลอยกาซและบังคับใชในระดับสหภาพยุโรปกอนภูมิภาคอื่น
เพื่อเปนตัวอยางใหประเทศอื่นเกิดความตระหนักและหันมาปกปองสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน
การกําหนดนโยบายและบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ เพื่อควบคุมการปลอยกาซกับ
เครื่องบินที่เขาและออกภายในสหภาพยุโรปถือเปนเรื่องสําคัญของสหภาพยุโรป เพราะถึงแมวา
การปลอยกาซของภาคสวนการบินจะมีปริมาณสัดสวนนอยกวาภาคสวนอื่นๆ แตก็มีการเติบโต
อยางตอเนื่องและหากการปลอยกาซของภาคสวนการบินยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยูเชนนี้ ก็อาจสงผล
กระทบหรือทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมไดในระยะยาว คณะกรรมาธิการยุโรปจึงพยายาม
หาทางปองกันและแกไขปญหาโดยการนําระบบการซื้อขายสิทธิฯ มาใชในการควบคุมมลพิษทาง
อากาศที่มาจากสายการบินตางๆ ที่ตองอาศัยทาอากาศยานภายในสหภาพยุโรปขึ้นและลง
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สหภาพยุโรปเริ่มบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ กับภาคสวนตางๆ มาตั้งแตป ค.ศ.
2005 และมีแนวโนมที่จะขยายขอบเขตใหครอบคลุมภาคสวนตางๆ มากขึ้น โดยเห็นไดจากกรณีที่
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปได ล งมติ เ ห็ น ชอบรายงานว า ด ว ยเรื่ อ งการลดผลกระทบด า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการคมนาคมขนสงทางอากาศ13 ซึ่งในขอสรุปสําคัญในรายงาน
ดังกลาวนี้ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเติบโตของการจราจรทางอากาศในอนาคตไววาควรมีการ
กํา หนดนโยบายและมาตรการตา งๆ ที่ เ กี่ย วกั บ ผลกระทบดา นสภาพภูมิ อ ากาศที่ ม าจากการ
คมนาคมขนสงทางอากาศ สงผลใหคณะกรรมาธิการยุโรปเรงดําเนินการพิจารณาและตัดสินใจนํา
กลไกตลาดมาเปนเครื่องมือชวยในการปกปองสภาพภูมิอากาศและแกไขผลกระทบที่มาจากการ
คมนาคมทางอากาศ
ตอมาเมื่อถึงวันที่ 20 ธันวาคม ป ค.ศ. 2006 ทางคณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดเสนอใหมี
การควบคุมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดที่มาจากภาค
สวนการบิน14 เนื่องจากกรรมาธิการยุโรปดานสิ่งแวดลอมเห็นวา พิธีสารเกียวโตนั้นเปนขั้นตอนแรก
ในการลดปริมาณการปลอยกาซ หากแตประเทศตางๆ ก็ควรเรงดําเนินการลดการปลอยกาซอยาง
กระตือรือรนมากกวาที่เปนอยูโดยเฉพาะในชวงหลังป ค.ศ. 2012
นอกจากนั้นคณะกรรมาธิการยุโรปยังใหเหตุผลตอไปอีกวา หากไมมีการเรงดําเนินการลด
การปลอยกาซจากภาคสวนการบินแลว จะทําใหปริมาณการปลอยกาซจากภาคสวนการบินยิ่ง
เพิ่มมากขึ้นอีกรอยละ 150 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 201215 จะเห็นไดวาการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากภาคสวนการบินอาจถือไดวามีการเติบโตอยางรวดเร็วที่สุด ซึ่ง
อาจเป น ผลสื บ เนื่ อ งจากการเกิ ด ขึ้ น ของสายการบิ น ต น ทุ น ต่ํ า เป น จํ า นวนมาก ส ง ผลให ก าร
คมนาคมขนสงทางอากาศมีราคาหรือตนทุนถูกลง ดังนั้นคณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรใหมี
มาตรการควบคุมในเรื่องนี้ เพราะอาจไมยุติธรรมตอภาคสวนอื่นๆ หากภาคสวนการบินจะไดรับ
13

European Commission, Reducing the climate change impact of aviation [Online], 2005,
Available from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0459en01.pdf [2011,
October 25]
14

EurActiv, Aviation and emission trading [Online], 2007, Available from: http:// www.eura
ctiv.com/climate-environment/aviation-emissions-trading-linksdossier-188345 [2011, October 25]
15

European Commission, Aviation and climate change [Online], 2007, Available from: http:
//europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28160_en.htm [2012,
January 20]
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การยกเวนไมตองถูกควบคุมปริมาณการปลอยกาซดังเชนภาคสวนอื่นที่ถูกควบคุมภายใตระบบ
การซื้อขายสิทธิฯ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเสนอความเห็นวา การรวมภาคสวนการบินเขาไวใน
ระบบการซื้อขายสิทธิฯ ของสหภาพยุโรป จึงจะเปนแนวทางที่ดีที่สุดในการใหภาคสวนการบินเขา
มามีสวนรวมในการรับผิดชอบลดการปลอยกาซ
3.1.3.2 บทบาทสภายุโรป
สภายุโรปถือวาเปนอีกหนึ่งสถาบันสําคัญในกระบวนการกําหนดนโยบายของสหภาพ
ยุ โ รป โดยสภายุ โ รปจะใช อํ า นาจร ว มกั บ คณะมนตรี ยุ โ รปในการพิ จ ารณาร า งกฎหมายที่
คณะกรรมาธิการยุโรปไดยื่นเสนอมา เพราะถึงแมวาในบางครั้งคณะมนตรียุโรปจะมีอํานาจในการ
ตัดสินใจอยางเด็ดขาดก็ตาม แตคณะมนตรียุโรปก็จะตองขอความคิดเห็นจากสภายุโรปกอน
พิจารณาและตัดสินใจในประเด็นสําคัญๆ อยางไรก็ตามแมวาสภายุโรปจะไมมีอํานาจหนาที่ใน
การเสนอรางกฎหมาย แตสภายุโรปก็ยังมีสิทธิรองขอตอคณะกรรมาธิการยุโรปใหยื่นเสนอราง
กฎหมายในประเด็นที่สภายุโรปเห็นวาสมควรได
ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดออกรายงานวาดวยเรื่องการลดผลกระทบดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการคมนาคมขนสงทางอากาศ ในเวลาตอมาทางสภายุโรป
ไดเขารวมมีสวนในการพิจารณานโยบายและไดใหคําแนะนําตางๆ รวมทั้งใหความเห็นชอบกับ
แนวทางแกไขปญหาและปกปองสภาพภูมิอากาศของรายงานดังกลาว นอกจากนั้นสภายุโรปยังได
ยอมรับการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเปนมาตรการแกไขผลกระทบดานสภาพภูมิอากาศจาก
ภาคสวนการบินอีกดวย เมื่อทั้งคณะมนตรีและสภายุโรปตางใหความเห็นชอบกับแนวทางการรวม
ภาคสวนการบินไวในระเบียบกฎหมายของสหภาพยุโรปแลว ทําใหคณะกรรมาธิการยุโรปไดยื่น
เสนอรางระเบียบการควบคุมปริมาณการปลอยกาซที่มาจากภาคสวนการบินโดยการรวมภาคสวน
การบินเขาไวในระบบการซื้อขายสิทธิฯ ของสหภาพยุโรป
จากรางระเบียบที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอมานั้น มาตรการดังกลาวจะมีผลตอสาย
การบินภายในยุโรปในป ค.ศ. 2011 และขยายผลไปสูสายการบินของประเทศอื่นที่มิใชสมาชิก
สหภาพยุโรปในป ค.ศ. 2012 แตทางสภายุโรปนั้นตองการใหมาตรการนี้มีผลบังคับใชกับสายการ
บินของประเทศที่มิใชสมาชิกไปพรอมๆ กับสายการบินในยุโรป และในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2007
ในที่ประชุมคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอมของสภายุโรปไดมีมติเห็นชอบรางระเบียบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซใหมีผลบังคับใชกับเที่ยวบินภายในประเทศและระหวางประเทศที่บินภายใน
สหภาพยุโรป และเที่ยวบินระหวางประเทศจากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกมายังสหภาพยุโรปพรอม
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กันตั้งแตป ค.ศ. 201116 โดยใหจํากัดปริมาณการปลอยกาซที่รอยละ 75 ของปริมาณการปลอย
กาซในชวงป ค.ศ. 2004-2006 และใหลดปริมาณโควตาที่ไดรับการจัดสรรในปตอๆ ไป และใหเพิ่ม
สัดสวนของปริมาณโควตาดังกลาวที่จะจัดสรรใหสําหรับการประมูลเปนรอยละ 50 ซึ่งรายไดที่มา
จากการประมู ล จะนํ า ไปชดเชยภาษี แ ละค า ใช จ า ยในภาคการคมนาคมขนส ง ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอมมากกวา นอกจากนี้ ยังไดกระตุนใหประเทศสมาชิกเรงนําโครงการนานฟายุโรปเดียว
(Single European Sky: SES) มาใชเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศและ
ไมใหมีการยกเวนการใชระบบดังกลาวกับเครื่องบินของภาครัฐ (Governmental Flights) โดยให
เหตุผลเอาไววา หนวยงานภาครัฐนั้นจะตองเปนตัวอยางที่ดีใหกับสาธารณชน ซึ่งมติดังกลาวของ
คณะกรรมการดานสิ่ งแวดล อมของสภายุโรปนี้ จะนํา ขอแกไขรางระเบียบดังกลาวเสนอตอที่
ประชุมสภายุโรปเต็มคณะ เพื่อพิจารณารับรองรางระเบียบเปนครั้งแรก (First reading)
ตอมาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007 ทางที่ประชุมสภายุโรปเต็มคณะจึงไดลงมติ
เห็นชอบรางระเบียบการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิฯ และใหมีผลบังคับใชกับ
สายการบินของยุโรปและสายการบินจากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกพรอมกันในป ค.ศ. 201117 ซึ่ง
กอนที่รางระเบียบดังกลาวนี้จะมีผลบังคับใชอยางสมบูรณ ก็จะตองรอฟงผลการประชุมของคณะ
มนตรียุโรปเสียกอนวาจะมีการพิจารณาเชนไร และในชวงระหวางการพิจารณารางระเบียบครั้ง
แรกนี้ ทางสภายุโรปยังไดลงมติเห็นชอบและมีประเด็นที่มีความเขมงวดแตกตางจากรางที่เสนอ
โดยคณะกรรมาธิการยุโรปในชวงทายป ค.ศ. 2006
ขอเสนอของสภายุโรปที่แสดงใหเห็นถึงความกระตือรือลนและใสใจกับการลดปริมาณการ
ปลอยกาซของภาคสวนการบินอาทิเชน สภายุโรปไดเสนอใหสหภาพยุโรปเริ่มบังคับใชระเบียบการ
ซื้อขายสิทธิกับทุกสายการบินที่เขาและออกสนามบินในสหภาพทั้งหมดตั้งแตป ค.ศ. 2011 เปนตน
ไป ในสวนของการควบคุมปริมาณการปลอยกาซของสายการบินนั้น ทางสภายุโรปไดเสนอให
จํากัดปริมาณการปลอยกาซรอยละ 90 ของอัตราปริมาณเฉลี่ยในการปลอยกาซชวงป ค.ศ. 20042006 รวมทั้งใหนําโควตาการปลอยกาซกวารอยละ 25 ไปทําการประมูลใหกับสายการบินตางๆ
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ซึ่งอาจมีการเพิ่มสัดสวนไดอีกในป ค.ศ. 201218 เพื่อใหสอดคลองกับการลดปริมาณการปลอยกาซ
จากการคมนาคมขนสงอื่นๆ ในระบบการซื้อขายสิทธิฯ ซึ่งสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งเปาหมายวาจะ
นํารายไดจากการประมูลนี้ไปใชในการบรรเทาผลกระทบและเปนงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
หรือการพัฒนาและนําไปชวยเหลือสําหรับการลดภาษีที่เรียกเก็บจากการคมนาคมขนสงอื่นๆ ที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากกวา นอกจากนั้นสภายุโรปยังตองการใหเครื่องบินของภาครัฐ (Official
flight) ไมไดรับการยกเวนจากการบังคับใชระเบียบนี้ เนื่องจากสภายุโรปเห็นวาจะสามารถเปน
ตั ว อย า งที่ ดี ใ ห แ ก ส าธารณชน แต ใ ห เ ครื่ อ งบิ น ขนาดเล็ ก และมี น้ํ า หนั ก น อ ยกว า 20 ตั น และ
เครื่องบินของกองทัพไมตองถูกนํามารวมอยูในระบบการซื้อขายสิทธิ19
จากที่กลาวมาจะสังเกตเห็นไดวาขอเสนอหรือจุดยืนของสภายุโรปตอกรณีการควบคุมการ
ปลอยกาซของภาคสวนการบินภายใตระบบการซื้อขายสิทธิฯนั้นมีความเขมงวดและมีระยะเวลา
เริ่มตนควบคุมการปลอยกาซสายการบินตางๆ ที่เขาและออกภายในสหภาพยุโรปที่เร็วกวารางที่
เสนอโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งผูวิจัยเห็นวาอาจเปนเพราะสภายุโรปมีสมาชิกที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากทุกประเทศสมาชิก แตการปฏิบัติหนาที่ภายในสภายุโรปก็ไมไดแบงกลุมตาม
สัญชาติของตนเอง หากแตไดทําการแบงกลุมตามแนวคิดหรืออุดมการณทางการเมือง ดังนั้นจึง
สงผลใหการทําหนาที่ใหคําปรึกษาและรวมตัดสินใจกับคณะมนตรีในการพิจารณารางกฎหมาย
ของสมาชิกสภายุโรปจึงเปนไปในลักษณะของการเปน ตัวแทนของประชาชนในสหภาพยุโรป
โดยรวมไมใชเปนตัวแทนของรัฐบาลของประเทศสมาชิก ดังนั้นจุดยืนของสภายุโรปตอกรณีการ
บังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบินจึงมีความแตกตางและเขมงวดกวา
คณะมนตรียุโรป ซึ่งแสดงใหเห็นวาสภายุโรปมีความกระตือรือรนที่จะพยายามเสนอขอคิดเห็นและ
มีสวนรวมในการปกปองสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะการลดปริมาณกาซจากภาคสวนการบิน
แตเนื่องจากความเห็นของสภายุโรปที่มีจุดยืนเขมงวดและตองการใหมีการเริ่มควบคุมการ
ปลอยกาซกับสายการบินที่เขาและออกสหภาพยุโรปเร็วจนเกินไป จนอาจสงผลกระทบตอสายการ
บิน หรือ ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งออกไปเป น วงกว า ง ส ง ผลให ในขั้ น ตอนสุด ทา ยของกระบวนการนิ ติ
18
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บัญญัติ ทั้งประเทศสมาชิกและคณะมนตรียุโรปซึ่งเปนสถาบันที่มีอํานาจในการตัดสินใจเห็นพอง
กับการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิฯ แตไดลดความเขมงวดที่สภายุโรปเสนอไว
กอนหนานั้นเกือบทุกประเด็นหลัก ซึ่งสภายุโรปจะตองนํารางระเบียบดังกลาวกลับมาพิจารณาอีก
เปนครั้งที่สอง (Second reading) และในเวลาตอมาทั้งผูแทนจากคณะมนตรียุโรปและสภายุโรป
ไดมารวมหารือเกี่ยวกับรางระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบิน เพื่อ
หาขอตกลงในประเด็นที่ทั้งสองฝายยังมีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยู ซึ่งในขั้นตอนสุดทายของ
การรวมพิจารณารางระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซรอบที่สองนั้น ทางสภายุโรปเต็ม
คณะจึงไดลงมติเห็นชอบตอรางระเบียบดังกลาว
3.1.3.3 บทบาทคณะมนตรียุโรป
คณะมนตรียุโรปถือเปนสถาบันสําคัญในกระบวนการตัดสินใจของสหภาพยุโรปที่สะทอน
ผลประโยชนของประเทศสมาชิก กลาวคือสมาชิกของคณะมนตรียุโรปจะประกอบดวยผูแทนจาก
ประเทศสมาชิกในระดับรัฐมนตรี โดยคณะมนตรียุโรปจะมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ ประการแรกคือ
มีอํานาจหนาที่ในการเปนตัวแทนปกปองผลประโยชนของแตละประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
เนื่องจากสมาชิกของคณะมนตรียุโรปนั้นมีที่มาจากแตละประเทศสมาชิก สงผลใหการปฏิบัติ
หนาที่จึงเปนไปเพื่อตอบสนองหรือรักษาผลประโยชนของแตละประเทศสมาชิก
การที่คณะมนตรียุโรปมีอํานาจในการตัดสินใจและการบัญญัติระเบียบกฏหมายของ
สหภาพยุโรปนั้น สะทอนใหเห็นวาผลประโยชนของประเทศสมาชิกเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันการ
ตัดสินนโยบายทั้งหมดของสหภาพยุโรป นอกจากนั้นคณะมนตรียุโรปก็ยังมีอํานาจหนาที่ในการมี
สวนรวมในขั้นตอนการพิจารณารางกฎหมายรวมกับสภายุโรป เนื่องจากกระบวนการนิติบัญญัติ
ของสหภาพยุโรปเริ่มขึ้นจากการยื่นเสนอรางกฎหมายโดยคณะกรรมาธิการยุโรป จากนั้นราง
กฎหมายจะตอ งผ า นการร ว มพิจารณาของคณะมนตรียุ โ รปกั บสภายุ โรปก อ น จึง จะสามารถ
ประกาศบังคับใชได อยางไรก็ตามการมีสวนรวมของคณะมนตรียุโรปในกระบวนการนิติบัญญัติ
อาจยังมีอยูอยางจํากัดโดยเฉพาะเมื่อรางกฎหมายนั้นจะออกมาเปนนโยบายรวมของสหภาพยุโรป
เพราะคณะมนตรีจะสามารถมีสวนรวมพิจารณาไดก็ตอเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปไดยื่นเสนอราง
กฎหมายมาใหพิจารณาเทานั้น นอกจากนั้นหากคณะมนตรียุโรปเกิดมีความตองการแกไขราง
กฎหมายของคณะกรรมาธิการยุโรปก็จะตองไดรับมติยิน ยอมอยางเปนเอกฉัน ทจากประเทศ
สมาชิกเทานั้น
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สําหรับกรณีการปกปองและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพ
ยุโรปเพื่อใหสหภาพยุ โรปสามารถบรรลุเ ปาหมายพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโต ในเบื้องตน
ภายในที่ประชุมรัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรปไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและกระบวนการกําหนดนโยบายที่เ กี่ยวของกั บเรื่องนี้ และ
เรียกรองใหคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอมาตรการและนโยบายตางๆ เพื่อมาใชแกไขและปองกัน
ปญหา ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปก็ไดตอบรับตอขอเรียกรองดังกลาว โดยการออกโครงการวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของยุโรปเพื่อการพัฒนามาตรการตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของพิธีสาร ซึ่งการออกโครงการดังกลาวไดทําใหเกิดการยอมรับมาตรการตางๆ
หรือนโยบายรูปแบบใหมๆ โดยเฉพาะระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซที่ทางสหภาพยุโรป
เริ่มนํามาประกาศใชเปนนโยบายและปฏิบัติภายในภูมิภาคยุโรปเปนที่แรกแตเพียงฝายเดียว เพื่อ
ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่สําคัญอยางกาซคารบอนไดออกไซดใหไดตามพันธกรณีที่
มีตอพิธีสารเกียวโต
ต อ มาเมื่ อ สหภาพยุ โ รปเริ่ ม บั ง คั บ ใช ร ะเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ฯ กั บ บรรดาโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศสมาชิก สหภาพยุโรปจึงเริ่มมีแนวโนมที่ขยายขอบเขต
ระบบการซื้อขายสิทธิใหครอบคลุมไปยังภาคสวนการบิน โดยเห็นไดจากการเสนอรายงานวาดวย
เรื่องการลดผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการคมนาคมทางอากาศของ
คณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งการเสนอรายงานดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอโครงรางเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการคมนาคมทางอากาศและผลักดันใหทั้งคณะมนตรีและสภายุโรป รวมพิจารณา
นโยบายและใหคําแนะนําตางๆ โดยในชวงปลายป ค.ศ. 2005 ซึ่งเปนปที่ระบบการซื้อขายสิทธิใน
การปล อ ยก า ซเริ่ ม ดํ า เนิ น การกั บ ภาคส ว นอุ ต สาหกรรมภายในสหภาพยุ โ รปนั้ น ในที่ ป ระชุ ม
รัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมยุโรปก็ไดเห็นชอบใหมีการรวมภาคสวนการบินเขาไวในระเบียบกฎหมาย
ของสหภาพยุโรป20 และกระตุนใหคณะกรรมาธิการยุโรปเรงนําเสนอรางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้
ภายในสิ้นป ค.ศ. 2006 เมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอรางกฎหมายการควบคุมปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่มาจากภาคสวนการบินแลว ทั้งคณะมนตรีและสภายุโรปจึงเขามา
มีสวนรวมในการพิจารณารางกฎหมายดังกลาว หากแตคณะมนตรียุโรปไดมีความเห็นและจุดยืน
20

European Commission, Amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation
activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the community
[Online], 2006, Available from: http://eur-lex.europa.eu /LexUriServ/ site/en/com/2006/ com2006_08
18en01.pdf [2011, October 25]
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ที่แตกตางไปจากสภายุโรป โดยเห็นไดจากภายในรางระเบียบการซื้อขายสิทธิที่จะควบคุมการ
ปลอยกาซจากสายการบินถูกนําเขาสูการพิจารณาของคณะมนตรียุโรปและไดลงมติเห็นชอบตอ
รางระเบียบการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิฯ21
รางระเบียบควบคุมการปลอยกาซของสายการบินผานความเห็นชอบจากคณะมนตรียุโรป
ไดมีความแตกตางจากขอคิดเห็นของสภายุโรปอาทิเชน คณะมนตรียุโรปเห็นวาควรใหเริ่มระบบ
การซื้อขายสิทธิฯ กับสายการบินของประเทศสมาชิกและมิใชสมาชิกสหภาพยุโรปพรอมกันในป
ค.ศ. 2012 ซึ่งแตกตางหรือชากวาขอเสนอที่สภายุโรปเสนอใหเริ่มดําเนินการในป ค.ศ. 2011 และ
ในสวนของปริมาณโควตาการปลอยกาซนั้น ทางคณะมนตรียุโรปไดเสนอใหมีปริมาณอยูที่รอยละ
100 ของปริมาณการปลอยกาซในชวงป ค.ศ. 2004-2006 ซึ่งนับวามีปริมาณมากกวาที่สภายุโรป
ไดเสนอไวที่รอยละ 90 รวมทั้งคณะมนตรียังตองการใหปริมาณกาซที่ใชในการประมูลกําหนดอยูที่
รอยละ 1022 ซึ่งนับวามีปริมาณนอยกวาที่สภายุโรปไดเสนอไวที่รอยละ 25 และใหมีโควตาการ
ปลอยกาซสําหรับผูประกอบการธุรกิจการบินรายใหมในปริมาณรอยละ 3 สวนผูประกอบการที่มี
อัตราการเติบโตทางการบินมากกวารอยละ 18 ตอปนับจากปฐานที่มีการจัดสรรปริมาณโควตา
คณะมนตรีไดเสนอใหผูประกอบการเหลานี้สามารถยื่นขอโควตาพิเศษไดภายในป ค.ศ. 2015
นอกจากนั้นคณะมนตรียังมีเสนอใหมีการลดความเขมงวดของสภายุโรปลง โดยใหยกเวนเที่ยวบิน
ของรัฐบาลและราชวงศ รวมทั้งเที่ยวบินขนาดเล็กที่มีปริมาณที่นั่งทั้งหมดไมเกิน 30,000 ที่นั่งตอป
ตอเสนทางการบิน
จากขอเสนอของคณะมนตรียุโรปที่แสดงจุดยืนในการลดความเขมงวดของสภายุโรปลง
เกือบทุกประเด็นหลัก ผูวิจัยเห็นวาสามารถสะทอนไดวาคณะมนตรียุโรปอาจมีความกระตือรือลน
ในการควบคุมปริมาณการปลอยกาซจากภาคสวนการบินนอยกวาที่สภายุโรปไดเสนอแนะไว ซึ่ง
อาจเปนเพราะคณะมนตรียุโรปนั้นประกอบไปดวยผูแทนในระดับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก
สงผลใหการทํางานหรือการแสดงจุดยืนที่เขมงวดนอยกวาจึงเปนไปเพื่อตอบสนองผลประโยชน
21

European Union, Environment: Commission welcomes council agreement on aviation,
regrets failure on soil [Online], 2007, Available from: http://europa.eu/rapid/press Releases Action.
do?reference=IP/07/1988&format=HTML&aged=0&lg=en&guiLanguage=en [2012, January 6]
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Council of the European Union, Proposal for a Directive of the European Parliament and
of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for
greenhouse gas emission allowance trading within the Community [Online], 2007, Available from:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st16/st16855.en07.pdf [2013, April 3]
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แหงชาติและธุรกิจภายในประเทศของแตละประเทศสมาชิก สงผลใหสภายุโรปตองนํารางระเบียบ
ดังกลาวกลับไปพิจารณาอีกเปนรอบที่สอง ในเวลาตอมาทั้งคณะมนตรียุโรปและสภายุโรปได
มารวมพิจารณารางระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบิน จนสามารถ
ไดขอสรุปรวมกัน อาทิ ประเด็นเกี่ยวกับปที่จะเริ่มตนบังคับใชระเบียบกับสายการบินตางๆ นั้น ทั้ง
คณะมนตรีและสภายุโรปตางเห็นรวมกันใหรางระเบียบบังคับใชกับทุกสายการบินที่ทําการบินใน
สหภาพยุโรปตั้งแตป ค.ศ. 2012 เปนตนไป นอกจากนั้น ทั้งสองสถาบันยังเห็นรวมกันใหอัตราการ
ปลอยกาซจะตองอยูที่รอยละ 97 ของปริมาณการปลอยกาซในชวงปฐานหรือ ค.ศ. 2004-2006
และจะลดปริมาณลงเปนรอยละ 95 ตั้งแตป ค.ศ. 2012-2020 ยกเวนในกรณีมีขอมูลตัวเลขใหมใน
ระหวางการทบทวนระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซนี้23 ในสวนประเด็นสุดทายนั้น คณะ
มนตรีและสภายุโรปไดเห็นชอบใหจัดสรรปริมาณการปลอยกาซไดโดยไมมีคาใชจายรอยละ 85
และจะประมูลโควตารอยละ 15 ซึ่งรายไดจากการประมูลใหประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรายงาน
วาไดนําไปใชดําเนินการอะไร แตไมจําเปนจะตองนําไปใชในการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การคมนาคมทางอากาศและลงทุนในการขนสงรูปแบบอื่นที่มีการปกปองสิ่งแวดลอมมากกวา
ตามที่สภายุโรปไดเสนอมากอนหนานั้น
เมื่ อ ทั้ ง คณะมนตรี ยุ โ รปและสภายุ โ รปต า งสามารถมี จุ ด ยื น และความเห็ น ร ว มกั น ใน
ประเด็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับการบังคับใชรางระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับ
ภาคสวนการบินไดแลว ดังนั้นในเวลาตอมาทั้งสองสถาบันสําคัญนี้ก็ไดเห็นชอบและรับรองตอราง
ระเบียบดังกลาวและคณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดประกาศเปนขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบ
การซื้อขายสิทธิฯ กับสายการบินอยางเปนทางการ
3.1.3.4 บทบาทศาลยุติธรรมยุโรป
ศาลยุติธรรมยุโรปเปนสถาบันสําคัญที่มีบทบาทเปนองคกรตุลาการและมีอํานาจหนาที่ใน
การสรางเอกภาพทางกฎหมายของสหภาพยุโรป โดยศาลยุติธรรมยุโรปตองรับรองใหเกิดความ
เปนเอกภาพทางกฎหมาย โดยการทําหนาที่เปนผูพิจารณาตีความสนธิสัญญาและกฎหมายอนุ
23

Council of the European Union, Common position adopted by the Council on 18 April
2008 with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council
amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas
emission allowance tradingwithin the Community [Online], 2008, Available from: http:// ec.europa.eu/
clima/policies/transport/aviation/docs/council_common_position_en.pdf [2013, April 3]
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บัญญัติไดแก ขอกําหนดแนวทาง (Directives) และขอบังคับ (Regulations) ในกรณีที่ประเทศ
สมาชิกหรือประชาชนในสหภาพยุโรปรองขอ ซึ่งหมายความวากฎหมายของสหภาพยุโรปจะตอง
ถูกตีความและตองไดรับการบังคับใชไปในทิศทางเดียวกันในแตละประเทศสมาชิก เชน ศาล
ยุติธ รรมในทุ ก ประเทศสมาชิ ก ต องไม มี ผ ลคํ า ตัด สิน ที่แ ตกต า งกั น เมื่อพิ จ ารณาตั ดสิ น ในเรื่อ ง
เดียวกัน นอกจากนั้นศาลยุติธรรมยังมีหนาที่คอยควบคุมใหทุกๆ ฝายปฏิบัติตามระเบียบกฏหมาย
ของสหภาพยุโรป ซึ่งศาลยุติธรรมยุโรปถือเปนสถาบันสําคัญที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประเทศสมาชิกและสถาบันตางๆ ของสหภาพยุโรป โดยเปนผูพิจารณาและตัดสินชี้ขาดในกรณีที่
เกิดขอพิพาทระหวางสถาบัน ระหวางประเทศสมาชิกรวมถึงระหวางหนวยงานในยุโรปและระหวาง
สถาบันของสหภาพยุโรปกับประชาชนอีกดวย การที่ศาลยุติธรรมยุโรปเปนสถาบันทางดานตุลา
การสูงสุดของสหภาพยุโรป สงผลทําใหคําตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรปถือเปนที่สิ้นสุดและประเทศ
สมาชิ ก จะต อ งเคารพคํ า ตั ด สิ น นั้ น ๆ หรื อ ในอี ก มุ ม หนึ่ ง ก็ คื อ คํ า ตั ด สิ น มี ผ ลผู ก พั น ต อ คู ก รณี ที่
เกี่ยวของ หลักการนี้จึงถือวากฎหมายของสหภาพอยูในลําดับสูงสุด
ในสวนบทบาทของศาลที่เกี่ยวของกับพิจารณาคดีระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซกับสายการบินระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปนั้น บทบาทกอนศาลยุติธรรมยุโรปจะ
ตัดสิ นคดี ที่เ กี่ยวของกับระเบี ยบการซื้อขายสิทธินี้ ก็จะตองรอคําวินิจฉัย คดีในเบื้องตนจากที่
ปรึกษากฎหมายของศาลยุติธรรมยุโรป (Advocate general) เสียกอน โดยที่ปรึกษากฎหมายของ
ศาลยุติธรรมยุโรปถือวาเปนผูที่มีหนาที่ชวยผูพิพากษาของศาลยุติธรรมยุโรปทําหนาที่ในการ
พิจารณาคดีน้ี ซึ่งในเวลาตอมา ทางที่ปรึกษากฎหมายของศาลยุติธรรมยุโรปไดวินิจฉัยวา การ
บังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรปไมขัดตอกฎหมาย
ระหวางประเทศ24
หากเกิดทาทีที่ไมยอมรับหรือคัดคานการนําระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ มาบังคับใชแลว ก็
อาจสงผลใหสถาบันศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปตองเขามามีบทบาทสําคัญในการพิจารณาและ
ตัดสินชี้ขาด เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนที่ยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ดังเชนกรณีของการ
ฟองรองตอสหภาพยุโรปของบรรดาสายการบินสหรัฐคือ Airline of America, Continental Airline
และองคการขนสงทางอากาศของสหรัฐ (Air Transport Association of America: ATA) ที่ไดยื่น
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Nicky Smith and Sue Blaine, Court rules that EU can charge all flying to or from European
airport to offset carbon emissions [Online], 2011, Available from: www.businessday.co.za/articles/
Content.aspx?id=161561 [2012, January 2]
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ฟองตอศาลของสหราชอาณาจักร25 และตอมาทางศาลของสหราชอาณาจักรจึงไดสงเรื่องไปใหกับ
ศาลยุติธรรมยุโรปเพื่อพิจารณาตัดสินคดีนี้ โดยทางทนายความขององคการขนสงทางอากาศ
สหรัฐไดตั้งคําถามเกี่ยวกับการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯกับสายการบินจากประเทศที่มิใช
สมาชิกสหภาพยุโรปที่บินเขาและออกนานฟาของสหภาพยุโรป รวมทั้งระบุดวยวา ระบบการซื้อ
ขายสิทธิฯดังกลาวเปนมาตรการที่สหภาพยุโรปดําเนินการบังคับใชแตเพียงฝายเดียว และขัดกับ
หลักกฎหมายระหวางประเทศและอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ (Chicago
Convention) ที่ระบุใหประเทศตางๆ มีอธิปไตยเหนือนานฟาของตนเอง แตสหภาพยุโรปกลับคิด
คา ใช จา ยการปลอยก า ซโดยคํ า นวณจากระยะทางทั้ ง หมดของเสน ทางการบิ น ซึ่ง ไมมี ค วาม
ยุติธรรมและขัดกับหลักกฎหมายระหวางประเทศ26 นอกจากนั้นองคการขนสงทางอากาศของ
สหรัฐ ยังไดใหเหตุผลเพื่อคัดคานอีกวา การใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับภาคสวน
การบิน เปนสิ่งที่ขัดแยงกับพิธีสารเกียวโตที่กําหนดใหองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศเปน
ผูมีอํานาจในการวางนโยบายดานการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาค
สวนการบินและสําหรับในกรณีขั้นตนศาลไดใหการวินิจฉัยไวดังนี้
ประการแรก องคการขนสงทางอากาศของสหรัฐ รวมทั้งสายการบินที่ไดยื่นฟองรองนั้น
ไมสามารถอางโดยหยิบยกเหตุผลในเรื่องขอตกลงระหวางประเทศและกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวางประเทศตามที่กลาวอางได เพราะคูสัญญาที่สหภาพยุโรปผูกพันดวยตามกรอบดังกลาว ไม
สามารถเปนบุคคลหรือนิติบุคคลได
ประการที่ ส อง การบั ง คับ ใช ระเบี ย บการซื้อ ขายสิท ธิ ฯ สํ า หรั บ ภาคสว นการบิ น ของ
สหภาพยุโรป ไมขัดตอขอตกลงระหวางประเทศและกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศใน
เรื่องอธิปไตยเหนือนานฟาของประเทศที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรป เพราะกฎหมายหรือระเบียบ
ดังกลา ว จะมีผลเฉพาะกับเที่ยวบิน ที่บิ นขึ้ นหรือลงในเขตประเทศเศรษฐกิจยุโ รป (European
Economic Area: EEA) ซึ่งประกอบดวยสหภาพยุโรปจํานวน 27 ประเทศ รวมทั้งประเทศ
ไอซแลนด นอรเวย และลิกเตนสไตน เทานั้น หากเปนเที่ยวบินที่ไมไดทําการบินในเขตประเทศ
เศรษฐกิจยุโรปตามระเบียบดังกลาว ก็จะไมมีผลบังคับใชแตอยางใด
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ประการที่สาม พิธีสารเกียวโตมิไดกําหนดไววาองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) เปนองคกรเดียวเทานั้น ที่สามารถออก
มาตรการลดปริมาณหรือจํากัดการปลอยกาซ ตามที่องคการขนสงทางอากาศของสหรัฐไดอางไว
นอกจากนี้ ภายในขอตกลงการเปดนานฟาระหวางสหภาพยุโรปและสหรัฐ (EU-Us Open Skies
agreement) ก็ไมไดกําหนดขอหามในการใชมาตรการควบคุมการปลอยกาซที่ใชระบบกลไกตลาด
มาเปนเครื่องมือ
ประการที่สี่ ทางที่ปรึกษากฎหมายของศาลยุติธรรมยุโรป ไดกลาวเนนย้ําวา ระเบียบการ
ซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบิน ถือเปนมาตรการปกปองสภาพภูมิอากาศที่ใชระบบกลไก
ตลาดมาเปนเครื่องมือ หรือเปนคาใชจายที่ไดมีการคิดคํานวณจากปริมาณกาซที่เครื่องบินได
ปลอยกาซออกมา ไมใชคํานวณจากปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช หรือน้ําหนักของสิ่งของสัมภาระ
และผูโดยสารบนเครื่องเปนหลัก
ถึงแมคําวินิจฉัยตอคดีฟองรองดังกลาวของที่ปรึกษากฎหมายของศาลยุติธรรมยุโรปจะไม
มีผลผูกพันในทางกฎหมายแตอยางใด แตที่ผานมา ศาลยุติธรรมยุโรปมักจะพิจารณาและตัดสิน
คดีไปในทิศทางที่สอดคลองกับคําวินิจฉัยของที่ปรึกษากฎหมายของศาลยุติธรรมยุโรป27 และ
ภายหลังจากการพิจารณาและใหคําวินิจฉัยของที่ปรึกษากฎหมายของศาลยุติธรรมยุโรป ทาง
องคการขนสงทางอากาศของสหรัฐ ก็แสดงทาทีผิดหวังตอคําวินิจฉัยดังกลาว และยังคงแสดง
จุ ด ยื น เช น เดิ ม คื อ การให ส หภาพยุ โ รปหั น มาสนั บ สนุ น การหาทางออกในลั ก ษณะพหุ ภ าคี
มากกวา28
ตอมาในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2011 ศาลยุติธรรมยุโรปจึงไดพิจารณาและตัดสินชี้ขาด
ใหการบังคับใชระเบียบดังกลาวของสหภาพยุโรปเปนระเบียบที่ชอบดวยกฎหมายและไมขัดตอ
กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ และขอตกลงการเปดนานฟาระหวางสหภาพยุโรปและ
สหรัฐฯ โดยศาลยุติธรรมยุโรปใหเหตุผลสําหรับการพิจารณาตัดสินคดี ดังตอไปนี้
ประการแรก เรื่ อ งข อผู ก พั น หรือพัน ธกรณีข องสหภาพยุโรปที่มีต อ กฎหมายระหว า ง
ประเทศนั้น ทางผูพิพากษาตัดสินวา มีบทบัญญัติเพียง 3 ขอ ภายใตขอตกลงการเปดนานฟา
ระหวางสหภาพยุโรปและสหรัฐ และกฎหมายจารีตประเพณีเทานั้นที่มีผลผูกพันตอสหภาพยุโรป
27

P.C., A setback in the airlines battle against ETS [Online], 2011, Available from: http://
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ไดแก 1) อํานาจอธิปไตยเหนือนานฟา 2) การที่ไมสามารถถือหลักการเรื่องทะเลหลวงมาเปน
ขอบเขตอํานาจอธิปไตยได 3) เสรีภาพในการทํากิจกรรมการบินเหนือทะเลหลวง แตสําหรับใน
สวนของอนุสัญญาชิคาโก (Chicago Convention) สหภาพยุโรปไมไดมีพันธกรณีใดๆดวย เพราะ
สหภาพยุโรปไมไดเปนภาคีของอนุสัญญาดังกลาวนี้
ประการที่สอง เรื่องอํานาจอธิปไตย ทางผูพิพากษาศาลยุติธรรมยุโรปตัดสินวา ระเบียบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบิน ไมขัดแยงกับหลักการของกฎหมายจารีต
ประเพณีระหวางประเทศในเรื่องอํานาจอธิปไตยและหลักอาณาเขตของประเทศอื่นที่มิใชสมาชิก
ของสหภาพยุโรป เพราะระเบียบการซื้อขายสิทธิดังกลาวนี้ไมไดกําหนดขึ้นมาเพื่อบังคับใชกับ
เครื่องบินที่บินผานอาณาเขตนานฟาหรือทองทะเลของประเทศใด แตเปนระเบียบที่บังคับใชกับ
เครื่องบินที่ตองการจะทําการบินขึ้นหรือลง โดยใชทาอากาศยานที่ตั้งอยูในประเทศที่อยูในเขต
เศรษฐกิจยุโรปเทานั้น หรือหมายความวาระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบินนี้จะมี
ผลบังคับใชกับสายการบินใดก็ตาม เมื่อสายการบินนั้นไดเขามาทําการบินอยูภายในเขตเศรษฐกิจ
ยุโรป ดวยการใชทาอากาศยานยุโรปทําการบินขึ้นหรือลงเทานั้น ดังนั้นการบินผานหรือการบิน
เหนือทะเลหลวงหรือนานฟาอธิปไตยเพียงอยางเดียว โดยมิไดอาศัยทาอากาศยานของยุโรปทํา
การบินขึ้นหรือลง จึงไมถือวาเขามาในอาณาเขตสหภาพยุโรป
ประการที่สาม เรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมนอกอาณาเขต เนื่องจากองคการขนสงทาง
อากาศของสหรัฐและสายการบินไดฟองรองคัดคานดวยเหตุผลวา สหภาพยุโรปนําระยะทาง
ทั้งหมดของเที่ยวบินมาใชคํานวณแทนการใชเพียงระยะทางที่บินผานนานฟาประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปนั้น ทางผูพิพากษาวินิจฉัยวา สหภาพยุโรปมีนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิ อ ากาศที่ มี ค วามคาดหวัง ให เ ปา หมายมีประสิท ธิ ภ าพสูง ดั ง นั้น สหภาพยุ โรปอาจกํ า หนด
เงื่อนไขอยางไรก็ไดตามที่ทางสหภาพยุโรปเห็นวามีความเหมาะสม
ประการที่สี่ เรื่องระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบิน เปนมาตรการดาน
ภาษี อากร หรื อคาธรรมเนีย มที่เ กี่ย วกั บน้ํา มั น เชื้ อ เพลิง หรื อไมนั้ น ทางผูพิ พ ากษาวินิจฉัย ว า
ระเบี ย บการซื้ อ ขายสิท ธิ ดั ง กลา วนี้ ไมไ ดขั ดต อพั น ธกรณีใ นข อ ตกลงการเป ดน า นฟา ระหว า ง
สหภาพยุโรปและสหรัฐ ที่กําหนดใหประเทศภาคียกเวนการเก็บคาภาษี อากร คาธรรมเนียม หรือ
คาสัมภาระตางๆ ที่เกี่ยวของกับน้ํามันเชื้อเพลิง เพราะตนทุนที่สายการบินตองรับผิดชอบภายใต
ระเบียบการซื้อขายสิทธิไมไดคํานวณจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง แตไดคิดคํานวณจากราคาของ
คารบอนเครดิตที่สายการบินตองซื้อเพิ่มเพื่อนําไปชดเชย ในกรณีที่สายการบินนั้นไดปลอยกาซใน
ปริมาณมากกวาเพดานที่กําหนด ซึ่งราคาคารบอนเครดิตจะผันผวนตามกลไกตลาดในชวงเวลาที่
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ทําการซื้อ ดังนั้นการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบินจึงไมอยูในขอบเขต
ของการเก็บภาษี อากร หรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
จากคําตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรป ถือวาเปนการยืนยันคําวินิจฉัยเบื้องตนของที่ปรึกษา
กฎหมายของศาลยุติธรรมยุโรปที่ออกมากอนหนานี้ สงผลทําใหสหภาพยุโรปมีความชอบธรรม
มากขึ้นในการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบินหรือกับทุกสายการบินที่
บินขึ้นหรือลงภายในประเทศที่อยูในเขตเศรษฐกิจยุโรปทั้ง 30 ประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.
2012 เปนตนไปและจากบทบาทของศาลยุติธรรมยุโรปตอกรณีการบังคับใชระเบียบการซื้อขาย
สิทธิฯสําหรับภาคสวนการบินนั้น สะทอนใหเห็นถึงจุดยืนของศาลยุติธรรมยุโรปวาเปนสถาบัน
สําคัญที่สามารถตอบสนองตอจุดยืนขององคกรอื่นรวมทั้งผลประโยชนโดยรวมของสหภาพยุโรป
เปนอยางยิ่ง สงผลใหสายการบินและรัฐบาลของประเทศสมาชิกและไมใชสมาชิกสหภาพยุโรป
ตองปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด
จากที่กลาวมาจะเห็นวาสถาบันหลักของสหภาพยุโรปอยางเชน คณะกรรมาธิการยุโรป
คณะมนตรียุโรป สภายุโรปและศาลยุติธรรมยุโรปจะตองใหความสําคัญกับการปรึกษาหารือหรือ
เจรจาประสานงานกั บ หน ว ยงานหรื อ กลุ ม องค ก รและภาคส ว นต า งๆ ในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล อ ม
เชนเดียวกัน โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการยุโรปดานสิ่งแวดลอมและดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่จะตองทําหนาที่เปนตัวแทนของสหภาพยุโรปในการเจรจาเกี่ยวกับการปองกันปญหา
นี้กับหนวยงานหรือภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันผลักดันใหแนวนโยบายหรือโครงการตางๆ ที่
ดําเนินการภายในประเทศสมาชิกไปสูการปฏิบัติตามของประเทศตางๆ ในระดับสากล เพราะการ
เจรจาและรวมมือกันระหวางหนวยงานหรือภาคสวนตางๆ กับสถาบันที่สําคัญของสหภาพยุโรป
อาจทําใหประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย หันมาใหความรวมมือในการปกปองสภาพภูมิอากาศได
งายกวาการที่หนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของจะดําเนินการแตเพียงลําพัง ซึ่งอาจสงผลให
ข อ เรี ย กร อ งหรื อ เสนอแนะตา งๆ ไม เ ปน ที่น า สนใจหรื อ ควรให ค วามสํ า คั ญ ดั ง นั้ น การร ว มกั น
พิ จ ารณาหรื อ ปรึ ก ษาหารื อ ถึ ง ข อ ดี ข อ เสี ย ระหว า งสถาบั น หลั ก ของสหภาพยุ โ รปหรื อ ระหว า ง
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงบรรดาผูประกอบการที่มีสวนไดสวนเสียจากการบังคับใชระเบียบการ
ซื้อขายสิทธิกอนที่จะมีการประกาศใชอยางเปนทางการ จึงเปนไปเพื่อใหการดําเนินการบังคับใช
เปนที่ยอมรับจากทุกฝาย
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3.1.4 ประเทศสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญในระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
พิธีสารเกียวโตไดกําหนดใหภายในป ค.ศ. 2008-2012 สหภาพยุโรปจะตองลดการปลอย
กาซเรือนกระจกที่กอใหเกิดปญหาสภาวะโลกรอนในปริมาณรอยละ 8 เมื่อเทียบกับปริมาณที่
ปลอยในป ค.ศ. 1990 ดังนั้นบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจึงใหความสําคัญกับเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและไดดําเนินนโยบายตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของพิธีสารได
ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวและเมื่อนโยบายหรือกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ไดรับการ
ประกาศอย า งเป น ทางการแล ว ประเทศสมาชิ ก ของสหภาพยุ โ รปก็ จ ะต อ งนํ า ไปดํ า เนิ น การ
ภายในประเทศของตนเอง แตประสิทธิภาพของนโยบายและกฎหมายเหลานี้ อาจตองขึ้นอยูกับ
ความตั้งใจที่จะลดปริมาณการปลอยกาซของประเทศสมาชิกดวยเชนกัน เพราะถึงแมวาพิธีสาร
เกียวโตจะกําหนดพันธกรณีใหประเทศพัฒนาแลว โดยเฉพาะบรรดาประเทศสมาชิกของสหภาพ
ยุโรปที่จะตองลดปริมาณการปลอยกาซลงรอยละ 8 แตในบรรดาประเทศสมาชิกเหลานี้ก็จะมี
พันธกรณีที่จะตองลดปริมาณการปลอยกาซที่แตกตางกันออกไปเชนกัน
ดังนั้นหากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ประสบกับปญหาวิกฤติเศรษฐกิจรวมตัวกัน
คัดคานนโยบายหรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวกับการลดปริมาณการปลอยกาซ ก็อาจสงผลใหบทบาท
การเปนผูนําของสหภาพยุโรปตอการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลงไปกวา
อดีต ถึงแมวาจะยังมีประเทศสมาชิกบางประเทศพยายามลดปริมาณกาซอยางจริงจัง แตหาก
ประเทศสมาชิกหลายๆ ประเทศรวมตัวกันคัดคานการดําเนินการภายใตพันธกรณีของพิธีสารเกียว
โต ก็อาจทําใหทาทีของคณะกรรมาธิการยุโรปตอการกําหนดนโยบายในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปได
เชนกัน
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดสงผลใหรัฐบาลของประเทศตางๆ ตองแสดง
บทบาทและมีความรับผิดชอบมากขึ้น เนื่องจากรัฐไมอาจปลอยใหระบบเศรษฐกิจที่มีกลไกตลาด
เปนตัวขับเคลื่อนไปอยางเสรีโดยไมคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ตามมา รัฐบาลจึงตอง
แสดงบทบาทในการควบคุมดูแลการคาและการลงทุนของภาคสวนตางๆ ที่อาจมีการปลอยกาซใน
ปริมาณมาก ดังนั้นมาตรการที่มีผลตอการควบคุมการปลอยกาซและแกไขปญหาดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพ จะตองอาศัยการตัดสินใจและบทบาทของรัฐบาลประเทศนั้น แตเนื่องจากสหภาพ
ยุโรปเปนการบูรณาการในระดับภูมิภาคยุโรปของประเทศสมาชิก29 สงผลใหการดําเนินการของ
ประเทศสมาชิกตางๆ จะตองสอดคลองกับแนวนโยบายหรือกฎหมายของสหภาพยุโรป
29

ณัฐนันท คุณมาศ, “สหภาพยุโรป: ภาคทฤษฎี,” วารสารสังคมศาสตรปริทัศน (2546): 161.
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ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปภายในภาคผนวกที่ I ที่มีความกาวหนามากที่สุดนั้นไดแก
อังกฤษและเยอรมนี โดยสามารถสังเกตไดจากชวงระยะเวลาในการลงนามและใหสัตยาบันตอ
อนุสัญญาฯ ของทั้งสองประเทศซึ่งเปนประเทศแรกๆ ของสหภาพยุโรปที่มีชวงเวลาในการลงนาม
กับใหสัตยาบันและเริ่มดําเนินการบังคับใชที่ใกลเคียงกัน นอกจากนี้ทั้งสองประเทศตางมีปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูงติด 10 อันดับแรกของโลกในป ค.ศ. 2010 สงผลใหทั้งสอง
ประเทศพยายามแสดงบทบาทสําคัญและความรับผิดชอบในการสงเสริมและรวมปองกันปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับสหภาพยุโรปและในเวทีระหวางประเทศ เพื่อให
ประเทศของตนและสหภาพยุโรปสามารถบรรลุพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโตไดภายในชวงเวลาที่
กําหนด ตลอดจนทําใหการนําระบบการซื้อขายสิทธิฯ มาใชลดปริมาณการปลอยกาซในภาคสวน
การบินเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะสามารถเปนแนวทางใหกับระบอบระหวางประเทศดานการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ จ ะมาทดแทนพิ ธี ส ารเกี ย วโตให มี ค วามครอบคลุ ม และมี
ประสิทธิภาพในการบังคับใชยิ่งขึ้น
ตาราง 3.1 ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 10 อันดับแรกของโลกในป ค.ศ.
2010 (หนวย: ลานตันคารบอนไดออกไซด)
ประเทศ

ปริมาณการปลอยกาซ

จีน

8.950

สหรัฐอเมริกา

5.250

อินเดีย

1.840

รัสเซีย

1.750

ญี่ปุน

1.160

เยอรมนี

830

เกาหลีใต

590

แคนาดา

540

สหราชอาณาจักร

500

อินโดนีเซีย

470
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ที่มา Jos G.J. Olivier, Greet Janssens-Maenhout, Jeroen A.H.W. Peter, Julian Wilson,
Long-term trend in global CO2 emissions: 2011 report [Online], 2011, Available from:
www.pbl.nl/en
3.1.4.1 อังกฤษ
สหราชอาณาจักรไดลงนามตอพิธีสารเกียวโตในป ค.ศ. 1998 และใหสัตยาบันอยางเปน
ทางการในป ค.ศ. 2000 ซึ่งภายหลังจากที่สหภาพยุโรปในชวงเวลานั้นเห็นชอบใหมีการจัดสัดสวน
ปริมาณลดการปลอยกาซในแตละประเทศสมาชิกทั้ง 15 ประเทศ โดยสหราชอาณาจักรมีสัดสวนที่
จะตองลดปริมาณรอยละ 12.5 เมื่อเทียบกับปริมาณที่ไดปลอยกาซในป ค.ศ. 1990 ภายในชวงป
ค.ศ. 2008-2012 อันเปนชวงแรกของการบังคับใชตามพิธีสารเกียวโต และจากพันธกรณีดังกลาวนี้
สงผลใหเกิดการพัฒนานโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหราชอาณาจักรขึ้น
เปนครั้งแรก โดยเห็นไดจากการประกาศใชโครงการวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change Programme) ขึ้นเปนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 200030 เพื่อทําใหส
หราชอาณาจักรสามารถดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสอดคลองกับ
แนวทางดานสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ปญหาสภาวะโลกรอนในหมูประชาชนของสหราชอาณาจักรก็เปน แรงขับเคลื่อนที่สําคัญของ
นโยบายดานสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน31 สงผลใหสหราชอาณาจักรเห็นวาการตั้งเปาหมายลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกที่รอยละ 30 จะเปนสิ่งที่ชวยกระตุนใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
จางงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม32

30

Hmgovernment, Climate change: The UK programme 2006 [Online], 2006, Available
from: http://www.official-documents.gov.uk/document/cm67/6764/6764.pdf [2012, January 2]
31

Mike Hulme and John Turnpenny, Understanding and managing climate change: The UK
experience [Online], 2004, Available from: http://www.jstor.org/stable/3451587 [2011, March 23]
32

Yvo de Boer, De Boer: EU 2020 climate change target ‘a piece of cake’ [Online], 2010,
Available from: http://www.euractiv.com/climate-environment/de-boer-eu-2020-climate-targets-piececake-new-448843 [2012, January 2 ]
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นอกจากนั้นในชวงป ค.ศ. 2008 สหราชอาณาจักรยังไดออกกฎหมายวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Climate Change Act 2008) ขึ้นมาเปนประเทศแรก33 เพื่อใช
เป น กรอบพั น ธกรณี ท างกฎหมายในการลดการปล อ ยก า ซและทํ า ให ส ามารถปรั บ ตั ว ต อ การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศไปพร อ มๆ กั บ สหภาพยุ โ รป ซึ่ ง ภายในกฎหมายของสหราช
อาณาจักรดังกลาวนี้อาจกําหนดเปาหมายระยะกลางและระยะยาว อาทิเชน กําหนดใหลดการ
ปลอยกาซรอยละ 34 ภายในป ค.ศ. 2020 และใหลดการปลอยกาซอยางนอยรอยละ 80 เมื่อเทียบ
กับป ค.ศ. 1990 ใหไดภายในป ค.ศ. 205034 นอกจากนั้นภายในกฎหมายฉบับนี้ยังมุงที่จะกระตุน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสูระบบเศรษฐกิจที่ปลอยกาซคารบอนต่ําภายในสหราชอาณาจักร
และมุ ง ที่ จ ะสร า งขี ด ความสามารถหรื อ ศั ก ยภาพในการปรั บ ตั ว ต อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของสหราชอาณาจักรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งความพยายามลดกาซดังกลาวนี้ถือได
วาเปนการดําเนินการที่จะชวยแกไขปญหาสภาวะโลกรอนและสงเสริมการลดปริมาณการปลอย
กาซภายในสหภาพยุโรปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อพิธีสารเกียวโตใกลจะสิ้นสุดลงในป
ค.ศ. 2012 ทางสหราชอาณาจักรก็ยังแสดงบทบาทในการพยายามฟนฟูการเจรจาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการเสนอใหประชาคมโลกขยายพิธีสารเกียวโตออกไปอีก35
ความพยายามดังกลาวนี้อาจเปนเพราะสหราชอาณาจักรตองการใหมีพันธกรณีตามพิธีสารเกียว
โต เพื่อที่จะไดมีกรอบทางกฎหมายในระดับสากลที่ครอบคลุมรองรับการบังคับใชระบบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซ นอกจากนั้นในเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 2011 ทางรัฐบาลสหราชอาณาจักรก็
ไดเผยแพรแผนการเกี่ยวกับคารบอน (The Carbon Plan) เพื่อใชกําหนดแนวนโยบายของประเทศ
เพื่อใหสามารถลดการปลอยกาซไดตามพันธกรณี36 จากความพยายามลดการปลอยกาซเรือน
กระจกของสหราชอาณาจักรดังที่ไดกลาวมา นั้น สหราชอาณาจักรจึงถือไดวาเปนประเทศสมาชิก
33

DEFRA, Climate change act [Online], 2012, Available from: http://www.defra.gov.uk/
environment/climate/government/ [2012, January 2]
34

DECC, A long-term framework [Online], 2012, Available from: http://www.decc.gov.uk
/en/content/cms/emissions/carbon_budgets/carbon_budget.aspx [2012, January 15]
35

Euractiv, UK offers to extend Kyoto [Online], 2010, Available from: http://www.euractive.
com/climate-environment/uk-offers-extend-kyoto-news-402814 [2012, January 15]
36

UK Government, Carbon plan: Government plan of action [Online], 2011, Available from:
http:// www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/sos_stmt_cop17/sos_stmt_cop17.aspx [2012, January
20]
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สหภาพยุโรปที่มีบทบาทสําคัญและกระตือรือลนในการแกไขปญหาและสงเสริมสหภาพยุโรปให
พยายามผลักดันระบอบระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางเชนพิธีสาร
เกียวโตบังคับใชไดอยางเปนรูปธรรม
นอกจากบทบาทในการสงเสริมใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซของสหราชอาณาจักร
แลว ก็ยังมีเยอรมนีที่มีบทบาทสําคัญและความรับผิดชอบในการสงเสริมและรวมปองกันปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเยอรมนีเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มี
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูชั้นบรรยากาศปริมาณมากเปนอันดับตนของโลก
เชนเดียวกับอังกฤษ สงผลให เยอรมนีเปนอีกหนึ่งประเทศที่เปนตัวแสดงสํา คัญที่คอยผลักดัน
นโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดปริมาณการปลอยกาซทั้งในระดับ
สหภาพยุโรปและเวทีระหวางประเทศ
3.1.4.2 เยอรมนี
ดังนั้นเมื่อเยอรมนีตองลดปริมาณการปลอยกาซใหสอดคลองกับเปาหมายของสหภาพ
ยุโรปแลว สงผลใหเยอรมนีจะตองกําหนดแนวทางหรือตั้งเปาหมายที่กาวหนากวาประเทศสมาชิก
ทั่วไปโดยเห็นไดจากการกําหนดเปาหมายลดการปลอยกาซที่เยอรมนีในป ค.ศ. 2010 ตามแนวคิด
ดานพลังงานที่จะกําหนดแนวทางเพื่อปกปองสภาพภูมิอากาศในประเทศเยอรมนี โดยไดกําหนด
เปาหมายไวที่รอยละ 40 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 2020 และรอยละ 85 ถึงรอยละ
95 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 205037 จากการตั้งเปาหมายดังกลาวอาจมาจากการ
ที่เยอรมนีตองการมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาและปกปองสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากในป
ค.ศ. 2008 เยอรมนีสามารถบรรลุเปาหมายลดปริมาณการปลอยกาซภายใตพิธีสารเกียวโตได ใน
ปนั้นเยอรมนีปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ 22.2 ซึ่งนับวาต่ํากวาระดับในป ค.ศ. 1990 หรือคิดเปน
ปริมาณอยูที่ 280 ลานตัน สาเหตุที่เยอรมนีสามารถบรรลุเปาหมายตามพันธกรณีได เนื่องจาก
เยอรมนีมี พันธกรณี ตามพิธีสารเกี ยวโตที่จะตองลดการปลอยกาซในชวงพันธกรณีแรก (ค.ศ.
2008-2012) ในปริมาณรอยละ 21 เปรียบเทียบกับป ค.ศ. 1990 เมื่อเยอรมนีสามารถลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกไดต่ํากวาพันธกรณี สงผลใหเยอรมนีเริ่มมีความตองการลดการปลอยกาซ

37

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, All for the
climate: The national climate initiative [Online], 2011, Available from: http://www.bmu-klimaschutzinit
iative.de/international [2011, October 25]
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เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 202038 เพื่อแสดงใหเห็นวา
เยอรมนีเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาทั้งในสหภาพยุโรปและในประชาคมโลก
จนนําไปสูการกําหนดเปาหมายลดการปลอยกาซดังกลาว นอกจากนั้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ ค.ศ.
2007 เยอรมนีไดแสดงบทบาทในการพยายามสงเสริมการควบคุมการปลอยกาซที่มาจากการ
คมนาคมขนส ง ทางอากาศของสหภาพยุ โ รป โดยเห็ น ได จ ากการยอมรั บ ข อ เสนอของ
คณะกรรมาธิการยุโรปที่จะจํากัดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในปริมาณ 453 ลานตันตอป
และสายการบินของเยอรมนีจะเขารวมกับระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซตั้งแตป ค.ศ.
2011 เปนตนไป39 นอกจากนั้นในวันที่ 22 มิถุนายนค.ศ. 2007 ทางรัฐสภาเยอรมนียังไดเห็นชอบ
ตอกฎหมายวาดวยการจัดสรรปริมาณป 2012 (The Allocation Act 2012) เพื่อใหกฎหมายฉบับนี้
ควบคุมพื้นฐานการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในชวงที่สองของการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซของเยอรมนี และเพื่อสรางกรอบสําหรับการประมูล ตลอดจนควบคุมการ
จัดสรรปริ มาณโควต าการปล อยกา ซดว ย40 ซึ่ง การดํา เนินการของเยอรมนีถื อไดว า มีสว นชว ย
สนับสนุนสหภาพยุโรปในการลดการปลอยกาซใหมีประสิทธิภาพและกาวหนามากยิ่งขึ้น จน
สามารถสงเสริมใหสหภาพยุโรปแสดงบทบาทเปนผูนําในการเจรจาเพื่อแกไขปญหาและผลักดัน
ขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากบทบาทในความพยายามแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปที่สําคัญอยางเชนสหราชอาณาจักรและเยอรมนี จะเห็นไดวาทั้งสองประเทศนี้
มีอัตราการปลอยกาซเในอันดับตนๆ ของโลก แตทั้งสหราชอาณาจักรและเยอรมนีก็ยังพยายามลด
การปลอยกาซลงโดยอาศัยการดําเนินการจากภายในประเทศดวยการกําหนดเปาหมายลดการ
ปลอยกาซที่กาวหนาตลอดจนออกกฎหมายขึ้นมาควบคุมภาคสวนอุตสาหกรรมตางๆ และยัง
อาศั ย การแสดงบทบาทที่ สํา คัญในการสงเสริมและผลัก ดั น นโยบายหรือกฎหมายด า นสภาพ
38

Norbert Rottgen, Germany met its climate protection commitments under the Kyoto
Protocol in 2008 [Online], 2010, Available from: www.bmu.de/english/current_press_releases/pm/
45596.php [2012, January 21]
39

Euractiv, Germany gives up resistance to CO2 cap [Online], 2007, Available from: http://
www.euractiv.com/en/climate-change/germany-gives-resistance-co2-cap/article-161605 [2012,
January 21]
40

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Starting
shot for the second trading period of emission trading [Online], 2007, Available from: http://www.
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ภูมิอากาศในระดับสหภาพยุโรป ดังนั้นสหราชอาณาจักรและเยอรมนีจึงถือไดวาเปนประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปที่สําคัญตอการผลักดันใหเกิดเปนนโยบายหรือกฎหมายดานสภาพภูมิอากาศ
ของสหภาพยุโรป ซึ่งบทบาทของทั้งสองประเทศนี้สามารถเปนแรงขั บเคลื่อนให สหภาพยุโรป
พยายามปกปองสิ่งแวดลอมโดยการลดปริมาณการปลอยกาซภายใตพันธกรณีภายใตพันธกรณีที่
มีตอพิธีสารเกียวโต ซึ่งหากสหภาพยุโรปมีสิ่งแวดลอมที่ปราศจากมลพิษ ก็จะชวยทําใหสังคมและ
ประชาชนภายในยุโรปมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยเชนเดียวกัน ดังนั้นการพยายามปกปอง
สิ่ ง แวดล อ มจึ ง ถื อ ได ว า เป น การพยายามรั ก ษาผลประโยชน ใ นระยะยาวที่ ทุ ก ๆ ฝ า ยจะได รั บ
ประโยชนรวมกัน
3.1.5 กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในธุรกิจการบิน
ในชวงกอนที่ระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจะดําเนินการ
บังคับใชอยางจริงจังกับภาคสวนการบินในป ค.ศ. 2012 ก็มีหลายฝายออกมาแสดงทาทีคัดคาน
หรือมีความกังวลกับการดําเนินการดังกลาว โดยเฉพาะสายการบินตางๆ ทั้งภายในและนอก
สหภาพยุโรป โดยบรรดาสายการบินตางๆ ที่เขาและออกสนามบินภายในสหภาพยุโรปหรือเขต
เศรษฐกิจยุโรปนั้น มีความเกี่ยวของกับนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางเชน
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซและไดรับผลกระทบจากการดําเนินการบังคับใชโดยตรง ซึ่ง
ถือไดวาเปนตัวแสดงที่มีสวนไดสวนเสียกับเรื่องนี้ ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมการบินของ
สหภาพยุ โ รปมี ค วามกั ง วลต อ การบั ง คั บ ใช ร ะบบดั ง กล า วต อ ภาคส ว นการบิ น โดยสมาคม
ผูประกอบการสายการบินของยุโรป (Association of European Airlines: AEA) ซึ่งมีสมาชิก
ประกอบดวยสมาชิกสายการบินยุโรปจํานวน 30 ราย ไดรวมกับสมาคมธุรกิจการบินอื่นๆ เชน
สมาคมสายการบินตนทุนต่ํา สมาคมสายการบินขนสงสินคา เปนตน เพื่อมารวมกันทําการศึกษา
ถึงผลกระทบ หากมีการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
สําหรับภาคสวนการบิน
จากผลการศึกษาดังกลาวพบวา นอกจากภาคธุรกิจการบินจะตองเสียคาใชจายถึง 45
พันลานยูโรในชวง 11 ปแลว ผลกําไรของสายการบินจะลดลงถึง 40 พันลานยูโรดวยเชนกัน ซึ่งการ
ผลั ก ดั น ภาระค าใช จายที่เ กิดขึ้นไปยัง ผูโดยสารจะทําได เ พีย ง 1 ใน 3 เทา นั้น 41 ดั ง นั้นสมาคม
41

คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, แรงตานรางระเบียบการคาสิทธิในการปลอยกาซเรือน
กระจกของ EU [ออนไลน], 2007, แหลงที่มา: http://news.thaieuropa.net/content/view/2532/170 [2012,
January 29]
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ผูประกอบการสายการบินของยุโรปจึงแสดงทาทีหลักอยู 3 ประการ คือ ประการแรก ถาหากวาจะ
มีการรวมสายการบินของประเทศอื่นๆ เขาในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซแลว ทาง
สหภาพยุโรปก็ควรมีการเจรจากับประเทศที่สามหรือประเทศอื่นที่มิใชสมาชิก เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา
ระหวางประเทศ จากทาทีดังกลาวนี้ ผูวิจัยเห็นวามีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดวาดวยการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางซับซอนของโรเบิรต โอ โคเฮนและโจเซฟ เอส ไนยที่ไดวิเคราะหวา
ในสถานการณโลกปจจุบัน รัฐไมใชเปนตัวแสดงที่สําคัญที่สุดและการใชกําลังทางทหารเพื่อแกไข
ปญหาไดกลายเปนนโยบายหรือเครื่องมือที่ไมมีประสิทธิภาพอีกตอไป นอกจากนั้นการไมใชกําลัง
ทางทหารเขาแกไ ขปญ หาต า งๆ ที่เ กิ ดขึ้น จึง จะเป น นโยบายที่ดีที่สุด42 ซึ่ ง สํา หรับกรณีนี้ที่ท าง
สมาคมผูประกอบการสายการบินยุโรปไดเสนอใหมีการเจรจากับประเทศที่มิใชสมาชิก ผูวิจัยเห็น
วาเปนเพราะทางสมาคมนี้อาจเห็นวาทั้งสหภาพยุโรปและประเทศที่มิใชสมาชิกตางมีมูลคาการคา
และการลงทุนระหวางกันเปนมูลคามหาศาล หากเกิดขอพิพาทหรือสงครามตอบโตทางการคา
ระหวางประเทศขึ้น ก็จะทําใหทุกฝายตองเสียประโยชน โดยเฉพาะภาคประชาชนที่จะตองไดรับ
ผลกระทบอยา งหลี ก เลี่ยงได ย าก อี ก ทั้งการแก ไขปญ หาเกี่ ย วกับเรื่อ งนี้มี ค วามจํา เปน ตองใช
แนวทางในการเจรจากันเทานั้น เพราะปจจุบันสหภาพยุโรปและประเทศที่มิใชสมาชิกรวมทั้งภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวของสามารถหาชองทางในการเจรจาระหวางกันไดงาย ดังนั้นการใชหนทางในการ
เจรจากันจึงเปนวิธีในการแกไขปญหาที่เหมาะสมมากที่สุด สําหรับขอเสนอประการที่สองของ
สมาคมผูประกอบการสายการบินของยุโรป คือ สหภาพยุโรปควรปฏิบัติตอภาคสวนการบินอยาง
เทาเทียมกันกับภาคสวนคมนาคมขนสงอื่นๆ และประการสุดทาย ในผลการศึกษาเรียกรองใหมี
การเรงนํานโยบายนานฟาเดียวมาดําเนินการ เนื่องจากการปรับระบบการบริหารจัดการจราจรทาง
อากาศระหว า งประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รป จะช ว ยทํ า ให ป ริ ม าณการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดลดลงถึงรอยละ 1243
นอกจากนั้นในผลการศึกษายังพบวา เมื่อเริ่มบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบินในป ค.ศ. 2012 แลว จะทําใหสายการบินตางๆ ที่บินเขาและ
ออกสนามบินภายในสหภาพยุโรปจะตองตรวจสอบปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
42

Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and interdependence revisited (New York:
Longman, 1987), pp. 39-52.
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คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, แรงตานรางระเบียบการคาสิทธิในการปลอยกาซเรือน
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ไมใหเกินเพดานที่กําหนดไว ซึ่งหากสายการบินใดปลอยกาซเกินเพดานที่กําหนดไว สายการบิน
นั้นก็จะตองซื้อสิ ทธิในการปลอยกาซตามอัตราที่สหภาพยุโรปกําหนดไว โดยสหภาพยุโรปให
เหตุผลในการดําเนินการดังกลาววาตนเองมีเปาหมายเพื่อแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดในการลดการปลอยกาซลงใหไดรอยละ 20
ภายในป ค.ศ. 2020 ซึ่งจากการดําเนินการบังคับใชระเบียบดังกลาวตอภาคสวนการบินของ
สหภาพยุโรปดังที่ไดกลาวมานี้ ทางสมาคมผูประกอบการสายการบินของยุโรปยังมองอีกวาจะ
สง ผลทํ า ใหเ กิ ด ผลกระทบต อ ทั้ ง สายการบิ น และผู โ ดยสาร ตลอดจนส ง ผลต อ การเติบ โตทาง
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว และจากมุมมองดังกลาวนี้ ผูวิจัยเห็นวาเปนความเห็นที่ตรงกับกรอบ
แนวคิดวาดวยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางซับซอนที่ไดกลาววาในปจจุบันการเรียงลําดับ
ความสําคัญของนโยบายที่ใหความสําคัญกับเรื่องของการทหารและความมั่นคงเปนหลักเหนือ
นโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมกลายเปนเรื่องลาสมัยไปแลว44 ดังนั้นหากการบังคับใชระเบียบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซตอสายการบินตางๆ ที่ตองอาศัยทาอากาศยานในยุโรปมีแนวโนม
ที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมทั้งขอพิพาททางการคาตามมา ซึ่งใน
ทายที่สุดอาจสงผลตอประชาชนและผูใชบริการสายการบิน สงผลใหสหภาพยุโรปจะตองหาทาง
แกไขปญหาโดยอาศัยการเจรจากับประเทศที่มิใชสมาชิกหรือผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อหลีกเลี่ย ง
ปญหาความขัดแยงตางๆ ที่จะตามมาในอนาคต
สวนบทบาทและทาทีจากภายนอกที่มีตอการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิกับสายการ
บินที่เขาออกสนามบินในสหภาพยุโรปนั้น อาทิเชน การที่รัฐบาลจีนไดสั่งระงับการสั่งซื้อเครื่องบิน
แอรบัส รุน A380 จํานวน 10 ลํา ใหแกสายการบินฮองกง ซึ่งเปนสายการบินของบริษัทลูกของสาย
การบินไหหนาน เพื่อประทวงการบังคับใชระเบียบดังกลาว45 รวมถึงการประทวงเมื่อตนป ค.ศ.
2012 ที่ทางรัฐบาลจีนไดออกมาประกาศสั่งหามไมใหสายการบินของจีนเขารวมหรือจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อนําไปใชซื้อสิทธิในการปลอยกาซ และหามสายการบินใดๆ ของจีนทําการผลัก
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Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and interdependence revisited (New York:
Longman, 1987), pp. 37-52.
45
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Available from: http://www.bbc.co.uk/news/business-16452171 [2012, January 29]
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ภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นไปใหผูโดยสาร46 นอกจากทาทีการคัดคานดังกลาวของรัฐบาลจีนแลว ทาง
สมาคมขนสงทางอากาศของจีน (China Air Transport Association: CATA) ก็ไดออกมาโนมนาว
ใหรัฐบาลจีนใชมาตรการตอบโตที่รุนแรงกวากับสหภาพยุโรป47
สวนทาทีการคัดคานจากภูมิภาคอเมริกา อาทิ สมาคมขนสงทางอากาศละตินอเมริกาและ
แคริบเบียน (Latin American and Caribbean Air Transport Association: ALTA) ก็ออกมา
แสดงทาทีคัดคานการบังคับใชระเบียบดังกลาวของสหภาพยุโรปเชนกัน โดยใหเหตุผลวาการ
ดําเนินการดังกลาวของสหภาพยุโรปไมมีความยุติธรรมและเปนการเลือกปฏิบัติ เพราะระบบการ
ซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบินเปนระบบที่เอื้อประโยชนใหกับสายการบิน
ของยุโรป และทําใหผูประกอบการสายการบินละตินอเมริกาเสียเปรียบสายการบินยุโรป เพราะ
ตองเสียคาใชจายในการซื้อคารบอนเครดิตในปริมาณที่มากกวา และเสียเปรียบสายการบินที่ไมใช
ของประเทศสมาชิ ก สหภาพยุโรป แตมีศู นยก ลาง (hub)อยูใกลกับบริเวณเขตเศรษฐกิจยุ โรป
มากกวา เนื่องจากสายการบินเหลานั้นจะเสียคาใชจายกับคารบอนเครดิตเฉพาะเที่ยวบินที่เขา
และออกเขตภูมิภาคยุโรปเทานั้น ผลที่ตามมาอาจทําใหสายการบินที่มีฐานการบินที่ไกลจากเขต
เศรษฐกิจยุโรปจะเสียเปรียบความสามารถในการแขงขันได48
ซึ่งในเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 2009 ทางสายการบินของสหรัฐฯ อาทิเชน American Airline,
Continental Airline และ United Airline และองคการขนสงทางอากาศของสหรัฐฯ ไดยื่นฟองตอ
สหภาพยุโรปผานทางศาลสูงของสหราชอาณาจักร49 เนื่องจากสหราชอาณาจักรเปนประเทศ
สมาชิ ก สหภาพยุ โ รปประเทศแรกที่ นํ า ระเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซ
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J.A., China and Europe’s emission trading scheme: Not free to fly [Online], 2012,
Available from: http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2012/02/china-and-europes-emissiontrading-scheme [2012, February 15]
47

EurActiv, Chinese group urges airline to defy EU emission rule [Online], 2011, Available
from: http://www.euractiv.com/transport/chinese-group-urges-airlines-defy-eu-emissions-rule-news509752 [2012,Febuary 15]
48

ALTA, EU ETS [Online], 2011, Available from: http://www.alta.aero/2010/?q=altanode/11
69 [2012, February 15]
49

Nicky Smith and Sue Blaine, Court rules that EU can charge all flying to or from European
airport to offset carbon emissions [Online], 2011, Available from: www.businessday.co.za/articles/
Content.aspx?id=161561 [2012, February 15]
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คารบอนไดออกไซดตอภาคสวนการบินมาปรับเขาเปนกฎหมายภายในประเทศ50 ภายหลังจาก
ศาลรับคําฟองดังกลาวนี้แลว ศาลจึงไดสงเรื่องตอไปที่ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of
Justice: ECJ) ใหศาลยุติธรรมยุโรปดําเนินการตัดสินคดี51 ซึ่งการยื่นฟองดังกลาวนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อคัดคานการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาค
สวนการบินของสหภาพยุโรป52 สวนเหตุผลที่ตองฟองรองผานศาลของสหราชอาณาจักร ก็เพราะ
ภาคเอกชนนั้นไมสามารถที่จะฟองรองสถาบันของสหภาพยุโรปได แตสามารถฟองรองผานศาล
ของประเทศสมาชิ ก ได 53ซึ่ ง ต อ มาภายหลั ง จากศาลของสหราชอาณาจั ก รรั บ คํ า ฟ อ งแล ว คดี
ดังกลาวนี้จึงถูกสงตอไปยังศาลยุติธรรมยุโรป ที่ลักเซมเบิรกเพื่อพิจารณาคดี ในระหวางที่รอคํา
ตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรปนั้น ทางสหรัฐก็มีทาทีที่ตองการใหการดําเนินคดีนี้เสร็จสิ้นเร็วที่สุด
ก อ นการบั ง คั บ ใช ร ะเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซสํ า หรั บ ภาคส ว นการบิ น จะเริ่ ม
ดําเนินการในป ค.ศ. 2012
จากปฏิกิริยาของสายการบินตางๆ ภายหลังการบังคับระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซสําหรับภาคสวนการบิน จะเห็นไดวาประเทศตางๆ ที่ตองไดรับผลกระทบโดยเฉพาะประเทศที่
มีสายการบินไปยุโรปและอยูนอกภูมิภาคนั้น ไมตระหนักถึงความสําคัญในการลดปริมาณการ
ปลอยกาซของสายการบินและไมพยายามเตรียมความพรอมมากอนหนานี้ สงผลทําใหเกิดความ
ลาชาในการรับมือหรือปรับตัวกับระบบดังกลาว ดังนั้นการปรับตัวหรือดําเนินการในเวลาที่มีการ
บังคั บใชระบบการซื้ อขายสิท ธิในการปล อยกาซของสายการบินเหลา นั้น จึงเปน ไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพและตองไดรับผลกระทบในดานตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องคาใชจายมากพอสมควร ซึ่ง
ขอที่นาสังเกตก็คือวา ทั้งสายการบินและประเทศที่ไมใชสมาชิกสหภาพยุโรปที่ประสบกับปญหา
หรือไดรับผลกระทบจากการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการ
50
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51
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52
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บิน มักจะเปนประเทศที่ไมยินยอมใหสัตยาบันหรือไมมีพันธกรณีที่จะตองลดปริมาณการปลอย
กาซตามพิธีสารเกียวโต ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน เปนตน ซึ่งประเทศ
เหลานี้ก็จะไมตองปฏิบัติตามพันธกรณีใดๆ ภายในชวงพันธกรณีแรกในป ค.ศ. 2008-2012 ตามที่
กําหนดในพิธีสารเกียวโตเลย
ภายหลังสายการบินของสหรัฐทั้ง 3 สายการบิน และองคการขนสงทางอากาศของสหรัฐ
ฟองรองสหภาพยุโรปผานศาลสูงของสหราชอาณาจักร โดยใหเหตุผลวาการบังคับใชระเบียบ
ดังกลาวเปนการขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ ตอมาในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2011 ในเวลาตอมา
ศาลยุติธรรมยุโรปไดตัดสินชี้ขาดใหการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิดังกลาวของสหภาพยุโรป
เป น ระเบี ย บที่ ช อบด ว ยกฎหมายและไม ขั ด ต อ กฎหมายจารี ต ประเพณี ร ะหว า งประเทศ และ
ขอตกลงการเปดนานฟาระหวางสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา54
ถึงแมผลคําตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรป ซึ่งเปนศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปจะถือวาเปนที่
สิ้นสุดแลวก็ตาม แตก็ยังมีความเคลื่อนไหวภายหลังคําตัดสินดังกลาวจากสายการบิน Airline of
America ที่ไมยอมถือรับวาคําตัดสินดังกลาวเปนที่สิ้นสุด โดยทางสายการบิน Airline of America
กําลังพิจารณาถึงความเปนไปไดที่จะฟองรองผานศาลสูงของสหราชอาณาจักรอีกครั้ง จากทาที
ดังกลาวมีความแตกตางจากทาที ของรัฐบาลจีนที่ได แถลงวาจะพิจารณาเพื่อหาแนวทางการ
ดําเนินการตางไปจากทาทีของสายการบิน Airline of America เพราะเห็นวา การอุทธรณคดีอาจ
ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความคิดเห็นที่แตกตางจากคําตัดสินเดิมของศาลยุติธรรมยุโรป
ดังนั้นจึงอาจไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ ตามมาได นอกจากนี้ทางรัฐบาลจีนอาจใชเหตุผลมา
คัดคานวา สหภาพยุโรปไดละเมิดขอตกลงภายในพิธีสารเกียวโต เพราะบังคับระเบียบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกับสายการบินจากประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งไดรับการ
ยกเว น ในเรื่ อ งพั น ธกรณี ล ดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก ให ต อ งมี พั น ธกรณี ล ดการปล อ ยก า ซ
เชนเดียวกับสายการบินจากประเทศพัฒนาแลว ดังนั้นสิ่งที่สายการบินตางๆ จากสหรัฐ จีนและ
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก กําลังดําเนินการเพื่อคัดคานผลคําตัดสินดังกลาวของศาลยุติธรรมยุโรปคือ
การเพิ่มกระแสกดดันกับสหภาพยุโรปใหหันกลับมาพิจารณาโดยใชการหารือในกรอบพหุภาคีหรือ
ผานทางองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ แทนการเริ่มดําเนินการแตเพียงฝายเดียวใน
สหภาพยุโรปดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน
54

European Commission, EU reaffirms its commitment to tackling emissions from
international aviation [Online], 2012, Available from: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/
aviation/index_en.htm [2012, February 20]
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3.1.6 ภาคประชาสังคม/องคกรพัฒนาเอกชนที่มิใชภาครัฐ
ในการดําเนินการดานนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ จะเห็นไดวาการเขามามีสวน
รว มหรื อมีบ ทบาทในเรื่องนี้ข ององคก รพัฒ นาเอกชนที่มิ ใ ชภาครั ฐ
(Non-Governmental
Organizations: NGOs) และบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมภายในสหภาพยุโรปเปนปจจัยที่สําคัญ
ตอการกําหนดนโยบายของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก เนื่องจากกลุม NGOs จะแสดง
บทบาทในการเปนตัวแทนเรียกรองหรือสะทอนความตองการของภาคประชาชน ดังนั้นตัวแทน
เหลานี้จึงตองการเขามามีสวนรวมในการปรึกษาหารือกับหนวยงานของสหภาพยุโรป กอนที่จะมี
การประกาศใชนโยบายหรือกฎหมายใดๆ อยางเปนทางการ ดังนั้นขอคิดเห็นหรือขอเรียกรองตางๆ
ที่เกิดจากกลุม NGOs ในสหภาพยุโรปอาจเปนองคประกอบที่สําคัญตอการตัดสินใจในการออก
นโยบายหรื อ บั ง คั บ ใช ก ฎหมายของฝ า ยบริ ห ารและหน ว ยงานส ว นกลางโดยเฉพาะ
คณะกรรมาธิการยุโรปและคณะมนตรียุโรป
ความตื่นตัวทั้งภายในสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกในการผลักดันหรือกระตุนใหเกิด
กระแสที่ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยกลุม NGOs
โดยเฉพาะองคกรหลักภายในภูมิภาคที่ไดเขามาทํางานเกี่ยวกับปญหานี้รวมกับสหภาพยุโรป อาทิ
เชน Greenpeace, World Wild Fund (WWF), Friends of the Earth Europe (FoEE), Transport
and Environment (T&E), International Friends of Nature (IFN), CEE Bankwatch Network,
Climate Action Network Europe (CAN-E), European Environment Bureau (EEB), Health
and Environment Alliance เปนตน จากความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก อาทิ ไฟ
ไหมปา น้ําทวม ภัยแลง ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นมากกวาในอดีต ฯลฯ สงผลใหกลุมองคกรเหลานี้หัน
มาใหความสําคัญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาวะโลกรอนมากขึ้น ซึ่งกลุม
องคกรเหลานี้อาจเห็นวา หากปลอยใหเวลาผานนานไป อาจทําใหเกิดความเสียหายที่รุนแรงตอ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมในระยะยาว ไมเวนแมแตชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทุกภูมิภาคทั่ว
โลก แตในขณะเดียวกันจากความเกี่ยวของหรือพึ่งพาระหวางกันอยางสลับซับซอนที่เกิดขึ้น ก็
สามารถสงผลใหบรรดา NGOs เหลานี้ อาจไดรับขอเรียกรองหรือขอเสนอตางๆ จากตัวแทนของ
องคการระหวางประเทศสะทอนกลับไปไดเชนกัน ตัวอยางเชนในป ค.ศ. 2007 เจาหนาที่ดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคการสหประชาชาติไดออกมาเรียกรองใหกลุม NGOs แสดง
ทาทีสนับสนุนการดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซภายใตพิธีสารเกียวโตอยางจริงจัง เพื่อเปน
การสงเสริมใหประเทศอุตสาหกรรมตางๆ ดําเนินการตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได
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อยางตอเนื่อง55 โดยการตั้งเปาหมายลดการปลอยกาซเปนรอยละ 30 ภายในชวงป 2013-202056
และเรียกรองใหกลุม NGOs พยายามกระตุนกระแสความตื่นตัวในหมูประชาชน เพื่อใหกระแสที่
เกิ ด ขึ้ น นี้ ส ามารถมี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจในการกํ า หนดนโยบายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลประเทศตางๆ รวมถึงการลงมติในการประชุมสมัชชา
ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ เนื่องจากการแกไขปญหานี้ ไมสามารถดําเนินการไดจากรัฐบาลใดหรือ
สหภาพยุโรปโดยลําพัง ดังนั้นบทบาทขององคกรระหวางประเทศ กลุม NGOs หรือผูมีสวนไดสวน
เสียอย า งภาคอุ ตสาหกรรมและสถาบัน ตา งๆ ของสหภาพยุ โรป จึ ง มี ค วามเชื่อ มโยงกัน อย า ง
สลับซับซอนในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหานี้
ความพยายามในการผลักดันขอเรียกรองที่เกี่ยวกับปญหาดังกลาวของหนวยงานหรือ
เครื อข า ยตา งๆ จะมี อิท ธิพ ลตอ การตัดสิ น ใจกํ า หนดนโยบายของรั ฐ บาลประเทศสมาชิ ก หรื อ
สถาบันหลักของสหภาพยุโรป มากหรือนอยเพียงใดนั้น อาจตองอาศัยแรงผลักดันภายในหมู
ประชาชนและสังคมดวยเชนกัน โดยกระแสหรือความตื่นตัวในการปกปองปญหาสิ่งแวดลอมเชน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ เปนเรื่องที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคยุโรปมานานพอสมควรแลว
เนื่องจากภูมิภาคยุโรปเปนภูมิภาคแรกที่ไดริเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรม ดังนั้นปญหาสิ่งแวดลอม
ตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศหรือปญหาสภาวะโลกรอนจึงสามารถทําใหประชาชน
ทั่วไปในภูมิภาคยุโรปตระหนักและใหความสําคัญกับการปองกันภัยคุกคามทางธรรมชาติที่อาจ
เกิ ด จากปญ หาดัง กล า ว เมื่ อ กระแสของการปกป อ งสภาพภู มิอ ากาศในหมู ป ระชาชนภายใน
สหภาพยุโรปมีความเขมแข็ง ผลที่ตามมาจึงทําใหรัฐบาลประเทศสมาชิก รวมถึงสถาบันตางๆ ของ
สหภาพยุโรป จะตองใหความสําคัญกับการปกปองสภาพภูมิอากาศภายในภูมิภาคยุโรปและตอง
พยายามแสดงบทบาทสําคัญในการตอบสนองตอนโยบายเกี่ยวกับการปกปองสภาพภูมิอากาศ
โดยการปรึกษาหารือหรือรวมมือกับบรรดากลุม NGOs ที่มีสวนเกี่ยวของ57

55

UNFCCC, UN’ top climate change official calls on industry to support legally binding
emission reduction commitment [Online], 2007, Available from: http://unfccc.int [2011, May 17]
56

คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, สรุปผลรายงานความเคลื่อนไหวนโยบายและกฎระเบียบ
สิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรปที่มีผลกระทบตอไทย ฉบับเดือนสิงหาคม 2552 [ออนไลน], 2009, แหลงที่มา:
http://news.thaieurope.net/content/view/ [2011, May 7]
57

UNFCCC, Rich countries see higher greenhouse gas emissions Upward trend set to
continue [Online], 2003, Available from: http://unfccc.int [2011, June 10]
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ตัวอยางที่เห็นไดคือ ชวงกอนที่จะมีการประกาศบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรปนั้น ในป ค.ศ. 2007 ที่สภา
ยุโรปเต็มคณะไดลงมติเห็นชอบรางระเบียบการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซของสหภาพยุโรป ซึ่งภายหลังจากการพิจารณารางระเบียบในที่ประชุมสภายุโรป
ครั้งนี้ ทางกลุม NGO พิทักษสิ่งแวดลอมอยางเชนกลุม WWF ไดออกมาแสดงบทบาทในการ
เรียกรองและเสนอความเห็นวา การลงมติในครั้งนี้ของสหภาพยุโรปที่ตั้งเปาจะลดปริมาณการ
ปลอยกาซลงใหไดรอยละ 30 ภายในป ค.ศ. 2020 ยังคงเปนแรงสนับสนุนที่ไมเขมแข็งเพียงพอ
สําหรับความพยายามที่จะแกไขปญหาและลดปริมาณการปลอยกาซ นอกจากนั้นยังกลุม NGOs
ยังเสนอความเห็นเพิ่มเติมวาภาคสวนการบินควรตั้งเปาลดการปลอยกาซใหเหลือเพียงรอยละ 50
เมื่อเทียบกับปริมาณการปลอยกาซในชวงป ค.ศ. 2004-2006 และควรทําการประมูลปริมาณการ
ปลอยกาซทั้งหมด ไมใชเพียงรอยละ 2558
จากปจจัยทั้งหมดที่กลาวมาในขางตนจะเห็นไดวาเปนปจจัยสําคัญที่สามารถมีผลตอ
ผลักดันการออกนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ของสหภาพยุโรป ซึ่งอาจเปนนโยบาย
หรือกฎหมายที่คณะกรรมาธิการยุโรปอาจนําไปใชลดปริมาณการปลอยกาซหรือเพื่อสงเสริมใหพิธี
สารเกียวโตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนอาจกลายเปนพื้นฐานของขอตกลงระหวางประเทศ
ฉบับใหมในอนาคต ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือกรณีการพยายามนําระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมาควบคุมปริมาณการปลอยกาซของสายการบินและพยายาม
สงเสริมใหมีการซื้อขายคารบอนเครดิตระหวางประเทศ เปนตน สงผลทําใหคณะกรรมาธิการยุโรป
กําลังมีบทบาทการเปนผูนําในการแกไขปญหาและผลักดันใหประเทศอื่นหันมารวมมือลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก และจากความพยายามของสหภาพยุโรปในการสงเสริมพิธีสารเกียวโตโดย
การนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาควบคุมสายการบินตางๆ ที่อาศัยทาอากาศยาน
ในยุโรปจนอาจทําใหเกิดความขัดแยงกับประเทศที่มิใชสมาชิกและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่ง
สถานการณดังกลาวนี้ สามารถวิเคราะหไดตามกรอบแนวคิดวาดวยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
อยางซับซอนไดวาปจจุบันประชาคมโลกมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผล
ใหความสัมพันธระหวางประเทศมีความไมแนนอนและมีความซับซอนมากกวาที่จะเกิดความเปน
เอกภาพ อีกทั้งรัฐก็ไมไดเปนตัวแสดงที่สําคัญที่สุดอีกตอไป ดังนั้นการติดตอปฏิสัมพันธระหวางตัว
58

Aviation Environment Federation, Including aviation in the EU emission trading schemejoint NGO statement on key improvement [Online], 2008, Available from: http://www.aef.org.uk/uplo
ads/NGOs_Aviation_ETS_Position_Paper__April_08.pdf [2012, March 3]
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แสดงซึ่งอาจเปนรัฐบาล ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ ตลอดจนกลุม NGO จึงตองอาศัยชอง
ทางการเจรจาที่หลากหลายเพื่อทําความเขาใจและแกไขปญหารวมกัน59
ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงตองพิจารณาบทบาทและทาทีของตนเองอยางรอบคอบกอนที่จะ
ดําเนินนโยบายหรือกฏหมายเพื่อสงเสริมพิธีสารเกียวโตใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระเบียบการ
ซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบิน เพราะในสภาวะที่มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันอยางซับซอน สหภาพยุโรปไดเขาไปเกี่ยวของหรือมีมูลคาการคาและการลงทุนกับภูมิภาค
อื่นอยางมหาศาล หากสหภาพยุโรปไมใหความสําคัญกับเรื่องนี้ ก็อาจเปนสาเหตุที่นําไปสูความ
ขัดแยงหรือขอพิพาททางการคาที่รุนแรงตามมาในอนาคต
3.2 บทบาทของสหภาพยุ โ รปต อ การผลั ก ดั น ระบอบระหว า งประเทศด า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.2.1 บทบาทของสหภาพยุโรปในระบอบระหวางประเทศผานพิธีสารเกียวโต
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศ ซึ่งปญหานี้อาจเปนสิ่งที่เกิดมาตั้งแตอดีตแลว ดังนั้นการปกปองชั้นบรรยากาศที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพอย า งแท จ ริ ง จึ ง ต อ งพยายามบั ง คั บ ใช ห รื อ ควบคุ ม การปล อ ยก า ซกั บ ประเทศ
อุตสาหกรรมทั้งหลาย เพราะประเทศอุตสาหกรรมที่สําคัญโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ยังคงวิตก
กั ง วลว า ถ า หากดํ า เนิ น การลดปริ ม าณการปล อ ยก า ซก็ จ ะส ง ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ต อ
อุตสาหกรรมตางๆ ภายในประเทศ ดังนั้นเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปพยายามเสนอหรือผลักดัน
ประเด็นตางๆ ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีฯ ก็มักดําเนินการเจรจาไดอยางยากลําบากหรือ
ตองใชระยะเวลานานจนกวาประเทศตางๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจะเห็นชอบกับขอเสนอของ
คณะกรรมาธิการยุโรป
สวนในเรื่องของประโยชนจากการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเห็น
ไดชัดเจนในอนาคต แตในขณะที่ตนทุนหรือคาใชจายในการดําเนินการเพื่อลดการปลอยกาซ
สามารถเห็นไดทันทีในปจจุบัน 60 นอกจากนั้นในเรื่องขอมูลทางวิทยาศาสตรยังมีขอถกเถียงที่
กลาวถึงผลกระทบจากการปลอยกาซตอระบบนิเวศหรือชั้นบรรยากาศของโลกและขอถกเถียง
59

Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and interdependence revisited (New York:
Longman, 1987), pp. 37-65.
60

Richard N. Cooper, Toward a real global warming treaty [Online], 1998, Available from:
http://www.jstor.org/stable/20048789 [2011, June 3]
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เกี่ยวกับแหลงที่มาหรือสาเหตุของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นแตกตางกันไป อาทิ
เชน การเผาไหมเชื้อเพลิง การเพาะปลูก การปศุสัตว เปนตน ดังนั้นหากประเทศตางๆ ดําเนินการ
ลดปริ ม าณการปล อ ยก า ซลง ก็ อ าจส ง ผลกระทบต อ การดํ า รงชีวิ ต ของประชาชนจํ า นวนมาก
ภายในประเทศดวยเชนกัน ในขณะที่ขอมูลทางวิทยาศาสตรไมแนนอน ดังนั้นผลที่ตามมาจึงทําให
คณะกรรมาธิการยุโรปยังไมสามารถผลักดันระบอบระหวางประเทศฉบับใหมที่มีผลบังคับใชทาง
กฎหมายหรือโนมนาวใหประเทศตางๆ ลดการปลอยกาซลงได ถึงแมวาคณะกรรมาธิการยุโรปจะ
พยายามปกป อ งสิ่ ง แวดล อ มและคอยดู แ ลผลกระทบที่ เ กิ ด จากการปล อ ยก า ซของโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือการคมนาคมขนสง แตถาหากความพยายามเหลานี้ยังไมสอดคลองกับความเห็น
สวนใหญของประชาคมโลก ก็จะเปนเรื่องที่ยากลําบากที่จะดําเนินการบังคับใชได61 สงผลใหการ
เจรจาของคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อใหประเทศตางๆ ลดการปลอยกาซหรือลดระดับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของตนเองนั้นทําไดยาก กรณีนี้เห็นไดจากการไมยินยอมใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียว
โตของสหรั ฐ ก็ มี เ หตุผ ลสื บ เนื่อ งมาจากสหรัฐ กัง วลถึ ง ผลกระทบต อ การเติบ โตทางเศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภายในประเทศมากกวาการลดปริมาณการปลอยกาซ62
พิธีสารเกียวโต ถือเปนขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่มีความเปนรูปธรรมใน
แงของการควบคุมและบังคับใชที่มีผลหรือพันธกรณีทางกฎหมายกับประเทศอุตสาหกรรมตางๆ
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวที่เปนภาคีตอพิธีสารและอยูในภาคผนวกที่ I (Annex I) โดยแตละ
ประเทศหรือกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศก็จะมีพันธกรณีดานปริมาณลดการ
ปลอยกาซที่แตกตางกันออกไป อาทิเชนประเทศญี่ปุนและแคนาดามีพันธกรณีลดปริมาณการ
ปลอยกาซลงรอยละ 6 สวนสหภาพยุโรปมีพันธกรณีลดการปลอยกาซลงรอยละ 8 สําหรับ
สหรัฐอเมริกา ถึงแมจะมีพันธกรณีในการลดปริมาณการปลอยกาซลงรอยละ 763 แตในป ค.ศ.
2001 สมัยประธานาธิบดีจอจช ดับเบิลยู บุช (Georgh W. Bush) ไดประกาศถอนตัวออกจากพิธี
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คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, พัฒนาการนโยบายสิ่งแวดลอม EU [ออนไลน], 2007,
แหลงที่มา: http://news.thaieurope.net/content/view/2685/170 [29 มกราคม 2555]
62

Euractiv, Economics of climate change [Online], 2011, Available from: http://www.eurac
tiv.com/en/climate-change/economics-climate-change/article-161678 [2011 June, 5]
63

Brendan P. Mcgivern, Conference of the parties to the framework convention on climate
change: Kyoto Protocol [Online], 1998, Available from: http://www.jstor.org/stable/20698760 [2011,
March 23]
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สารนี้64 เนื่องจากประเด็นเรื่องการกําหนดใหลดปริมาณการปลอยกาซกับบรรดาประเทศพัฒนา
แลวเหลานี้ ไดกอใหเกิดความเห็นที่ขัดแยงกันระหวางประเทศภาคีอยางสหรัฐอเมริกากับสหภาพ
ยุโรป เพราะสหรั ฐ ฯ ไม ตอ งการใหมี การกํ า หนดขอบเขตของการลดปริ ม าณการปล อยก า ซที่
แนนอน แตทางสหภาพยุโรปมีความตองการใหมีการกําหนดขอบเขตปริมาณที่แนนอนขึ้นมา
นอกจากนั้นสหรัฐฯ ยังใหเหตุผลเพิ่มเติมอีกวา การลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดปริมาณการ
ปล อ ยก า ซในภาคอุ ต สาหกรรมต า งๆ อาจทํ า ให ต น ทุ น การผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น จนส ง ผลกระทบต อ
ความสามารถในการแขงขั นของภาคอุตสาหกรรมตางๆ ของสหรัฐฯ และทําใหเกิดผลเสียตอ
เศรษฐกิ จ ของประเทศตามมา ดั ง นั้ น สหรั ฐ ฯ จึ ง ตั ด สิ น ใจถอนตั ว เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ข อ ผู ก พั น หรื อ
พั น ธกรณี ใ ดๆ มาควบคุ ม ปริ ม าณการปล อ ยก า ซของสหรั ฐ ฯ จนส ง ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น
นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศตนเอง
จากการกําหนดใหบรรดาประเทศพัฒนาแลวลดการปลอยกาซในสัดสวนแตกตางกัน
ออกไป สงผลใหประเทศตางๆ พยายามแสวงหาแนวทางในการลดปริมาณการปลอยกาซใหได
ตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโตภายในชวงเวลาที่กําหนดและในการเจรจาเพื่อหาทางแกไข
ปญหานี้ สหภาพยุโรปที่มีคณะกรรมาธิการยุโรปดานสิ่งแวดลอมและดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ65 เปนตัวแทนเจรจากับประเทศตางๆ โดยเฉพาะในการประชุมสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ แตละครั้ง คณะกรรมาธิการยุโรปมักจะเปนตัวแสดงที่มีบทบาทสําคัญหรือเปนผูนําใน
การผลั ก ดั น ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ริ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยูเสมอ โดยเห็นไดในป ค.ศ. 1992 ชวงระหวางการเตรียมการประชุมสมัชชาประเทศ
ภาคีอนุสัญญาฯ คณะกรรมาธิการยุโรปไดพยายามเสนอใหรักษาระดับปริมาณการปลอยกาซให
อยูในระดับเดียวกับป ค.ศ. 1990 ใหไดภายในป ค.ศ. 200066

64

Euractiv, Economic of climate change [Online], 2009, Available from: http://www.eurac
tiv.com/en/climate-change/economics-climate-change/article-161678 [2011, May 5]
65

คณะกรรมาธิการยุโรปดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Directorate-General for Climate
Action: DG Clima) ไดกอตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 2010 ทําหนาที่เปนตัวแทนในการเจรจาระหวาง
ประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อทําใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซไดตามเปาหมายใน
การลดการปลอยกาซตามที่ไดตั้งไวภายในป ค.ศ. 2020
66

Paul G. Harris, Climate change and foreign policy: Case studies from east to west (New
York: Routledge, 2009), p. 131.
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การประชุ ม สมั ช ชาประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ ครั้ ง ต อ ๆมา สหภาพยุ โ รปก็ ไ ด ส ง
คณะกรรมาธิการยุโรปเปนตัวแทนเขารวมดวยทุกครั้ง โดยใหความสําคัญอยางใกลชิดในการ
กําหนดแนวทางตางๆ เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนดําเนินการเจรจา
โนมนาวใหประเทศตางๆ เขารวมและปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาฯ โดยถือวาสหภาพยุโรป ใน
ฐานะที่ เ ป น กลุ ม ประเทศในภาคผนวกที่ I
โดยส ว นใหญ ค วรรั ก ษาบทบาทการเปน ผู นํ า
(Leadership) และเป น ตั ว อย า งให กั บ ประเทศอื่ น ๆ ในการปฏิ บั ติ ต ามกรอบของอนุ สั ญ ญาฯ
นอกจากนี้ ในการประชุ ม รอบเกี ยวโตนั้น คณะกรรมาธิก ารยุ โรปยังไดมี บ ทบาทสํ า คัญ ในการ
กําหนดความตกลงภายในพิธีสารเกียวโต อันเปนขอตกลงระหวางประเทศที่มีพันธกรณีในทาง
กฎหมายเปนครั้งแรกนับตั้งแตมีการประชุมภายใตกรอบอนุสัญญาฯ เปนตนมา
สหภาพยุโรปไดแสดงบทบาทเปนผูนําและสนับสนุนพิธีสารเกียวโตอยางจริงจัง ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการที่สหภาพยุโรปมองเห็นและตระหนักถึงผลประโยชนทางดานสิ่งแวดลอมที่
สามารถสงผลตอการดํารงชีวิตประจําวันและความเปนอยูของพลเมืองภายในภูมิภาคยุโรป โดย
สังเกตไดจากการผลักดันโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2000 คณะกรรมาธิการยุโรปไดมีการจัดตั้งโครงการวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของยุโรป67 ซึ่งเปนโครงการที่นําไปสูการจัดทํานโยบายและมาตรการตางๆ เชน ระเบียบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกับภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะภาคสวนการบิน
ที่เริ่มมีการบังคับใชตั้งแตป ค.ศ. 2012 เพื่อควบคุมและลดการปลอยกาซที่มาจากการคมนาคม
ขนสงทางอากาศภายในภูมิภาคยุโรป
บทบาทของสหภาพยุโรปตอประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งภายใน
ภูมิ ภ าคยุ โ รปและเวที ร ะหว า งประเทศนั้น แตกตา งจากทา ทีข องประเทศสหรัฐ อเมริ ก าซึ่ ง เป น
ประเทศอุตสาหกรรมที่สําคัญ โดยเห็นไดจากในระยะแรกๆ สหรัฐอเมริกามีทาทีใหความสําคัญกับ
ประเด็นปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการลงนามและให
สัตยาบันภายในกรอบขอตกลงอนุสัญญาฯ หรือการรวมลงนามในพิธีสารเกียวโต แตเมื่อถึงการ
ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 6 ที่บอนน ประเทศเยอรมนี ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.
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200168 ทางสหรัฐกลับประกาศจุดยืนวาจะไมเขารวมการเจรจาในประเด็นพิธีสารเกียวโต รวมทั้ง
ไมรับรองการใหสัตยาบันในขอตกลงพิธีสารเกียวโตอีกดวย และสหรัฐจะเปนเพียงผูสังเกตการณ
เทานั้น จากการประกาศจุดยืนดังกลาวนี้ สงผลใหประเทศตางๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปตกลงที่
จะใหประเทศพัฒนาแลวอื่นๆ รวมกันใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตแทนสหรัฐ เพื่อใหพิธีสารเกียว
โตสามารถดําเนินการบังคับใชได
ถึงแมวาสหภาพยุโรปจะแสดงบทบาทสําคัญดังที่ไดกลาวมา แตกวาพิธีสารเกียวโตจะเริ่ม
มีผลบังคับใชจริงก็ตองใชเวลานานมาถึงป ค.ศ. 2005 เนื่องจากภายในพิธีสารเกียวโตไดกําหนด
ความผูกพันของประเทศภาคีเอาไววา พิธีสารนี้จะมีผลบังคับใชไดก็ตอเมื่อไดผานการใหสัตยาบัน
จนครบ 55 ประเทศและมีเงื่อนไขตอไปอีกดวยวาในจํานวน 55 ประเทศนี้ตองประกอบไปดวย
ประเทศพัฒนาแลวที่มีปริมาณการปลอยกาซ คิดเปนอยางนอยรอยละ 55 ของปริมาณการปลอย
กาซ ของประเทศเหลานี้ที่ระดับในป ค.ศ. 199069 ดังนั้นการเริ่มบังคับใชพิธีสารเกียวโต จึงตอง
อาศัยคณะกรรมาธิการยุโรปเจรจาโนมนาวใหประเทศรัสเซียยินยอมใหสัตยาบัน เพราะกอนหนา
นั้นประเทศพัฒนาแลวที่ไดเขารวมเปนภาคีพิธีสารเกียวโตนั้น เมื่อคิดรวมปริมาณการปลอยกาซ
ของประเทศเหลานี้มีเพียงรอยละ 44.2 เทานั้น ซึ่งยังไมเพียงพอที่จะสงผลใหพิธีสารเกียวโตมีผล
บังคับใชได เมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปดําเนินการโนมนาวใหรัสเซียซึ่งเปนประเทศที่มีปริมาณการ
ปลอยกาซรอยละ 17.4 ยินยอมใหสัตยาบันไดสําเร็จ ปริมาณการปลอยกาซของประเทศตางๆ ที่
เขารวมในพิธีสารรวมคิดเปนรอยละ 61.6 สงผลใหพิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใชในวันที่ 16
กุมภาพันธ ค.ศ. 200570
จะเห็นไดวาสหภาพยุโรปพยายามใชเวทีระหวางประเทศอยางการประชุมสมัชชาประเทศ
ภาคีอนุสัญญาฯ ในแตละครั้ง ใหเปนเวทีเจรจาเพื่อกําหนดความรวมมือสําหรับการสรางขอตกลง
หรื อ ระบอบระหว า งประเทศด า นสิ่ ง แวดล อ มชุ ด ใหม เพื่ อ เป น กรอบการเจรจาสํ า หรั บ จั ด ทํ า
พันธกรณีในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดภายหลังจากที่พิธีสารเกียวโตสิ้นสุด ดังนั้น
68

มัชฌิมา กุญชรานุสสรณ, “สหรัฐอเมริกากับพิธีสารเกียวโต: บทบาทของกลุมผลประโยชนกับความ
รวมมือตางประเทศดานสิ่งแวดลอม,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), หนา 61.
69

UNFCCC, Government ready to ratify Kyoto Protocol [Online], 2001, Available from:
http://unfccc.int [2010, October 20]
70

UNFCCC, Status of Ratification of the Kyoto Protocol [Online], 2005, Available from:
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php [2010, October 24]
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ภายในที่ประชุมรัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรปจึงเรียกรองใหคณะกรรมาธิการยุโรป
เสนอมาตรการและนโยบายตางๆ เพื่อมาใชแกไขและปองกันปญหา ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปก็ได
ตอบรับตอขอเรียกรองดังกลาว โดยการออกโครงการวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ยุโรป71 เพื่อการพัฒนามาตรการตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติตามขอกําหนดของพิธีสาร ซึ่งการ
ออกโครงการดั ง กล า วได ทํ า ให เ กิ ด การยอมรั บ มาตรการต า งๆ หรื อ นโยบายรู ป แบบใหม ๆ
โดยเฉพาะระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซที่ทางสหภาพยุโรปเริ่มนํามาประกาศใชเปน
นโยบายและปฏิบัติภายในภูมิภาคยุโรปเปนที่แรกแตเพียงฝายเดียว เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกที่สําคัญอยางกาซคารบอนไดออกไซดใหไดตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโต
สหภาพยุโรปพยายามแสดงบทบาทการเปนผูนําในประเด็นดานสิ่งแวดลอมอยางปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอยางตอเนื่อง และพยายามปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดใน
พิธีสารเกียวโตที่จะลดปริมาณการปลอยกาซใหไดรอยละ 8 จากระดับที่ปลอยกาซในป ค.ศ. 1990
ภายในป ค.ศ. 201272 โดยเห็นไดชัดจากการเริ่มใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซแตเพียง
ลําพัง73 เพื่อเปนแบบอยางใหกับประเทศตางๆ ไดหันมาใหความสําคัญและดําเนินการปฏิบัติตาม
ถึ ง แม ว า คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปพยายามผลั ก ดั น ความร ว มมื อ เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามพิธีสารเกียวโตจนนําไปสูการเกิดเปนระบอบระหวางประเทศ
ด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศแทนพิ ธี ส ารเกี ย วโตยั ง ไม ป ระสบความสํ า เร็ จ
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงตองแสดงบทบาทผูนําในการแกไขปญหาดังกลาวนี้แตเพียงลําพัง โดย
เห็นไดจากการบูรณาการนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหเขากับนโยบายดาน
อื่นๆ จนเกิดเปนระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซขึ้นภายในภูมิภาคยุโรป ทําใหเกิดเปน
ตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตระหวางประเทศที่ใหญที่สุดดวยเชนกัน ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
71

European Commission, Communication from the commission to the council and the
European parliament on EU policies and measures to reduce greenhouse gas emissions: Towards a
European climate change programme [Online], 2000, Available from: http://eur-lex.europa.eu/LexUr
iServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0088:FIN:EN:PDF [2011, March 4]
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international effort [Online], 2010, Available from: http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_
en.htm [2011, June 17]
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European Commission Directorate-General for Climate Action, What is the EU doing on
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ภายในสหภาพยุ โรปสามารถส งผลกระทบตอภาคธุรกิจและอุ ตสาหกรรมของประเทศที่ไม ใช
สมาชิกและทําใหคณะกรรมาธิการยุโรปตองทําหนาที่ในการเจรจาในเวทีระหวางประเทศเขมขน
ขึ้น เพื่อใหประเทศตางๆ หันมาใหความสําคัญตอการลดปริมาณการปลอยกาซ74
เมื่อพิธีสารเกียวโตกําลังใกลสิ้นสุดลงในชวงพันธกรณีแรก คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได
พยายามเจรจากับประเทศตางๆ และเสนอแนวทางในการลดปริมาณการปลอยกาซเพื่อกอใหเกิด
เปนขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมขึ้นมาทดแทนพิธีสารเกียวโต แตความพยายามดังกลาวก็ไม
สามารถบรรลุผลไดตามที่คาดหวังไว เพราะการดําเนินการรวมกันของประเทศตางๆ อยางเปน
ทางการอาจตองอาศัยความสอดคลองกันระหวางปจจัยตางๆ ดังนั้นเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปยัง
ไมสามารถทําใหปจจัยเหลานี้ประสานสอดคลองกันได ความพยายามในการแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของคณะกรรมาธิการยุโรปจึงยังไมประสบความสําเร็จได75
3.2.2 บทบาทของสหภาพยุโรปในการผลักดันและสงเสริมขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมที่จะ
มาทดแทนพิธีสารเกียวโต
ภายหลังจากสหภาพยุโรปไดประกาศบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดกับภาคสวนตางๆ ตั้งแตป ค.ศ. 2005 เพื่อแสดงถึงความตื่นตัวในการลด
ปริมาณการปลอยกาซอยางจริงจังและเพื่อเปนแบบอยางใหกับประเทศอื่นๆ นําไปปฏิบัติตาม
สหภาพยุโรปไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง จนมาถึงชวงตนป ค.ศ. 2007 กอนหนาชวงพันธกรณี
แรกของพิ ธี ส ารเกี ย วโต (ค.ศ. 2008-2012) ในที่ ป ระชุ ม ผู นํ า ของสหภาพยุ โ รปได เ ห็ น ชอบต อ
เปาหมายลดปริมาณการปลอยกาซภายในภูมิภาคยุโรปลงรอยละ 20 ใหไดภายในป ค.ศ. 2020
หรือที่เรียกวา เปาหมาย 20/20/20 ซึ่งประกอบไปดวยการกําหนดใหลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ลงรอยละ 20 พรอมกับหาทางเพิ่มการใชพลังงานทดแทนมากขึ้นรอยละ 20 และเพิ่มการใช
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คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, การบินตกลงลดกาซ: อียูใชเปนขออางเดินหนาอีทีเอส
ขณะที่อเมริกายืนยันไมยอม [ออนไลน], 2010, แหลงที่มา: http://news.thaieurope.net/content/view/3678/
170 [29 มกราคม 2555]
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คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, อียูกับการประชุม COP17 ที่เมือง Durban [ออนไลน],
2011, แหลงที่มา: http://news.thaieurope.net/content/view/3826/247 [29 มกราคม 2555]
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พลังงานอยางมีประสิทธิภาพใหไดในระดับรอยละ 20 ภายในป ค.ศ. 2020 (เมื่อเทียบกับระดับใน
ป ค.ศ. 1990)76
จากการตั้งเปาหมายดังกลาวของสหภาพยุโรป ทําใหคณะกรรมาธิการยุโรปในฐานะ
ตัวแทนของสหภาพยุโรปพยายามเจรจาเพื่อทําใหเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมขึ้นมา
สําหรับเป นมาตรการที่จะดํ าเนิน การต อภายหลัง พิธีสารเกียวโตสิ้นสุด และภายหลั งจากการ
ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 13 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในชวงปลายป
ค.ศ. 2007 ในที่ประชุมครั้งนี้ไดเสนอแนวทางหรือแผนการดําเนินงานบาหลี (Bali Roadmap) เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการสรางขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมใหไดภายในป ค.ศ. 2009 ซึ่งเปนปที่
จะมีการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 15 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก77
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปได พ ยายามผลั ก ดั น พั น ธกรณี สํ า หรั บ ประเทศพั ฒ นาแล ว ให
พยายามลดปริมาณการปลอยกาซลงรอยละ 30 ใหไดภายในป ค.ศ. 2020 เมื่อเทียบกับระดับ
ปริมาณที่มีการปลอยกาซในป ค.ศ. 1990 และเพื่อใหเกิดการขยายตัวของตลาดซื้อขายคารบอน
เครดิตระหวางประเทศขึ้นมา คณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดสงเสริมใหประเทศอื่นๆ สามารถมีสวน
รวมในการปฏิบัติตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนเรื่องการแกไขปญหาการปลอยกาซ
จากการคมนาคมขนสงทางอากาศและการเดินเรือระหวางประเทศ ทางคณะกรรมาธิการยุโรปก็
เตรียมแนวทางการแกไขโดยจะนํามารวมทั้งสองภาคสวนไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซในอนาคต
นอกจากประเด็นเหลานี้แลว สหภาพยุโรปยังไดเสนอใหมีการสงเสริมการลดปริมาณการ
ปลอยกาซเปนรายภาคสวน (Sectoral approaches) และยังเห็นควรใหเกิดเปนขอตกลงระหวาง
ประเทศในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้ง ที่ 15 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารก เกี่ยวกับบทบาทของภาคสวนการบินและการเดินเรือ78 ในการลดปริมาณการปลอยกาซ
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สําหรับภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของและมีการบรรจุไวในพิธีสารเกียวโต สามารถจําแนกตามประเภท
ของแหลงกําเนิดของการปลอยกาซ มีดังตอไปนี้ ภาคสวนการเผาไหมเชื้อเพลิง ภาคสวนอุตสาหกรรมพลังงาน
ภาคสวนโรงงานอุตสาหกรรมและการกอสราง ภาคสวนการคมนาคมขนสง ภาคสวนเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง
ภาคสวนน้ํามันและกาซธรรมชาติ ภาคสวนสินคาประเภทแร ภาคสวนอุตสาหกรรมเคมี ภาคสวนการผลิตเหล็ก
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ดวย สวนสาเหตุที่สหภาพยุโรปพยายามขยายขอบเขตโดยการสงเสริมบทบาทในการลดการปลอย
กาซของทั้งสองภาคสวนนี้ เนื่องจากปริมาณการปลอยกาซที่มาจากภาคสวนการคมนาคมขนสง
ของสหภาพยุโรปมีปริมาณมากเปนอันดับสองรองจากภาคสวนพลังงาน หากไมมีการจัดการโดย
มาตรการใดๆ แล ว จะส ง ผลให ป ริ ม าณการปล อ ยก า ซเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง 79 ดั ง นั้ น กลุ ม
สิ่งแวดลอมตางๆ ภายในประเทศสหราชอาณาจักรจึงไดพยายามกดดันใหรัฐบาลของตน ออก
กฎหมายที่มีพันธกรณีในทางกฎหมายตอทั้งสองภาคสวนนี้ และเมื่อกฎหมายดังกลาวนี้ไดรับการ
อนุมัติจึงทําใหสหราชอาณาจักรกลายเปนประเทศแรกในโลกที่พยายามทําใหภาคสวนการบินและ
การเดินเรือตองลดปริมาณการปลอยกาซตามกฎหมาย80
เมื่อพิธีสารเกียวโตใกลสิ้นสุดในป ค.ศ. 2012 ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ ครั้งที่ 15 (COP-15) สหภาพยุโรปจึงพยายามแสดงบทบาทเปนผูนําในการเจรจา
ระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดเปนขอตกลงที่มีผลบังคับใชที่เปนรูปธรรมแทนพิธีสารเกียวโตตามที่ได
วางแนวทางไว โดยมีการผลักดันประเด็นสําคัญๆ กลาวคือ
คณะกรรมาธิการยุโรปไดพยายามผลักดันใหเกิดเปนตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตภายใน
กลุมประเทศสมาชิกองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Co-operation and Development: OECD) ใหเกิดขึ้นภายในป ค.ศ. 2015 เพื่อใหการ
ซื้อขายดังกลาวนี้สามารถเชื่อมโยงเขากับระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของสหภาพยุโรป
กั บ ประเทศอื่ น ๆ ในกลุ ม ความร ว มมื อ ดั ง กล า วนี้ ที่ มี ร ะบบคล า ยคลึ ง กั น นอกจากนั้ น
คณะกรรมาธิการยุโรปยังพยายามกระตุนใหประเทศพัฒนาแลวตั้งเปาหมายหรือพันธกรณีการลด
ปริมาณการปลอยกาซจากภาคสวนการบินและการเดินเรือ คณะกรรมาธิการยุโรปก็เสนอใหมีการ
นําเครื่องมือหรือกลไกที่อาศัยระบบตลาด อยางเชน การซื้อขายคารบอนเครดิตในระบบการซื้อ
ขายสิทธิในการปลอยกาซมาใชดําเนินการ
ภาคสวนการเกษตร อาทิเชน สัตวเคื้องเอื้อง การจัดการมูลสัตว การเพาะปลูก ดินเพื่อการเกษตร การเผาทุง
หญา การเผาเศษพืช เปนตน
79

European Commission Directorate-General for Climate Action, Reducing emission form
transport [Online], 2010, Available from: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/index_en.htm
[2011, March 30]
80

Tom Young, Government to include aviation and shipping in climate change bill [Online],
2008, Available from: http://www.businessgreen.com/bg/news/1802110/government-aviation-shippi
ng-climate-change-bill [2011, April 12]
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การพยายามแสดงบทบาทเปนผูนําของสหภาพยุโรปในชวงการประชุมสมัชชาประเทศ
ภาคีอนุสัญญาฯ ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ครั้งนี้ อาจเปนผลมาจากแรงกดดันของ
องคกร NGOs ภายในภูมิภาคยุโรป ที่ไดเสนอใหสหภาพยุโรปเพิ่มความพยายามในการลด
ปริมาณการปลอยกาซโดยตั้งเปาหมายอยูที่รอยละ 30 จากระดับในป ค.ศ. 1990 ภายในชวงป
ค.ศ. 2013-202081 ทําใหสหภาพยุโรปพยายามเสนอมาตรการหรือแนวทางในการลดการปลอย
กาซที่มีรูปแบบคลายกับระบบการซื้อขายสิทธิที่ใชภายในภูมิภาคยุโรป ใหเปนแนวทางในขอตกลง
ระหวางประเทศภายหลังพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลง
ถึงแมวาสหภาพยุโรปจะพยายามผลักดันใหเกิดเปนขอตกลงหรือระบอบระหวางประเทศ
ดานสิ่งแวดลอมอยางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะนํามาบังคับใชหลังจากพิธีสารเกียวโต
แตก็ไมไดทําใหการเจรจาของที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ตั้งแตครั้งที่ 13 ที่เกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จนถึงครั้งที่ 15 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก สามารถหาขอสรุป
หรื อ ขอ ยุ ติ ใ นประเด็ น ต า งๆ ที่ ส ามารถนํ า ไปสู ก ารก อ ให เ กิ ดเป น ข อ ตกลงระหว า งประเทศที่ มี
พันธกรณีในทางกฎหมายได ลักษณะของการเจรจาแตละครั้งดําเนินไปอยางลาชา ประเด็นตางๆ
ไมมีความคืบหนาใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจเปนเพราะในการเจรจาระดับพหุภาคีในเวทีระหวางประเทศ
จะประกอบไปดวยประเทศตางๆ เปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดความคิดเห็นที่แตกตางกันและ
หลากหลายมากขึ้นเชนเดียวกัน การจะทําใหประเทศตางๆ เหลานี้มีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน
หรือยินยอมปฏิบัติตามนั้น จึงเปนไปไดอยางยากลําบาก ดังนั้นการเจรจาของสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ ในแตละประเด็น แตละครั้งมักจะใชระยะเวลายาวนานหรือหาขอสรุปไมไดอยูเสมอ
เมื่อถึงการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 16 (COP-16) ที่เมืองแคนคูน
ประเทศเม็กซิโก ในป ค.ศ. 2011 สหภาพยุโรปจึงพยายามแสดงบทบาทนําที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม โดยเห็นไดจากการที่สหภาพยุโรปเริ่มแสดงทาทีหันมาสนใจใชแนวทางการเจรจาเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับทวิภาคีกับประเทศตางๆ มากขึ้น82 ภายหลังจากที่การเจรจา
ระดับพหุภาคีในแตละประเด็นดําเนินไปอยางลาชาและไมไดบรรลุเปาหมายตามที่คาดการณไว
สหภาพยุโรปจึงเริ่มเจรจาในระดับทวิภาคีกับประเทศตางๆ โดยเนนการผลักดันระบบการซื้อขาย
81

คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, สรุปผลรายงานความเคลื่อนไหวนโยบายและกฎระเบียบ
สิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรปที่มีผลกระทบตอไทย ฉบับเดือนสิงหาคม 2552 [ออนไลน], 2552, แหลงที่มา: //
www. thaieurope.net/ftp/project09/Summary_August.pdf [14 เมษายน 2554]
82

คณะผูแทนไทยประจําสหภาพยุโรป, ทาทีเรื่องโลกรอนอียูหลังการประชุม COP 16 ที่เมืองแคนคูน
[ออนไลน], 2011, Available from: http://news.thaieurope.net/content/view/3734/247 [29 มกราคม 2555]

115

สิทธิในการปลอยกาซ ซึ่งเปนรูปแบบของตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตที่เริ่มใชในภูมิภาคยุโรปเปน
ที่แรก และเปนแบบอยางใหกับประเทศตางๆ สามารถนําไปปฏิบัติตามจนกอใหเกิดเปนตลาดซื้อ
ขายคารบอนเครดิตในระดับสากลได
จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา สหภาพยุโรปแสดงบทบาทการเปนผูนําที่สําคัญในการ
ผลักดันเพื่อใหเกิดขอตกลงระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับตั้งแตการ
ดําเนินการเจรจากับประเทศตางๆ ทั้งระดับพหุภาคีและทวิภาคีอยางจริงจัง จนเกิดเปนพิธีสาร
เกียวโต ที่เปนขอตกลงระหวางประเทศฉบับแรกและมีพันธกรณีในทางกฎหมายไวคอยควบคุม
ปริม าณการปลอ ยก าซของบรรดาประเทศพั ฒ นาแลว และระหว า งที่บั ง คั บใชพิ ธีสารเกีย วโต
คณะกรรมาธิการยุโรปก็ยังพยายามเจรจาโนมนาวใหทั้งประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาตางๆ
ใหหันมาเห็นความสําคัญดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมระหวางประเทศ ซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากการที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดมองเห็นถึงประโยชนทางดานสิ่งแวดลอมที่
สามารถส ง ผลกระทบต อ ชี วิ ต และความเป น อยู ข องพลเมื อ งภายในภู มิ ภ าคของตนเองและ
ประโยชนทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งการริ่เริ่มนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซมาบังคับใชกับโรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพลังงานตางๆ ของสหภาพยุโรป ก็เปนอีก
ตัวอยางหนึ่งที่ยืนยันไดถึงความตั้งใจในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหบรรลุ
เปาหมายตามพันธกรณีที่ กําหนดไวในพิธีสารเกียวโตตลอดจนเปนแนวทางขั้น พื้นฐานใหกับ
ระบอบระหวางประเทศฉบับใหมที่มีความเขมงวดและครอบคลุมทุกภาคสวนอยางชัดเจน
จากบทบาทของสหภาพยุโรปในการผลักดันและสงเสริมขอตกลงระหวางประเทศฉบับ
ใหมแทนพิธีสารเกียวโต ทําใหสามารถวิเคราะหหรือทําความเขาใจไดตามกรอบแนวคิดวาดวย
ระบอบระหวางประเทศของสตีเฟน แครสเนอร โดยสามารถอธิบายไดวาเมื่อพิธีสารเกียวโตซึ่งถือ
เปนระบอบระหวางประเทศไดรับการกอตั้งขึ้นมาแลว จะทําใหเกิดสภาวะการพึ่งพาอาศัยกัน
สงผลใหประเทศตางๆ รวมทั้งสหภาพยุโรปมีความจําเปนตองรวมมือและประสานงานกันในเรื่อง
นโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหากวิเคราะหตามสตีเฟน แครสเนอร ที่กลาว
วาภายหลังจากระบอบระหวางประเทศไดรับการสรางขึ้นมาแลว ตัวแสดงอยางสหภาพยุโรป จะ
สามารถทําอะไรไดบาง เพื่อที่จะสามารถรักษาระบอบระหวางประเทศไว83 ดังนั้นเมื่อพิธีสารเกียว
โตมีขึ้น สหภาพยุโรปจึงพยายามแสดงบทบาทสงเสริมและผลักดันใหพิธีสารเกียวโตสามารถมีผล
บังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเห็นไดจากความพยายามเจรจากับประเทศพัฒนาแลวและ
กําลังพัฒนาใหหันมารวมมือลดปริมาณการปลอยกาซหรือยินยอมปฏิบัติตามพิธีสารเกียวโต ซึ่ง
83

Stephen D. Krasner, International regimes (New York: Cornell University, 1983), pp. 1-21.
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ความพยายามดังกลาวสะทอนใหเห็นวาสหภาพยุโรปพยายามแสดงบทบาทในการเจรจากับ
ประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกตลอดจนยังพยายามปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางโดยการนําระบบการซื้อ
ขายสิทธิในการปลอยกาซมาใชควบคุมปริมาณการปลอยกาซเพื่อชวยใหเกิดการลดปริมาณการ
ปลอยกาซอยางจริงจังตามพิธีสารเกียวโต และจากบทบาทของสหภาพยุโรปนี้จึงถือเปนความ
พยายามที่จะทําใหระบอบระหวางประเทศอยางเชนพิธีสารเกียวโตดํารงอยู นอกจากนั้นจากกรอบ
แนวคิดวาดวยระบอบระหวางประเทศยังเสนอวาในระยะยาวระบอบระหวางประเทศจะไดรับการ
เปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิกไดอยางไรนั้น84 ผูวิจัยเห็นวาเมื่อสหภาพยุโรปพยายามแสดงบทบาท
ปกปองสิ่งแวดลอมโดยการสงเสริมพิธีสารเกียวโตและนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
มาใชควบคุมปริมาณการปลอยกาซใหครอบคลุมภาคสวนตางๆ อาจสงผลใหในอนาคตสหภาพ
ยุโรปและประชาคมโลกอาจหาแนวทางที่สามารถนําไปสูขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมแทน
พิธีสารเกียวโตได
3.2.3 บทบาทสหภาพยุโรปในการประสานระหวางระบอบเกียวโตและระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
และขอวิพากษวาดวยการปกปองทางการคา
การแสดงบทบาทผูนําตอการแกไขปญหาสภาวะโลกรอนของสหภาพยุโรป มักเกิดขึ้นใน
ระดั บ ระหว า งประเทศหรื อ อาศั ย เวที ก ารประชุ ม สมั ช ชาประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ ในแต ล ะป
ตลอดจนอาศัยการเจรจากับประเทศที่สนใจรวมมือกับสหภาพยุโรปในการลดปริมาณการปลอย
กาซและในสวนของการแสดงบทบาทภายในสหภาพยุโรปอาจอาศัยการประชุมระหวางประเทศ
สมาชิกสหภาพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งภาคประชาสังคมเพื่อเปนชองทางในการทําความ
เขาใจและแสดงบทบาทสงเสริมระบอบเกียวโตรวมกัน โดยบทบาทที่มีในเวทีระหวางประเทศอยาง
การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ แตละครั้ง ตลอดจนการดําเนินงานรวมกันเพื่อแกไข
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปและภายในประเทศสมาชิก
สหภาพ เปนการแสดงใหประชาคมโลกไดเห็นความตื่นตัวในการรับมือกับปญหาดังกลาวของ
สหภาพยุโรป รวมทั้งยังเปนแบบอยางใหกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา
จี น และอิ น เดี ย ที่ ยั ง มิ ไ ด ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของป ญ หาเท า ที่ ค วร ให หั น มาดํ า เนิ น ตาม
พันธกรณีที่กําหนดและรวมแกไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สหภาพยุโรปเห็นวาพันธกรณีและขอกําหนดตางๆ ภายในพิธีสารเกียวโตนั้น ที่สามารถ
สงผลกระทบตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมตางๆ ภายในสหภาพยุโรป
84
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อาทิเชน พลังงาน ซีเมนส เหล็ก แกว การผลิตอิฐ กระดาษ และการคมนาคมขนสงเปนตน โดยที่
ภายในรายละเอียดของพิธีสารจะมีกฎเกณฑจํากัดการเติบโตของอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูง แตในขณะที่การคาและการลงทุนของสหภาพยุโรปไดเนนและ
สงเสริมในเรื่องหลักการคาเสรีที่ตองการลดบทบาทการควบคุมการคาและการลงทุนหรือแทรกแซง
ของภาครัฐ โดยเฉพาะการควบคุมที่มาจากหนวยงานสวนกลางของสหภาพยุโรป จึงเห็นไดวาพิธี
สารเกียวโตเปนขอตกลงหรือระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่อาจขัดแยงกับหลักการที่
สําคัญของสหภาพยุโรปได
จากความไมสอดคลองระหวางหลักการที่สําคัญอยางเชนเรื่องการคาเสรีกับรายละเอียด
ในการปฏิบัติตามพิธีสารเกียวโต สงผลใหคณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดพยายามแสดงบทบาทเปน
ผูนําในการผลักดันหรือปรับใหโครงสรางและรายละเอียดของเนื้อหาในพิธีสารเกียวโตสามารถ
ตอบสนองตอหลักการรวมถึงขอเรียกรองและเงื่อนไขตางๆ ของการเมืองภายในประเทศสมาชิก
และสหภาพมาโดยตลอด เห็นไดจากการสงเสริมการใชกลไกที่ยืดหยุนภายใตพิธีสารเกียวโตของ
สหภาพยุ โรป และในขณะเดียวกัน สถาบัน ที่สํ า คัญของสหภาพก็พ ยายามผลัก ดั น ใหเ กิดเปน
นโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อใชดําเนินการควบคุมดูแลปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศภายในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะการประกาศบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบิน
การบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิดังกลาวของสหภาพยุโรป ทางภาคอุตสาหกรรมตางให
ความเห็นวา สหภาพยุโรปอาจกําลังตอสูกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแตเพียง
ลําพัง เนื่องจากการใชระบบดังกลาวอันเปนมาตรการที่ยังไมมีประเทศใดดําเนินการ จะสงผลให
อุตสาหกรรมภายในยุโรปสูญเสียความสามารถทางการแขงขันในระดับสากลได และจะทําใหเกิด
การยายฐานการผลิต ตลอดจนปญหาการวางงานตามมา ภาคอุตสาหกรรมพิจารณาวาการแกไข
ปญหาดังกลาวนี้ไมสามารถแกไขไดเพียงเฉพาะในระดับสหภาพยุโรปเทานั้น หากแตจะตองเกิด
จากความรวมมือในระดับระหวางประเทศ
สหภาพยุโรปพยายามผลักดันใหทั้งประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกา และประเทศ
กําลังพัฒนาที่สําคัญอยางจีนและอินเดีย ใหความรวมมือตอพิธีสารเกียวโตในการลดปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตประเทศทั้งสามตางมีทาทีไมยินยอมใหความรวมมือ โดยอาง
เหตุผลวาจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจภายในประเทศของตนเอง หรือจีนและอินเดียที่มีการ
ปลอยกาซออกมาในปริมาณมาก เนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยังไดรับการยกเวนไมตอง

118

รวมลดการปลอยกาซตามพิธีสารเกียวโต เพราะยังมีสถานะเปนประเทศกําลังพัฒนา85 สงผลให
สหภาพยุโรปตัดสินใจเริ่มดําเนินการควบคุมปริมาณการปลอยกาซโดยนําระบบการซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซมาบังคับใชกับภาคสวนตางๆ ในยุโรปเรื่อยมาตั้งแตป ค.ศ. 2005 จนขยายขอบเขต
มาถึงภาคสวนการบิน
การดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางเชนระเบียบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรป จึงอาจถูกมอง
วาเปนมาตรการปกปองทางการคาหรือเปนการสรางเงื่อนไขเพื่อจํากัดหรือลดปริมาณการคา
สําหรับสินคาหรือบริการที่มาจากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรป แตจากการประกาศใช
ระเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซสํ า หรั บ ภาคส ว นการบิ น ของสหภาพยุ โ รปนั้ น
คณะกรรมาธิการยุโรปไดแสดงจุดยืนซึ่งไมไดมีผลบังคับใชเฉพาะตอสายการบินของประเทศที่มิใช
สมาชิ ก สหภาพยุ โ รปเท า นั้ น หากแต มี ผ ลบั ง คั บ ใช ต อ สายการบิ น ของประเทศสมาชิ ก ด ว ย
เชนเดียวกัน สงผลใหสายการบินทั้งของประเทศสมาชิกและมิใชสมาชิกของสหภาพยุโรปที่มีการ
บิน เข าและออกภายในภู มิ ภาคยุโรปจะไดรับการปฏิบัติอย า งเท า เที ยมกันภายใต กฎระเบีย บ
เดียวกัน และการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันนี้จะสะทอนใหเห็นวาระเบียบการซื้อขายสิทธิที่ควบคุม
ปริมาณการปลอยกาซของสายการบินนี้ มิใชมีขึ้นเพื่อกีดกันสินคาและบริการจากประเทศอื่นที่มิใช
สมาชิ ก และระเบี ย บนี้ จ ะต อ งส ง ผลกระทบต อ เที่ ย วบิ น ที่ บ รรทุ ก สิ น ค า ส ง ออก ที่ เ จ า ของเป น
ผู ป ระกอบการสั ญ ชาติ ข องประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รปเช น เดี ย วกั น และท า ยที่ สุ ด ผู ที่ เ สี ย
ประโยชนที่แทจริงยอมเปนประชาชนและผูใชบริการภายในยุโรปเอง เพราะฉะนั้นระเบียบการซื้อ
ขายสิทธิดังกลาวของสหภาพยุโรปจึงมีขึ้นเพื่อควบคุมหรือลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
จากสายการบินตางๆ ที่เขาและออกภายในภูมิภาคยุโรปและเพื่อใหสหภาพยุโรปสามารถบรรลุ
เปาหมายตามพิธีสารเกียวโตไดภายในชวงพันธกรณีแรกตลอดจนสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
ประเทศหรือภูมิภาคอื่นไดตระหนักถึงความสําคัญของการลดการปลอยกาซและนําไปปฏิบัติตาม
นอกจากนั้นสหภาพยุโรปยังเปดโอกาสใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถมีสวนรวมในระบบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซไดโดยผานทางการซื้อขายคารบอนเครดิตที่ไดจากการพัฒนา
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดรวมทั้งยังสนับสนุนการใชแผนปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในระดับประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action:
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NAMA) และการตรวจสอบและประเมินผล (Measuring Reporting and Verification: MRV)
เพื่อใหการดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเปนไปอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ86
หากวิเคราะหถึงการวิพากษวิจารณถึงการบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
กับภาคสวนการบินวาเปนการสรางมาตรการปกปองทางการคารูปแบบใหมที่มีตอสินคานําเขา
จากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรป จะพบวาการบังคับใชดังกลาวอาจไมใชการปกปองทาง
การคาของสหภาพยุโรปเสมอไป เพราะสหภาพยุโรปดําเนินการบังคับใชทั้งสายการบินภายใน
ยุโรปและนอกยุโรปอยางเทาเทียมกัน ตอกรณีที่อาจทําใหถูกวิจารณไดวาเปนมาตรการปกปอง
ทางการคารูปแบบใหมของสหภาพยุโรป เนื่องจากระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซยังถือได
วาเปนระบบที่ใหมและเริ่มดําเนินการเปนที่แรกในภูมิภาคยุโรป โดยในชวงระยะแรกจนถึงระยะที่
สองของการซื้อขายสิทธิ (ค.ศ. 2005-2012) อาจเปนชวงที่มีการเริ่มเรียนรูการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดสรรปริมาณโควตาการปลอยกาซ การกําหนดเพดานจํากัดปริมาณการปลอยกาซ หรือการ
ซื้อขายคารบอนเครดิตและประมูล ตลอดจนการวางระบบตลาดซื้อขายคารบอนเครดิต สงผลให
ประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปอาจยังไมสามารถปรับตัวไดทัน จนทําใหดูคลายกับสหภาพ
ยุโรปนํามาตรการปกปองทางการคารูปแบบใหมมาบังคับใชกับสินคานําเขาจากประเทศอื่นที่มิใช
สมาชิกได87
ผูวิจัยเห็นวาสาเหตุหรือแรงจูงใจสําคัญในการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรปอาจมาจากปญหาความ
ลมเหลวของระบบตลาด เนื่องจากปญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทหรือสายการบินตางๆ พยายาม
หลีกเลี่ยงการจายตนทุนทั้งหมดที่ควรจาย โดยผลักภาระในการรับผิดชอบของตนเองออกไปไปยัง
ผูโดยสารหรือผูใชบริการสายการบินหรือเปนการผลักภาระความรับผิดชอบออกไปนอกตลาด
(Externalization)88 และตัวอยางที่เห็นก็คือปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สวนหนึ่งมี
สาเหตุมาจากการปลอยก าซของภาคสว นการบิน ซึ่ งบริษัท หรือสายการบิน ที่ อาศั ยสนามบิน
86

Leonardo Massai, The Kyoto Protocol in the EU (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2011),
pp.149-150.
87

Mark Gao, MJ Deschamps, China draws battle lines over ETS [Online], 2012, Available
from: http://www.janes.com/products/janes/defence-security-report.aspx?id=1065972125 [2012,
November 20]
88

ในเรื่องการผลักภาระความรับผิดชอบกรุณาดู เดวิด ฮารวี, ประวัติศาสตรฉบับยอของลัทธิเสรีนิยม
ใหม, แปลโดย เกงกิจ กิติเรียงลาภและคนอื่นๆ (กรุงเทพมหานคร: หจก. ภาพพิมพ, 2555), หนา 115.
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ภายในสหภาพยุ โรปตา งก็พ ยายามหลีก เลี่ย งตน ทุน ดว ยการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกออกสูชั้น
บรรยากาศโลกโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ในการรับผิดชอบกับมลพิษที่สายการบินของตนเองได
กอไวและผลที่ตามมาก็คือ ปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางเชนสภาพภูมิอากาศเสื่อมโทรมหรือชั้น
บรรยากาศถูกทํ าลายไป จนสามารถสงผลกระทบตอสิ่งแวดล อมตลอดจนการดํา รงชีวิ ตของ
ประชาชน ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงเห็นวา หากตองมีการแทรกแซงหรือควบคุมการปลอยกาซจาก
ภาคสวนการบินแลว ก็ควรดําเนินการโดยอาศัยหรือผานทางกลไกของระบบตลาดหรืออุปสงคและ
อุปทานในการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงตัดสินใจควบคุมการปลอยกาซ
โดยระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
นอกจากนั้นการบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบิน
ของสหภาพยุโรป ก็มิใชวาจะเปนการดําเนินการในลักษณะลับหรือไมเคยประชาสัมพันธหรือ
เปดเผยขอมูลใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ตรงกันขามการดําเนินการดังกลาว สหภาพยุโรปมีการ
สงเสริมและผลักดัน ตลอดจนประชาสัมพันธอยางเปนขั้นเปนตอนเรื่อยมาตั้งแตป ค.ศ. 2006 แลว
หากแตประเทศที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปยังไมตระหนักถึงความสําคัญและมีการดําเนินการอยาง
ลาชา สงผลใหเมื่อมีการประกาศใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
กับสายการบินในป ค.ศ. 2009 แลว ประเทศที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปอาจยังปรับตัวไมทันกับการ
ควบคุมอยางจริงจังของสหภาพยุโรป สงผลใหประเทศตางๆ วิพากษวิจารณการบังคับใชระบบ
ดังกลาวกับภาคสวนการบินวาเปนวาระแอบแฝงหรือมาตรการปกปองทางการคาอีกรูปแบบหนึ่ง89
หากสังเกตใหดีจะพบวาการบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาค
สวนการบินอาจสงผลกระทบตอภาคสวนตางๆ ภายในสหภาพยุโรปมากกวาภายนอก เพราะภาค
สวนอุตสาหกรรมตางๆ นาจะไดรับผลกระทบจากตนทุนที่เพิ่มขึ้นมากกวาประเทศกําลังพัฒนา
หรือประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่สวนใหญเปนประเทศพัฒนาแลวจะตองลงทุนภายในประเทศ
ของตนเองในตนทุนที่สูงกวา หากจะลดปริมาณการปล อยกา ซคารบอนไดออกไซดให ไดตาม
พันธกรณีพิธีสารเกียวโต และการบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิกับภาคสวนตางๆ ของสหภาพ
ยุโรปตั้งแตเริ่มตนในป ค.ศ. 2005 จะเห็นไดวามีการนํามาควบคุมกับโรงงานผลิตไฟฟา โรงถลุง
เหล็ก โรงกลั่นน้ํามัน อุตสาหกรรมซีเมนส เซรามิก อิฐ แกว เคมีภัณฑ และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ
จนในเวลาตอมาจึงไดมีการขยายขอบเขตมาควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบิน
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Jean Pisani-Ferry, Sky-high protectionism [Online], 2012, Available from: http://www.
europeanvoice.com/article/imported/sky-high-protectionism-/74066.aspx [2012, November 21]
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แต ถ า หากสหภาพยุ โ รปดํ า เนิ น การออกกฎหมายหรื อ กํ า หนดให มี ก ารเรี ย กเก็ บ ภาษี
คารบอน (Carbon Tax) โดยตรงตอสินคานําเขาจากประเทศที่ไมไดเปนภาคีพิธีสารเกียวโตหรือ
ไมไดพยายามลดการปลอยกาซเรือนกระจกตางหาก จึงจะถือไดวาเปนเจตนาที่จะปกปองทาง
การคาดวยการนําเรื่องการปกปองหรือตอสูกับสภาวะโลกรอนมาเปนขออางอยางแทจริง และจะ
เห็นไดวานโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เขมงวดของสหภาพยุโรปมักเริ่มตนกับ
อุตสาหกรรมของยุโรปเองกอน แตสหภาพยุโรปก็พยายามผลักดันมาตรการเหลานั้น อาทิเชน
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมาใหกับประเทศอื่นๆ นําไปใชมากขึ้น
หรือพยายามผลักดันกลไกการการพัฒนาที่สะอาดสําหรับประเทศกําลังพัฒนาใหเพิ่มมากขึ้น หาก
สหภาพยุโรปมีเจตนาหลักที่ตองการปกปองทางการคาโดยการนํามาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาบังคับใชแลว ผูวิจัยเห็นวาสหภาพยุโรปก็คงไมจําเปนจะตอง
พยายามแสดงบทบาทนําในการสงเสริมการลดปริมาณการปลอยกาซตามพิธีสารเกียวโต โดย
ผลักดันระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซหรือตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตระหวางประเทศ
ตลอดจนผลักดันใหเกิดเปนระบอบระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแทนพิธี
สารเกียวโต เพื่อใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซของประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลัง
พัฒนาเชนเดียวกัน
ดังนั้นการแสดงบทบาทนําของสหภาพยุโรปในการรักษาสภาพภูมิอากาศโดยการนํา
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาบังคับใชกับภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะภาคสวนการบิน
นั้น ก็เปนการดําเนินการที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อควบคุมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและ
เพื่อปกปองรักษาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะความพยายามไมใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงเกินกวา 2
องศาเซลเซียส ซึ่งถือเปนการสงเสริมพิธีสารเกียวโตใหมีประสิทธิภาพและอาจเปนการวางแนวทาง
ใหเกิดเปนระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมแทนพิธีสารเกียวโตในอนาคต
หากประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา โดยเฉพาะสหรัฐ จีน อินเดีย ฯลฯ ยังไมเริ่มสราง
ศักยภาพของตนเองและความสามารถทางเทคโนโลยีสําหรับการบริหารจัดการหรือลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ก็จะสงผลใหภาคสวนตางๆ ในประเทศของตนที่เกี่ยวของ ไดรับผลกระทบ
และไมสามารถปรับตัวไดทันตอการดําเนินการดานสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป และทําให
ยังคงมองวาการบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับภาคสวนตางๆ เปนมาตรการ
ปกปองทางการคาอยูเรื่อยไป90
90

CAPA, EU ETS and WTO confrontation raise the spectre of aviation protectionism at
worst possible time [Online], 2011, Available from: http://centreforaviation.com/analysis/eu-ets-and-
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เมื่ อ ใกล จ ะถึ ง เวลาที่ ร ะบอบระหว า งประเทศด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
อยางเชนพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลงในป ค.ศ. 2012 สงผลใหสหภาพยุโรปพยายามผลักดันใหเกิด
เปนขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมขึ้นมาทดแทนพิธีสารเกียวโต โดยสหภาพยุโรปพยายาม
ดําเนินบทบาทนําในการเจรจาโนมนาวใหประเทศตางๆ ยินยอมรวมมือกับสหภาพยุโรปในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งเหตุผลที่สหภาพยุโรปตองการใหมีขอตกลงระหวางประเทศขึ้นมา
ทดแทนพิธีสารเกียวโต เพื่อกอใหเกิดเปนระบอบระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ทุกประเทศยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติตาม และอาจเปนเพราะสหภาพยุโรปตองการ
ใหมีขอตกลงหรือระบอบระหวางประเทศขึ้นมาทดแทนพิธีสารเกียวโต เพื่อเปนสงเสริมใหมีปกปอง
สิ่งแวดลอมโดยการลดปริมาณการปลอยกาซตอไป ซึ่งจะชวยทําใหทุกประเทศไดรับผลประโยชน
รวมดานสิ่งแวดลอมในระยะยาวรวมกัน
สหภาพยุโรปเปนผูสนับสนุนและมีบทบาทนําในปองกันและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งพิธีสารเกียวโตนี้ถือวาเปนกาวแรกที่สําคัญที่ทําใหปญหาดังกลาวมีการบริหาร
จั ด การอย า งจริ ง จั ง ในเวที ร ะหว า งประเทศ และเมื่ อ พิ ธี ส ารเกี ย วโตสิ้ น สุ ด ในป ค.ศ. 2012
คณะกรรมาธิการยุโรปก็คาดหวังที่จะเปนผูนําประชาคมโลกเพื่อดําเนินการแกไขปญหาในชวงหลัง
ป ค.ศ. 2012 สิ่งหนึ่งที่สหภาพยุโรปคาดหวังใหเกิดขึ้นคือ การมีระบอบระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาทดแทนพิธีสารเกียวโต สงผลใหสหภาพยุโรปพยายามแสดง
บทบาทในการผลักดันใหเกิดขอตกลงระหวางประเทศโดยอาศัยการเจรจาโนมนาวในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีตลอดจนเริ่มดําเนินนโยบายหรือบังคับใชกฎระเบียบตางๆ ภายในประเทศสมาชิกขึ้น
เปนที่แรกในประชาคมโลก โดยเห็นไดจากกรณีการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดกับสายการบินที่ขึ้นและลงในทาอากาศยานในประเทศสมาชิก
หากแตการแสดงบทบาทนําในการสรางระบอบระหว างประเทศดานสิ่งแวดลอมของ
สหภาพยุโรปยังคงดําเนินไปไดอยางยากลําบาก เนื่องจากยังมีหลายๆ ประเทศทั้งพัฒนาแลวและ
กําลังพัฒนายังคงหวงผลประโยชนทางเศรษฐกิจของตนเองมากกวาจะหาทางแกไขปญหา สงผล
ให ค วามพยายามในการแสดงบทบาทนํ า ในการผลั ก ดั น และริ เ ริ่ ม กฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศของสหภาพยุโรปถูกมองวาเป นการสรางมาตรการปกปองทาง
การคาอีกรูปแบบหนึ่ง ทําใหในเวทีระหวางประเทศยังไมสามารถหาขอตกลงระหวางประเทศฉบับ
ใหมขึ้นมาทดแทนพิธีสารเกียวโตได โดยจะเห็นไดวาการวิพากษวิจารณของสายการบินและ
wto-confrontation-raises-the-spectre-of-aviation-protectionism-at-the-worst-possible-time-65214
[2012, November 22]

123

รัฐบาลของประเทศตางๆ ที่ไมใชสมาชิกสหภาพยุโรปโดยการนําขออางในเรื่องของการเลือกปฏิบัติ
และการปกปองทางการคาอาจเปนการกระทําที่มองแตเพียงมิติผลประโยชนสวนตนในดานการคา
การลงทุนและการทองเที่ยวระยะสั้นๆ เทานั้น แตถาหากประเทศตางๆ ตลอดจนสายการบิน
ภายในประเทศเหลานั้นไมตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในระยะยาวประเทศต า งๆ ก็ จ ะต อ งสู ญ เสี ย ผลประโยชน ใ นด า นต า งๆ อย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด
เชนเดียวกัน ดังนั้นการหาทางลดการปลอยกาซจากภาคสวนการบินดวยการนําระบบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซมาปรับใชโดยยึดหลักการผูใดเปนผูกอใหเกิดมลพิษ ผูนั้นจะตองเปนผูจาย
ของสหภาพยุโรปอาจเปนแนวทางการปองกันและแกไขปญหาในระยะยาว ซึ่งจะเห็นไดวาสหภาพ
ยุโรปพยายามสงเสริมใหเกิดการคา การลงทุนและการรักษาสิ่งแวดลอมควบคูไปดวยกัน ดังนั้น
ประเทศหรื อ สายการบิ น ที่ ไ ด วิ พ ากษ วิ จ ารณ ส หภาพยุ โ รปไปต า งๆ นานา จะต อ งหั น กลั บ มา
ตระหนักถึงบทบาทของตนเองดวยเชนกันวา ไดมีการดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซอยาง
จริงจังแลวหรือไม ถาหากยังไมเริ่มดําเนินการหรือยังคงลาชาและไมยอมปฏิบัติตามอยู อาจจะ
ต อ งรั บ ผลกระทบที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ สหภาพยุ โ รปมี ก ฎระเบี ย บด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศรูปแบบใหมๆ มาบังคับใชเพิ่มเติมจากที่ใชในปจจุบัน

บทที่ 3
ปจจัยและบทบาทของสหภาพยุโรปตอการผลักดันระบอบระหวางประเทศดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากบทที่ 2 แสดงใหเห็นวาปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญอยางเชนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศหรื อ ป ญ หาสภาวะโลกร อ น ส ง ผลให ป ระเทศต า งๆ พยายามแก ไ ขป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ1 โดยการเจรจารวมกันระหวางประเทศอยางเชน การประชุมสมัชชา
ประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (COP:
Conference of the Parties) ซึ่งในการประชุมแตละครั้งของทุกปจะประกอบไปดวย ตัวแทนจาก
ทั้งรัฐบาลประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงตัวแทนจากกลุมหรือองคกรตางๆ ที่
เกี่ยวของกับเรื่องนี้ มาเขารวมสังเกตการณการประชุมดวยทุกครั้ง จากการเจรจารวมกันระหวาง
ประเทศจะเห็นไดวาการแกไขหรือปองกันปญหานี้ ประเทศและกลุมองคกรตางๆ มีความตองการที่
จะใชเวทีการเจรจาระหวางประเทศเปนเครื่องมือในการหาทางออกใหกับปญหาดังกลาวหรือ
พยายามทํา ให ก ารลดปริ ม าณการปลอ ยกา ซตามพิธี สารเกีย วโตเปน ไปอย า งมีป ระสิท ธิภาพ
ตลอดจนกอใหเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหมขนึ้
ความพยายามของประชาคมโลกเพื่อสรางระบอบระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือขอตกลงอยางเชนพิธีสารเกียวโตรวมถึงขอตกลงฉบับใหมแทนพิธีสารเมื่อ
สิ้นสุดชวงพันธกรณีแรกในป ค.ศ. 2012 อาจไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม หากปราศจาก
บทบาทและทาทีที่สําคัญของสหภาพยุโรปในการเจรจาและโนมนาวใหประเทศตางๆ เห็นชอบและ
ยินยอมรวมมือลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่มาจากภาคอุตสาหกรรมตางๆและ
การคมนาคมขนสง ซึ่งบทบาทการเปนผูนําในการผลักดันของสหภาพยุโรปถือวาเปนปจจัยสําคัญ
ที่ชว ยกระตุ น ให ป ระชาคมโลกไดต ระหนัก และต อ งหั น มาปรั บตัว โดยการพยายามหาทางลด
ปริมาณการปลอยกาซของตนเอง เนื่องจากการแสดงบทบาทเปนผูนําในการผลักดันใหเกิดเปน
ขอตกลงระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น นอกจากสหภาพยุโรปจะมีการ
ดําเนินการในเวทีระหวางประเทศแลว แตยังมีการดําเนินการออกนโยบายหรือกฎระเบียบภายใน
ภูมิภาคยุโรปที่ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตามและอาจสงผลกระทบตอประเทศอื่นๆ ที่มิใช
1

IPCC, 2007: Summary for policymaker [Online], 2007, Available from: http:// www.ipcc.ch
/pdf/assessment-report /ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf [2011, June 11]
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สมาชิกและจะตองมีการปฏิสัมพันธในดานการคา การลงทุนและการบริการตางๆ โดยตัวอยางที่
เห็นไดชัดคือการประกาศเริ่มบังคับใชขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบิน (Directive 2008/101/EC) ตั้งแตป ค.ศ.
ซึ่ ง การบั ง คั บ ใช ดั ง กล า วนี้ ล ว นส ง ผลกระทบทั้ ง การคมนาคมขนส ง ทางอากาศ
20122
ภายในประเทศสมาชิกเองและยังสงผลกระทบตอประเทศอื่นๆ ที่มิใชสมาชิกไดอีกดวย เนื่องจาก
สายการบินของประเทศเหลานี้ตางมีการเขาและออกภายในภูมิภาคยุโรป ดังนั้นสายการบินเหลานี้
จึงตองปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด และจากการดําเนินการทั้งภายนอกและภายใน
ภู มิ ภ าคของสหภาพยุ โ รปทํ า ให บ ทบาทในการผลั ก ดั น ประเด็ น ด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศนี้มีหลากหลายแงมุม โดยในบทนี้จะกลาวถึงปจจัยที่ทําใหสหภาพยุโรปใหความสําคัญ
กับปญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศและบทบาทสหภาพยุโ รปในการผลั ก ดัน ระบอบ
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของและที่สําคัญยังตองการผลักดันระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดของสหภาพยุโรปกับภาคสวนการบินอันจะเกี่ยวของกับประชาคมระหวาง
ประเทศอยางหลีกเลี่ยงมิได
3.1 ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการกําหนดนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของสหภาพยุโรป
จากขอบกพรองในเรื่องการไมมีขอผูกมัดในระดับระหวางประเทศและการไมมีเครื่องมือใน
การพัฒนาเทคโนโลยี สงผลใหคณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดพยายามผลักดันใหเกิดเปนระบอบ
ระหวางประเทศฉบับใหมขึ้นมาทดแทนพิธีสารเกียวโต ซึ่งทาทีดังกลาวของคณะกรรมาธิการยุโรป
นี้สามารถเห็นไดตั้งแตในเดือนมกราคม ป ค.ศ. 2007 คณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอรางและ
ขอเสนอแนะตอการดําเนินการโดยการรณรงค “Limiting Global Climate Change to 2 degree
Celsius: The way ahead for 2020 and beyond”3 ซึ่งเปนรางที่เนนความรวมมือกับประเทศ
กําลังพัฒนาในการแกไขปญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากนั้ นในเดือนมีนาคม ป
เดี ย วกัน นี้ ในการประชุ ม สุ ดยอดสหภาพยุ โ รป ก็ ได มีก ารประกาศปฏิ ญ ญารว มกั น ในการลด
ปริมาณการปลอยกาซลงรอยละ 60-80 เมื่อเทียบกับระดับปริมาณในป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ.
2
3

ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ค., หนา 269.

European Union, Limiting global change to 2 degree Celsius: The way ahead for 2020 and
beyond [Online], 2007, Available from: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/ LexUriServ.do?uri= CE
LEX:52007DC0002:EN:NOT [2011, May 7]
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20504 จะเห็นไดวาคณะกรรมาธิการยุโรปไดพยายามเปนผูนําในการแกไขปญหาและผลักดันให
ประเทศอื่นหันมารวมมือลดการปลอยกาซเรือนกระจกเชนเดียวกัน หากแตการดําเนินการดังกลาว
อาจต อ งอาศั ย ป จ จั ย ที่ ส ามารถส ง ผลต อ การออกนโยบายหรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งนี้
กลาวคือ
3.1.1 ขอมูลทางวิทยาศาตรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การกํ า หนดนโยบายหรื อ บั ง คั บ ใช ก ฎหมายของสหภาพยุ โ รปมั ก จะอาศั ย ข อ มู ล ทาง
วิทยาศาสตรมาเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ ซึ่งการอางอิงขอมูลทางวิทยาศาสตรไดใชอยาง
แพรหลายในหลายนโยบายรวม อาทิ นโยบายอาหารปลอดภัย นโยบายสงเสริมการแขงขัน และ
นโยบายสิ่งแวดลอม การใชขอมูลหรือความเขมงวดสูงสุดของสหภาพยุโรปบางครั้งถูกมองวาเปน
การใชหลักการปองกันลวงหนา (Precautionary Principle) ซึ่ง Natthanan Kunnamas ไดให
ความเห็ น ว า ในหลายครั้ ง สหภาพยุ โ รปถู ก มองว า เป น ‘สหภาพแห ง การป อ งกั น ล ว งหน า ’
(Precautionary Union) ซึ่งมีความระแวดระวังเรื่องภัยอันตรายมากกวาบริเวณอื่นของโลก5 และ
ในสวนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทางสหภาพยุโรปใหความ
เชื่อถือและนําขอมูลที่ไดมาชวยประกอบการตัดสินใจคือ คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ซึ่งเปน
หนวยงานที่เกิดมาจากความรวมมือในการกอตั้งระหวางองคการสหประชาชาติดานสิ่งแวดลอม
(United Nations Environment Programme: UNEP) และองคการแหงอุตุนิยมวิทยาโลก (World
Meteorological Organization: WMO) โดยหนวยงานนี้จะประกอบไปดวย นักวิทยาศาตรและ
คณะผูเชี่ยวชาญมาดําเนินการรวมกันในการรวบรวมและเผยแพรรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

4

European Parliament and the Council of the European Union, Directive 2008/101/EC of the
European parliament and of the council of 19 November 2008: amending Directive 2003/87/EC so as
to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the
community [Online], 2009, Available from: http://eur-lex europa.eu/LexUriServ /LexUriServ.do? uri=O
J:L:2009.008.003.003:EN:PDF [2011, March 20]
5

Nanthanan Kunnamas, “Old, new and scare protectionism: Thailand’s agricultural export
to the EU,” (Doctoral dissertation, School of Politics and International Studies, University of Leeds,
2008), p. 133.
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ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6 และในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังกลาวนี้
สหภาพยุโรปเองก็มีสวนในการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาดวยเชนกัน
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลฯ ไดเผยแพรขอมูลทางวิทยาศาสตร โดยขอมูลดังกลาวนี้มี
การคาดการณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชี้วาหากอุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มขึ้น
เกินกวา 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิในป ค.ศ.1990 แลว ก็จะสงผลทําใหสิ่งมีชีวิต
ทั้งหมดบนโลกตองตกอยูในสภาวะอันตราย 7 จากขอมูลดังกลาวนี้ไดมีอิทธิพลตอการกําหนด
นโยบายด า นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของสหภาพยุ โ รป โดย
คณะกรรมาธิการยุโรปไดอาศัยขอมูลจากรายงานของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลฯ มาเปน
องคประกอบที่ชวยในการพิจารณากําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ และจากที่กลาวมาจะเห็น
ไดวาการอาศัยขอมูลดังกลาวของคณะกรรมาธิการยุโรปนั้นเปนการการดําเนินการไปเพื่อพยายาม
หาหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือและอางอิงไดมาชวยในการโนมนาวใหสภายุโรปและคณะมนตรี
ยุโรปและประชาชนใหการสนับสนุนการกําหนดนโยบายหรือบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งขอมูลทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับปญหาดังกลาวนี้ไดสงผลตอการ
กําหนดนโยบายที่เกี่ยวของของสหภาพยุโรป หรือในอีกดานหนึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปก็ไดนํา
ขอมูลทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุนการออกนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในดานตางๆ ไดอยางชอบธรรม
นอกจากขอมูลทางวิทยาศาสตรขององคการระหวางประเทศแลว รายงานของประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป ก็มีอิทธิพลสําคัญในการสรางทัศนคติในเรื่องสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในรายงาน ‘Stern Review’ ที่เปนรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดทําขึ้นภายใต
การนําของ Sir Nicholas Stern ซึ่งดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจของรัฐบาลสหราช
อาณาจักร8 รายงานดังกลาวเปนรายงานที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางการรักษาสิ่งแวดลอมกับ
ประเด็นดานเศรษฐกิจไดชี้ใหเห็นวา สภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของโลกไดสงผล
6

IPCC, Organization [Online], 2011, Available from: http://www.ipcc.ch/organization/organ
ization.shtml [2011, May 23]
7

UNFCCC, Report of the conference of the parties on its fifteenth session, held in
Copenhagen from 7 to 19 December 2009 [Online], 2009, Available from: http://unfccc.int [2011,
April 20]
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ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสิ่งแวดลอม และปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นก็
จะยอนกลับมาสงผลกระทบหรือทําใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ ภายในรายงานฉบับนี้
ไดมีการประเมินถึงโอกาสของผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิเชน
อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูง ขึ้น ระดับน้ําทะเลเพิ่ม สูงขึ้น ปญหาผลกระทบทางดานสุขภาพและ
อนามัยของประชาชน และผลกระทบตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) แตถาหากเริ่ม
ดําเนินการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางจริงจัง ก็อาจชวยทําใหสามารถ
บรรเทาผลกระทบตางๆ ใหลดนอยลงได9
ในรายงานยังมีขอเสนออีกวา การใชงบประมาณเพียงรอยละ 1 เพื่อจัดการกับการลด
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 550 ppm (part per million) หรือเทียบเทากับ 2 เทา
ปริมาณของกาซที่มีอยูกอนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น อาจเปนสิ่งที่ไมเพียงพอ ในรายงาน Stern
Review เสนอวางบประมาณดังกลาวควรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.5 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศดวย10 รายงานฉบับนี้แสดงความเห็นเอาไววา ยังมีเวลาเพียงพอที่จะจัดการแกไข
ปญหาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ถาทุกๆ ฝายรวมมือกันปฏิบัติอยางจริงจังในระดับ
สากล และการเริ่มตนแกไขปญหาที่ลาชาอาจทําใหทุกประเทศตกอยูในสภาวะที่อันตราย ดังนั้น
การแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงจําเปนตองไดรับความรวมมือจากประเทศตางๆ
รวมกันรับผิดชอบและรวมกันปฏิบัติการตามความเหมาะสมของแตละประเทศ
3.1.2 การยึดมั่นตอพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโตในฐานะผูนําทางดานคุณคา
สหภาพยุโรปมักไดรับการขนานนามวาเปนผูนําทางดานบรรทัดฐานระหวางประเทศ
(norm leader) ซึ่งตางจากสหรัฐอเมริกาที่เปนมหาอํานาจทั้งทางการทหาร การเมืองและเศรษฐกิจ
ตั้งแตคณะกรรมาธิการยุโรปเขามามีสวนรวมและเปนผูผลักดันใหเริ่มมีการเจรจาระหวางประเทศ
เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศอยางเชน อนุ
สัญญาฯ ในป ค.ศ. 1992 และเริ่มมีผลบังคับใชในอีกสองปตอมา โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได
พยายามผลักดันและโนมนาวใหประเทศอื่นรับรองใหภายในอนุสัญญาฯ กําหนดบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว อาทิเชน หลักการความรับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตางกัน
9

Nicholas Stern, Stern review: The economics of climate change [Online], 2006, Available
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หรือความรับผิดชอบตอการปลอยกาซเรือนกระจกในอดีต11 บรรทัดฐานดังกลาวมีเปาหมายให
ประเทศอุตสาหกรรมโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวในภูมิภาคยุโรปโดยเฉพาะคณะกรรมาธิการ
ยุโรปซึ่งเปนตัวแทนประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะตองมีความรับผิดชอบตอปญหามากกวา
ประเทศกําลังพัฒนา เมื่ออนุสัญญาฯ ไดรับการพัฒนาจนกลายมาเปนพิธีสารเกียวโต บรรทัดฐาน
เหลานี้ก็ไดมีอิทธิพลตอทัศนะของคณะผูบริหารหรือผูกําหนดนโยบายของประเทศตางๆ รวมทั้ง
คณะกรรมาธิการยุโรปที่ถือวาอยูในฐานะฝายบริหารของสหภาพยุโรป โดยเห็นไดจากกรณีการลง
นามรับรองและใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตในป ค.ศ. 2002 ของคณะกรรมาธิการยุโรปรวมทั้งยัง
โนมนาวใหรัสเซียยินยอมใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตจนทําใหพิธีสารสามารถมีผลบังคับใชไดใน
ที่สุด หรือกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดดําเนินการบังคับใชโครงการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศยุโรปจนนําไปสูการประกาศขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซกับภาคสวนตางๆ (European Union Emission Trading Scheme: EU ETS) และกรณี
ที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดประกาศเปาหมายวาสหภาพยุโรปจะดําเนินการลดปริมาณการปลอย
กาซใหไดภายในชวงเวลาที่กําหนด เปนตน นอกจากนั้นบรรทัดฐานดังกลาวยังไดเปนปจจัยสําคัญ
ที่ชักนําใหคณะกรรมาธิการยุโรปพยายามโนมนาวใหทั้งประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาเขา
รวมการเจรจาระหวางประเทศเพื่อผลักดันใหเกิดเปนขอตกลงหรือระบอบระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหมขึ้นมาทดแทนพิธีสารเกียวโต
ตอมาเมื่อพิธีสารเกียวโตไดมีการกําหนดพันธกรณีที่เกี่ยวกับการลดปริมาณการปลอยกาซ
และชวงเวลาดําเนินการของประเทศตางๆ สงผลใหพันธกรณีและขอกําหนดที่มีในพิธีสารสามารถ
มีผลตอการตัดสินใจกําหนดนโยบายหรือออกเปนกฎหมายภายในสหภาพยุโรปได เนื่องจาก
หลักการที่สําคัญในการบูรณาการระดับภูมิภาคยุโรปของประเทศสมาชิกคือ การสงเสริมใหการคา
และการลงทุนภายในภูมิภาคเปนไปอยางเสรี โดยการลดขอจํากัดหรือกฎเกณฑตางๆ ที่จะเปน
อุปสรรค แตเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปและประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตแลว
ส ง ผลให ส หภาพยุ โ รปและประเทศสมาชิ ก จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี อ ย า งจริ ง จั ง ดั ง นั้ น
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงพยายามปรับนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้และจะดําเนินการบังคับใชภายใน
สหภาพยุโรปใหมีความสอดคลองกับพันธกรณีในพิธีสาร ซึ่งเห็นไดจากกรณีการใชระบบการซื้อ
ขายสิทธิฯ กับภาคสวนตางๆ ภายในสหภาพยุโรปมาเปนเครื่องมือชวยใหพันธกรณีที่ประเทศ
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สมาชิกและสหภาพยุโรปมีตอพิธีสารเกียวโตบรรลุเปาหมายไดภายในชวงเวลาที่กําหนด12 และ
ช ว ยให เ กิ ด ความสอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดที่ มี อ ยู ภ ายในพิ ธี ส ารเกี ย วโต นอกจากนั้ น
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปยั ง พยายามแสดงบทบาทสํ า คัญ ต อการเจรจาจัด ทํ า ข อ ตกลงระหว า ง
ประเทศฉบับใหมที่มีความสอดคลองกับการบังคับใชนโยบายหรือกฎหมายภายในสหภาพยุโรป
3.1.3 สถาบันตางๆ ที่สําคัญของสหภาพยุโรป
สถาบั น สํ า คั ญ ของสหภาพยุ โ รปที่ มี ห น า ที่ กํ า หนดและควบคุ ม ดู แ ลนโยบายด า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแก คณะกรรมาธิการยุโรป สภายุโรป คณะมนตรียุโรปและศาล
ยุติธรรมยุโรป ดังนั้นการตัดสินใจกําหนดนโยบายและบังคับใชระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป จึงตองอาศัยปจจัยที่สําคัญคือทัศนะหรือความ
เห็นชอบจากสถาบันเหลานี้กอนการประกาศใชกฎหมายหรือนโยบายตางๆ ซึ่งทัศนะตอนโยบาย
หรือมาตรการใดจากสถาบันทั้งสามนี้จะมีความเชื่อมโยงกันภายในกระบวนการออกนโยบายมา
บังคับใช และบางครั้งก็อาจมีทัศนะหรือขอคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกตางกันภายในกระบวนการ แต
ในทายที่สุดการกําหนดนโยบายหรือกฎหมายใดๆ นั้นจะตองอาศัยทัศนะที่มีความสอดคลองกัน
ระหวางคณะกรรมาธิการยุโรป สภายุโรป คณะมนตรียุโรปและศาลยุติธรรมยุโรป จึงจะทําใหการ
ดําเนินการดานนโยบายและกฎหมายตางๆ มีประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ
3.1.3.1 บทบาทคณะกรรมาธิการยุโรป
คณะกรรมาธิการยุโรปเปนสถาบันที่มีหนาที่ใชอํานาจบริหารและนิติบัญญัติของสหภาพ
ยุ โ รป คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปมี ลั ก ษณะความเป น องค ก รที่ มี อํ า นาจเหนื อ รั ฐ เพราะถึ ง แม
กรรมาธิการยุโรปแตละคนจะมาจากแตละประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป แตก็ตองปฏิบัติหนาที่
อย า งเป น อิ ส ระและเป น ตั ว แทนรั ก ษาผลประโยชน โ ดยรวมของสหภาพยุ โ รป ส ง ผลให
คณะกรรมาธิการยุโรปนั้นมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้คือ ประการแรกคือมีอํานาจหนาที่ในการใช
อํานาจนิติบัญญัติโดยเสนอรางกฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปเปนสถาบัน
เดียวที่มีสิทธิขาดในการเสนอรางกฎหมายเพื่อยื่นตอคณะมนตรียุโรปและสภายุโรปใหรวมกัน
พิจารณา อยางไรก็ตามรางกฎหมายที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอมานั้นจะตองเปนนโยบาย
รวมของสหภาพยุโรปเทานั้น สงผลใหคณะกรรมาธิการยุโรปจึงตองทํางานอยางใกลชิดกับรัฐบาล
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ของประเทศสมาชิกรวมถึงองคกรที่ปรึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อรับทราบสถานการณหรือติดตาม
ความเคลื่อนไหวรวมถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใหการกําหนดนโยบายรวมของสหภาพยุโรป
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชนโดยรวมของสหภาพยุโรป
ในสวนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการยุโรปประการตอมานั้นคือ การดูแลใหประเทศ
สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายของสหภาพยุโรป เนื่องจากเมื่อรางกฎหมายผานการ
พิจารณาโดยคณะมนตรียุโรปและสภายุโรปเรียบรอยแลวก็จะมีผลบังคับใชอยางเปนทางการ
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงมีหนาที่ควบคุมใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายของสหภาพอยาง
เครงครัด หากเกิดกรณีที่ประเทศสมาชิกหรือสถาบันของสหภาพยุโรปไดละเมิดกฎหมายหรือ
ระเบียบของสหภาพ คณะกรรมาธิการยุโรปจะทําการแจงตอรัฐบาลหรือสถาบันนั้นเพื่อใหชี้แจง
เหตุผลของการละเมิดระเบียบหรือกฎหมาย และหากเหตุผลของประเทศสมาชิกหรือสถาบันนั้นยัง
ไมเพียงพอ คณะกรรมาธิการยุโรปจะเปนผูรองตอศาลยุติธรรมยุโรปใหเปนผูพิจารณาตัดสิน
นอกจากนั้นคณะกรรมาธิการยุโรปยังมีอํานาจหนาที่ในการเปนตัวแทนของสหภาพยุโรป
ในเวทีระหวางประเทศ เพราะคณะกรรมาธิการยุโรปจะตองทําหนาที่เปนตัวแทนและแสดงจุดยืน
ของประเทศสมาชิกโดยรวม เชน ในการประชุมระหวางประเทศขององคกรที่ประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรปมีสวนรวมโดยเฉพาะในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ที่จัดขึ้นเปน
ประจําทุกปและเปนเวทีระหวางประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปกําลังพยายามแสดงบทบาทผูนํา
ในการผลักดันใหมีการขยายการควบคุมปริมาณการปลอยกาซใหครอบคลุมไปยังภาคสวนการบิน
ระหวางประเทศดวย อยางไรก็ตามความพยายามดังกลาวก็ไมคอยมีความคืบหนาเทาใดนัก สงผล
ใหคณะกรรมาธิการยุโรปหันมาเริ่มผลักดันและควบคุมการปลอยกาซของภาคสวนการบินโดยนํา
ระบบการซื้อขายสิทธิมาควบคุมการปลอยกาซและบังคับใชในระดับสหภาพยุโรปกอนภูมิภาคอื่น
เพื่อเปนตัวอยางใหประเทศอื่นเกิดความตระหนักและหันมาปกปองสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน
การกําหนดนโยบายและบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ เพื่อควบคุมการปลอยกาซกับ
เครื่องบินที่เขาและออกภายในสหภาพยุโรปถือเปนเรื่องสําคัญของสหภาพยุโรป เพราะถึงแมวา
การปลอยกาซของภาคสวนการบินจะมีปริมาณสัดสวนนอยกวาภาคสวนอื่นๆ แตก็มีการเติบโต
อยางตอเนื่องและหากการปลอยกาซของภาคสวนการบินยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยูเชนนี้ ก็อาจสงผล
กระทบหรือทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมไดในระยะยาว คณะกรรมาธิการยุโรปจึงพยายาม
หาทางปองกันและแกไขปญหาโดยการนําระบบการซื้อขายสิทธิฯ มาใชในการควบคุมมลพิษทาง
อากาศที่มาจากสายการบินตางๆ ที่ตองอาศัยทาอากาศยานภายในสหภาพยุโรปขึ้นและลง
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สหภาพยุโรปเริ่มบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ กับภาคสวนตางๆ มาตั้งแตป ค.ศ.
2005 และมีแนวโนมที่จะขยายขอบเขตใหครอบคลุมภาคสวนตางๆ มากขึ้น โดยเห็นไดจากกรณีที่
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปได ล งมติ เ ห็ น ชอบรายงานว า ด ว ยเรื่ อ งการลดผลกระทบด า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการคมนาคมขนสงทางอากาศ13 ซึ่งในขอสรุปสําคัญในรายงาน
ดังกลาวนี้ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเติบโตของการจราจรทางอากาศในอนาคตไววาควรมีการ
กํา หนดนโยบายและมาตรการตา งๆ ที่ เ กี่ย วกั บ ผลกระทบดา นสภาพภูมิ อ ากาศที่ ม าจากการ
คมนาคมขนสงทางอากาศ สงผลใหคณะกรรมาธิการยุโรปเรงดําเนินการพิจารณาและตัดสินใจนํา
กลไกตลาดมาเปนเครื่องมือชวยในการปกปองสภาพภูมิอากาศและแกไขผลกระทบที่มาจากการ
คมนาคมทางอากาศ
ตอมาเมื่อถึงวันที่ 20 ธันวาคม ป ค.ศ. 2006 ทางคณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดเสนอใหมี
การควบคุมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดที่มาจากภาค
สวนการบิน14 เนื่องจากกรรมาธิการยุโรปดานสิ่งแวดลอมเห็นวา พิธีสารเกียวโตนั้นเปนขั้นตอนแรก
ในการลดปริมาณการปลอยกาซ หากแตประเทศตางๆ ก็ควรเรงดําเนินการลดการปลอยกาซอยาง
กระตือรือรนมากกวาที่เปนอยูโดยเฉพาะในชวงหลังป ค.ศ. 2012
นอกจากนั้นคณะกรรมาธิการยุโรปยังใหเหตุผลตอไปอีกวา หากไมมีการเรงดําเนินการลด
การปลอยกาซจากภาคสวนการบินแลว จะทําใหปริมาณการปลอยกาซจากภาคสวนการบินยิ่ง
เพิ่มมากขึ้นอีกรอยละ 150 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 201215 จะเห็นไดวาการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากภาคสวนการบินอาจถือไดวามีการเติบโตอยางรวดเร็วที่สุด ซึ่ง
อาจเป น ผลสื บ เนื่ อ งจากการเกิ ด ขึ้ น ของสายการบิ น ต น ทุ น ต่ํ า เป น จํ า นวนมาก ส ง ผลให ก าร
คมนาคมขนสงทางอากาศมีราคาหรือตนทุนถูกลง ดังนั้นคณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรใหมี
มาตรการควบคุมในเรื่องนี้ เพราะอาจไมยุติธรรมตอภาคสวนอื่นๆ หากภาคสวนการบินจะไดรับ
13

European Commission, Reducing the climate change impact of aviation [Online], 2005,
Available from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0459en01.pdf [2011,
October 25]
14

EurActiv, Aviation and emission trading [Online], 2007, Available from: http:// www.eura
ctiv.com/climate-environment/aviation-emissions-trading-linksdossier-188345 [2011, October 25]
15

European Commission, Aviation and climate change [Online], 2007, Available from: http:
//europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28160_en.htm [2012,
January 20]
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การยกเวนไมตองถูกควบคุมปริมาณการปลอยกาซดังเชนภาคสวนอื่นที่ถูกควบคุมภายใตระบบ
การซื้อขายสิทธิฯ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเสนอความเห็นวา การรวมภาคสวนการบินเขาไวใน
ระบบการซื้อขายสิทธิฯ ของสหภาพยุโรป จึงจะเปนแนวทางที่ดีที่สุดในการใหภาคสวนการบินเขา
มามีสวนรวมในการรับผิดชอบลดการปลอยกาซ
3.1.3.2 บทบาทสภายุโรป
สภายุโรปถือวาเปนอีกหนึ่งสถาบันสําคัญในกระบวนการกําหนดนโยบายของสหภาพ
ยุ โ รป โดยสภายุ โ รปจะใช อํ า นาจร ว มกั บ คณะมนตรี ยุ โ รปในการพิ จ ารณาร า งกฎหมายที่
คณะกรรมาธิการยุโรปไดยื่นเสนอมา เพราะถึงแมวาในบางครั้งคณะมนตรียุโรปจะมีอํานาจในการ
ตัดสินใจอยางเด็ดขาดก็ตาม แตคณะมนตรียุโรปก็จะตองขอความคิดเห็นจากสภายุโรปกอน
พิจารณาและตัดสินใจในประเด็นสําคัญๆ อยางไรก็ตามแมวาสภายุโรปจะไมมีอํานาจหนาที่ใน
การเสนอรางกฎหมาย แตสภายุโรปก็ยังมีสิทธิรองขอตอคณะกรรมาธิการยุโรปใหยื่นเสนอราง
กฎหมายในประเด็นที่สภายุโรปเห็นวาสมควรได
ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดออกรายงานวาดวยเรื่องการลดผลกระทบดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการคมนาคมขนสงทางอากาศ ในเวลาตอมาทางสภายุโรป
ไดเขารวมมีสวนในการพิจารณานโยบายและไดใหคําแนะนําตางๆ รวมทั้งใหความเห็นชอบกับ
แนวทางแกไขปญหาและปกปองสภาพภูมิอากาศของรายงานดังกลาว นอกจากนั้นสภายุโรปยังได
ยอมรับการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเปนมาตรการแกไขผลกระทบดานสภาพภูมิอากาศจาก
ภาคสวนการบินอีกดวย เมื่อทั้งคณะมนตรีและสภายุโรปตางใหความเห็นชอบกับแนวทางการรวม
ภาคสวนการบินไวในระเบียบกฎหมายของสหภาพยุโรปแลว ทําใหคณะกรรมาธิการยุโรปไดยื่น
เสนอรางระเบียบการควบคุมปริมาณการปลอยกาซที่มาจากภาคสวนการบินโดยการรวมภาคสวน
การบินเขาไวในระบบการซื้อขายสิทธิฯ ของสหภาพยุโรป
จากรางระเบียบที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอมานั้น มาตรการดังกลาวจะมีผลตอสาย
การบินภายในยุโรปในป ค.ศ. 2011 และขยายผลไปสูสายการบินของประเทศอื่นที่มิใชสมาชิก
สหภาพยุโรปในป ค.ศ. 2012 แตทางสภายุโรปนั้นตองการใหมาตรการนี้มีผลบังคับใชกับสายการ
บินของประเทศที่มิใชสมาชิกไปพรอมๆ กับสายการบินในยุโรป และในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2007
ในที่ประชุมคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอมของสภายุโรปไดมีมติเห็นชอบรางระเบียบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซใหมีผลบังคับใชกับเที่ยวบินภายในประเทศและระหวางประเทศที่บินภายใน
สหภาพยุโรป และเที่ยวบินระหวางประเทศจากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกมายังสหภาพยุโรปพรอม
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กันตั้งแตป ค.ศ. 201116 โดยใหจํากัดปริมาณการปลอยกาซที่รอยละ 75 ของปริมาณการปลอย
กาซในชวงป ค.ศ. 2004-2006 และใหลดปริมาณโควตาที่ไดรับการจัดสรรในปตอๆ ไป และใหเพิ่ม
สัดสวนของปริมาณโควตาดังกลาวที่จะจัดสรรใหสําหรับการประมูลเปนรอยละ 50 ซึ่งรายไดที่มา
จากการประมู ล จะนํ า ไปชดเชยภาษี แ ละค า ใช จ า ยในภาคการคมนาคมขนส ง ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอมมากกวา นอกจากนี้ ยังไดกระตุนใหประเทศสมาชิกเรงนําโครงการนานฟายุโรปเดียว
(Single European Sky: SES) มาใชเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศและ
ไมใหมีการยกเวนการใชระบบดังกลาวกับเครื่องบินของภาครัฐ (Governmental Flights) โดยให
เหตุผลเอาไววา หนวยงานภาครัฐนั้นจะตองเปนตัวอยางที่ดีใหกับสาธารณชน ซึ่งมติดังกลาวของ
คณะกรรมการดานสิ่ งแวดล อมของสภายุโรปนี้ จะนํา ขอแกไขรางระเบียบดังกลาวเสนอตอที่
ประชุมสภายุโรปเต็มคณะ เพื่อพิจารณารับรองรางระเบียบเปนครั้งแรก (First reading)
ตอมาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007 ทางที่ประชุมสภายุโรปเต็มคณะจึงไดลงมติ
เห็นชอบรางระเบียบการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิฯ และใหมีผลบังคับใชกับ
สายการบินของยุโรปและสายการบินจากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกพรอมกันในป ค.ศ. 201117 ซึ่ง
กอนที่รางระเบียบดังกลาวนี้จะมีผลบังคับใชอยางสมบูรณ ก็จะตองรอฟงผลการประชุมของคณะ
มนตรียุโรปเสียกอนวาจะมีการพิจารณาเชนไร และในชวงระหวางการพิจารณารางระเบียบครั้ง
แรกนี้ ทางสภายุโรปยังไดลงมติเห็นชอบและมีประเด็นที่มีความเขมงวดแตกตางจากรางที่เสนอ
โดยคณะกรรมาธิการยุโรปในชวงทายป ค.ศ. 2006
ขอเสนอของสภายุโรปที่แสดงใหเห็นถึงความกระตือรือลนและใสใจกับการลดปริมาณการ
ปลอยกาซของภาคสวนการบินอาทิเชน สภายุโรปไดเสนอใหสหภาพยุโรปเริ่มบังคับใชระเบียบการ
ซื้อขายสิทธิกับทุกสายการบินที่เขาและออกสนามบินในสหภาพทั้งหมดตั้งแตป ค.ศ. 2011 เปนตน
ไป ในสวนของการควบคุมปริมาณการปลอยกาซของสายการบินนั้น ทางสภายุโรปไดเสนอให
จํากัดปริมาณการปลอยกาซรอยละ 90 ของอัตราปริมาณเฉลี่ยในการปลอยกาซชวงป ค.ศ. 20042006 รวมทั้งใหนําโควตาการปลอยกาซกวารอยละ 25 ไปทําการประมูลใหกับสายการบินตางๆ

16

EurActiv, MEPs vote to tighten emission limits on aircraft [Online], 2007, Available from:
http://www.euractiv.com/transport/meps-vote-tighten-emission-limits-aircraft/article-167332 [2012,
January 5]
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ซึ่งอาจมีการเพิ่มสัดสวนไดอีกในป ค.ศ. 201218 เพื่อใหสอดคลองกับการลดปริมาณการปลอยกาซ
จากการคมนาคมขนสงอื่นๆ ในระบบการซื้อขายสิทธิฯ ซึ่งสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งเปาหมายวาจะ
นํารายไดจากการประมูลนี้ไปใชในการบรรเทาผลกระทบและเปนงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
หรือการพัฒนาและนําไปชวยเหลือสําหรับการลดภาษีที่เรียกเก็บจากการคมนาคมขนสงอื่นๆ ที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากกวา นอกจากนั้นสภายุโรปยังตองการใหเครื่องบินของภาครัฐ (Official
flight) ไมไดรับการยกเวนจากการบังคับใชระเบียบนี้ เนื่องจากสภายุโรปเห็นวาจะสามารถเปน
ตั ว อย า งที่ ดี ใ ห แ ก ส าธารณชน แต ใ ห เ ครื่ อ งบิ น ขนาดเล็ ก และมี น้ํ า หนั ก น อ ยกว า 20 ตั น และ
เครื่องบินของกองทัพไมตองถูกนํามารวมอยูในระบบการซื้อขายสิทธิ19
จากที่กลาวมาจะสังเกตเห็นไดวาขอเสนอหรือจุดยืนของสภายุโรปตอกรณีการควบคุมการ
ปลอยกาซของภาคสวนการบินภายใตระบบการซื้อขายสิทธิฯนั้นมีความเขมงวดและมีระยะเวลา
เริ่มตนควบคุมการปลอยกาซสายการบินตางๆ ที่เขาและออกภายในสหภาพยุโรปที่เร็วกวารางที่
เสนอโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งผูวิจัยเห็นวาอาจเปนเพราะสภายุโรปมีสมาชิกที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากทุกประเทศสมาชิก แตการปฏิบัติหนาที่ภายในสภายุโรปก็ไมไดแบงกลุมตาม
สัญชาติของตนเอง หากแตไดทําการแบงกลุมตามแนวคิดหรืออุดมการณทางการเมือง ดังนั้นจึง
สงผลใหการทําหนาที่ใหคําปรึกษาและรวมตัดสินใจกับคณะมนตรีในการพิจารณารางกฎหมาย
ของสมาชิกสภายุโรปจึงเปนไปในลักษณะของการเปน ตัวแทนของประชาชนในสหภาพยุโรป
โดยรวมไมใชเปนตัวแทนของรัฐบาลของประเทศสมาชิก ดังนั้นจุดยืนของสภายุโรปตอกรณีการ
บังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบินจึงมีความแตกตางและเขมงวดกวา
คณะมนตรียุโรป ซึ่งแสดงใหเห็นวาสภายุโรปมีความกระตือรือรนที่จะพยายามเสนอขอคิดเห็นและ
มีสวนรวมในการปกปองสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะการลดปริมาณกาซจากภาคสวนการบิน
แตเนื่องจากความเห็นของสภายุโรปที่มีจุดยืนเขมงวดและตองการใหมีการเริ่มควบคุมการ
ปลอยกาซกับสายการบินที่เขาและออกสหภาพยุโรปเร็วจนเกินไป จนอาจสงผลกระทบตอสายการ
บิน หรือ ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งออกไปเป น วงกว า ง ส ง ผลให ในขั้ น ตอนสุด ทา ยของกระบวนการนิ ติ
18

European Parliament, European Parliament legislative resolution of 13 November 2007 on
the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/
87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance
trading within the Community [Online], 2007, Available from: http://www.europarl.europa.eu/sides/g
etDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0505+0+DOC+XML+V0//EN [2013, April 2]
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บัญญัติ ทั้งประเทศสมาชิกและคณะมนตรียุโรปซึ่งเปนสถาบันที่มีอํานาจในการตัดสินใจเห็นพอง
กับการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิฯ แตไดลดความเขมงวดที่สภายุโรปเสนอไว
กอนหนานั้นเกือบทุกประเด็นหลัก ซึ่งสภายุโรปจะตองนํารางระเบียบดังกลาวกลับมาพิจารณาอีก
เปนครั้งที่สอง (Second reading) และในเวลาตอมาทั้งผูแทนจากคณะมนตรียุโรปและสภายุโรป
ไดมารวมหารือเกี่ยวกับรางระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบิน เพื่อ
หาขอตกลงในประเด็นที่ทั้งสองฝายยังมีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยู ซึ่งในขั้นตอนสุดทายของ
การรวมพิจารณารางระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซรอบที่สองนั้น ทางสภายุโรปเต็ม
คณะจึงไดลงมติเห็นชอบตอรางระเบียบดังกลาว
3.1.3.3 บทบาทคณะมนตรียุโรป
คณะมนตรียุโรปถือเปนสถาบันสําคัญในกระบวนการตัดสินใจของสหภาพยุโรปที่สะทอน
ผลประโยชนของประเทศสมาชิก กลาวคือสมาชิกของคณะมนตรียุโรปจะประกอบดวยผูแทนจาก
ประเทศสมาชิกในระดับรัฐมนตรี โดยคณะมนตรียุโรปจะมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ ประการแรกคือ
มีอํานาจหนาที่ในการเปนตัวแทนปกปองผลประโยชนของแตละประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
เนื่องจากสมาชิกของคณะมนตรียุโรปนั้นมีที่มาจากแตละประเทศสมาชิก สงผลใหการปฏิบัติ
หนาที่จึงเปนไปเพื่อตอบสนองหรือรักษาผลประโยชนของแตละประเทศสมาชิก
การที่คณะมนตรียุโรปมีอํานาจในการตัดสินใจและการบัญญัติระเบียบกฏหมายของ
สหภาพยุโรปนั้น สะทอนใหเห็นวาผลประโยชนของประเทศสมาชิกเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันการ
ตัดสินนโยบายทั้งหมดของสหภาพยุโรป นอกจากนั้นคณะมนตรียุโรปก็ยังมีอํานาจหนาที่ในการมี
สวนรวมในขั้นตอนการพิจารณารางกฎหมายรวมกับสภายุโรป เนื่องจากกระบวนการนิติบัญญัติ
ของสหภาพยุโรปเริ่มขึ้นจากการยื่นเสนอรางกฎหมายโดยคณะกรรมาธิการยุโรป จากนั้นราง
กฎหมายจะตอ งผ า นการร ว มพิจารณาของคณะมนตรียุ โ รปกั บสภายุ โรปก อ น จึง จะสามารถ
ประกาศบังคับใชได อยางไรก็ตามการมีสวนรวมของคณะมนตรียุโรปในกระบวนการนิติบัญญัติ
อาจยังมีอยูอยางจํากัดโดยเฉพาะเมื่อรางกฎหมายนั้นจะออกมาเปนนโยบายรวมของสหภาพยุโรป
เพราะคณะมนตรีจะสามารถมีสวนรวมพิจารณาไดก็ตอเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปไดยื่นเสนอราง
กฎหมายมาใหพิจารณาเทานั้น นอกจากนั้นหากคณะมนตรียุโรปเกิดมีความตองการแกไขราง
กฎหมายของคณะกรรมาธิการยุโรปก็จะตองไดรับมติยิน ยอมอยางเปนเอกฉัน ทจากประเทศ
สมาชิกเทานั้น
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สําหรับกรณีการปกปองและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพ
ยุโรปเพื่อใหสหภาพยุ โรปสามารถบรรลุเ ปาหมายพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโต ในเบื้องตน
ภายในที่ประชุมรัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรปไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและกระบวนการกําหนดนโยบายที่เ กี่ยวของกั บเรื่องนี้ และ
เรียกรองใหคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอมาตรการและนโยบายตางๆ เพื่อมาใชแกไขและปองกัน
ปญหา ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปก็ไดตอบรับตอขอเรียกรองดังกลาว โดยการออกโครงการวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของยุโรปเพื่อการพัฒนามาตรการตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของพิธีสาร ซึ่งการออกโครงการดังกลาวไดทําใหเกิดการยอมรับมาตรการตางๆ
หรือนโยบายรูปแบบใหมๆ โดยเฉพาะระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซที่ทางสหภาพยุโรป
เริ่มนํามาประกาศใชเปนนโยบายและปฏิบัติภายในภูมิภาคยุโรปเปนที่แรกแตเพียงฝายเดียว เพื่อ
ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่สําคัญอยางกาซคารบอนไดออกไซดใหไดตามพันธกรณีที่
มีตอพิธีสารเกียวโต
ต อ มาเมื่ อ สหภาพยุ โ รปเริ่ ม บั ง คั บ ใช ร ะเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ฯ กั บ บรรดาโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศสมาชิก สหภาพยุโรปจึงเริ่มมีแนวโนมที่ขยายขอบเขต
ระบบการซื้อขายสิทธิใหครอบคลุมไปยังภาคสวนการบิน โดยเห็นไดจากการเสนอรายงานวาดวย
เรื่องการลดผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการคมนาคมทางอากาศของ
คณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งการเสนอรายงานดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอโครงรางเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการคมนาคมทางอากาศและผลักดันใหทั้งคณะมนตรีและสภายุโรป รวมพิจารณา
นโยบายและใหคําแนะนําตางๆ โดยในชวงปลายป ค.ศ. 2005 ซึ่งเปนปที่ระบบการซื้อขายสิทธิใน
การปล อ ยก า ซเริ่ ม ดํ า เนิ น การกั บ ภาคส ว นอุ ต สาหกรรมภายในสหภาพยุ โ รปนั้ น ในที่ ป ระชุ ม
รัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมยุโรปก็ไดเห็นชอบใหมีการรวมภาคสวนการบินเขาไวในระเบียบกฎหมาย
ของสหภาพยุโรป20 และกระตุนใหคณะกรรมาธิการยุโรปเรงนําเสนอรางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้
ภายในสิ้นป ค.ศ. 2006 เมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอรางกฎหมายการควบคุมปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่มาจากภาคสวนการบินแลว ทั้งคณะมนตรีและสภายุโรปจึงเขามา
มีสวนรวมในการพิจารณารางกฎหมายดังกลาว หากแตคณะมนตรียุโรปไดมีความเห็นและจุดยืน
20

European Commission, Amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation
activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the community
[Online], 2006, Available from: http://eur-lex.europa.eu /LexUriServ/ site/en/com/2006/ com2006_08
18en01.pdf [2011, October 25]
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ที่แตกตางไปจากสภายุโรป โดยเห็นไดจากภายในรางระเบียบการซื้อขายสิทธิที่จะควบคุมการ
ปลอยกาซจากสายการบินถูกนําเขาสูการพิจารณาของคณะมนตรียุโรปและไดลงมติเห็นชอบตอ
รางระเบียบการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิฯ21
รางระเบียบควบคุมการปลอยกาซของสายการบินผานความเห็นชอบจากคณะมนตรียุโรป
ไดมีความแตกตางจากขอคิดเห็นของสภายุโรปอาทิเชน คณะมนตรียุโรปเห็นวาควรใหเริ่มระบบ
การซื้อขายสิทธิฯ กับสายการบินของประเทศสมาชิกและมิใชสมาชิกสหภาพยุโรปพรอมกันในป
ค.ศ. 2012 ซึ่งแตกตางหรือชากวาขอเสนอที่สภายุโรปเสนอใหเริ่มดําเนินการในป ค.ศ. 2011 และ
ในสวนของปริมาณโควตาการปลอยกาซนั้น ทางคณะมนตรียุโรปไดเสนอใหมีปริมาณอยูที่รอยละ
100 ของปริมาณการปลอยกาซในชวงป ค.ศ. 2004-2006 ซึ่งนับวามีปริมาณมากกวาที่สภายุโรป
ไดเสนอไวที่รอยละ 90 รวมทั้งคณะมนตรียังตองการใหปริมาณกาซที่ใชในการประมูลกําหนดอยูที่
รอยละ 1022 ซึ่งนับวามีปริมาณนอยกวาที่สภายุโรปไดเสนอไวที่รอยละ 25 และใหมีโควตาการ
ปลอยกาซสําหรับผูประกอบการธุรกิจการบินรายใหมในปริมาณรอยละ 3 สวนผูประกอบการที่มี
อัตราการเติบโตทางการบินมากกวารอยละ 18 ตอปนับจากปฐานที่มีการจัดสรรปริมาณโควตา
คณะมนตรีไดเสนอใหผูประกอบการเหลานี้สามารถยื่นขอโควตาพิเศษไดภายในป ค.ศ. 2015
นอกจากนั้นคณะมนตรียังมีเสนอใหมีการลดความเขมงวดของสภายุโรปลง โดยใหยกเวนเที่ยวบิน
ของรัฐบาลและราชวงศ รวมทั้งเที่ยวบินขนาดเล็กที่มีปริมาณที่นั่งทั้งหมดไมเกิน 30,000 ที่นั่งตอป
ตอเสนทางการบิน
จากขอเสนอของคณะมนตรียุโรปที่แสดงจุดยืนในการลดความเขมงวดของสภายุโรปลง
เกือบทุกประเด็นหลัก ผูวิจัยเห็นวาสามารถสะทอนไดวาคณะมนตรียุโรปอาจมีความกระตือรือลน
ในการควบคุมปริมาณการปลอยกาซจากภาคสวนการบินนอยกวาที่สภายุโรปไดเสนอแนะไว ซึ่ง
อาจเปนเพราะคณะมนตรียุโรปนั้นประกอบไปดวยผูแทนในระดับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก
สงผลใหการทํางานหรือการแสดงจุดยืนที่เขมงวดนอยกวาจึงเปนไปเพื่อตอบสนองผลประโยชน
21

European Union, Environment: Commission welcomes council agreement on aviation,
regrets failure on soil [Online], 2007, Available from: http://europa.eu/rapid/press Releases Action.
do?reference=IP/07/1988&format=HTML&aged=0&lg=en&guiLanguage=en [2012, January 6]
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Council of the European Union, Proposal for a Directive of the European Parliament and
of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for
greenhouse gas emission allowance trading within the Community [Online], 2007, Available from:
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แหงชาติและธุรกิจภายในประเทศของแตละประเทศสมาชิก สงผลใหสภายุโรปตองนํารางระเบียบ
ดังกลาวกลับไปพิจารณาอีกเปนรอบที่สอง ในเวลาตอมาทั้งคณะมนตรียุโรปและสภายุโรปได
มารวมพิจารณารางระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบิน จนสามารถ
ไดขอสรุปรวมกัน อาทิ ประเด็นเกี่ยวกับปที่จะเริ่มตนบังคับใชระเบียบกับสายการบินตางๆ นั้น ทั้ง
คณะมนตรีและสภายุโรปตางเห็นรวมกันใหรางระเบียบบังคับใชกับทุกสายการบินที่ทําการบินใน
สหภาพยุโรปตั้งแตป ค.ศ. 2012 เปนตนไป นอกจากนั้น ทั้งสองสถาบันยังเห็นรวมกันใหอัตราการ
ปลอยกาซจะตองอยูที่รอยละ 97 ของปริมาณการปลอยกาซในชวงปฐานหรือ ค.ศ. 2004-2006
และจะลดปริมาณลงเปนรอยละ 95 ตั้งแตป ค.ศ. 2012-2020 ยกเวนในกรณีมีขอมูลตัวเลขใหมใน
ระหวางการทบทวนระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซนี้23 ในสวนประเด็นสุดทายนั้น คณะ
มนตรีและสภายุโรปไดเห็นชอบใหจัดสรรปริมาณการปลอยกาซไดโดยไมมีคาใชจายรอยละ 85
และจะประมูลโควตารอยละ 15 ซึ่งรายไดจากการประมูลใหประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรายงาน
วาไดนําไปใชดําเนินการอะไร แตไมจําเปนจะตองนําไปใชในการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การคมนาคมทางอากาศและลงทุนในการขนสงรูปแบบอื่นที่มีการปกปองสิ่งแวดลอมมากกวา
ตามที่สภายุโรปไดเสนอมากอนหนานั้น
เมื่ อ ทั้ ง คณะมนตรี ยุ โ รปและสภายุ โ รปต า งสามารถมี จุ ด ยื น และความเห็ น ร ว มกั น ใน
ประเด็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับการบังคับใชรางระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับ
ภาคสวนการบินไดแลว ดังนั้นในเวลาตอมาทั้งสองสถาบันสําคัญนี้ก็ไดเห็นชอบและรับรองตอราง
ระเบียบดังกลาวและคณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดประกาศเปนขอกําหนดแนวทางวาดวยระเบียบ
การซื้อขายสิทธิฯ กับสายการบินอยางเปนทางการ
3.1.3.4 บทบาทศาลยุติธรรมยุโรป
ศาลยุติธรรมยุโรปเปนสถาบันสําคัญที่มีบทบาทเปนองคกรตุลาการและมีอํานาจหนาที่ใน
การสรางเอกภาพทางกฎหมายของสหภาพยุโรป โดยศาลยุติธรรมยุโรปตองรับรองใหเกิดความ
เปนเอกภาพทางกฎหมาย โดยการทําหนาที่เปนผูพิจารณาตีความสนธิสัญญาและกฎหมายอนุ
23

Council of the European Union, Common position adopted by the Council on 18 April
2008 with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council
amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas
emission allowance tradingwithin the Community [Online], 2008, Available from: http:// ec.europa.eu/
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บัญญัติไดแก ขอกําหนดแนวทาง (Directives) และขอบังคับ (Regulations) ในกรณีที่ประเทศ
สมาชิกหรือประชาชนในสหภาพยุโรปรองขอ ซึ่งหมายความวากฎหมายของสหภาพยุโรปจะตอง
ถูกตีความและตองไดรับการบังคับใชไปในทิศทางเดียวกันในแตละประเทศสมาชิก เชน ศาล
ยุติธ รรมในทุ ก ประเทศสมาชิ ก ต องไม มี ผ ลคํ า ตัด สิน ที่แ ตกต า งกั น เมื่อพิ จ ารณาตั ดสิ น ในเรื่อ ง
เดียวกัน นอกจากนั้นศาลยุติธรรมยังมีหนาที่คอยควบคุมใหทุกๆ ฝายปฏิบัติตามระเบียบกฏหมาย
ของสหภาพยุโรป ซึ่งศาลยุติธรรมยุโรปถือเปนสถาบันสําคัญที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประเทศสมาชิกและสถาบันตางๆ ของสหภาพยุโรป โดยเปนผูพิจารณาและตัดสินชี้ขาดในกรณีที่
เกิดขอพิพาทระหวางสถาบัน ระหวางประเทศสมาชิกรวมถึงระหวางหนวยงานในยุโรปและระหวาง
สถาบันของสหภาพยุโรปกับประชาชนอีกดวย การที่ศาลยุติธรรมยุโรปเปนสถาบันทางดานตุลา
การสูงสุดของสหภาพยุโรป สงผลทําใหคําตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรปถือเปนที่สิ้นสุดและประเทศ
สมาชิ ก จะต อ งเคารพคํ า ตั ด สิ น นั้ น ๆ หรื อ ในอี ก มุ ม หนึ่ ง ก็ คื อ คํ า ตั ด สิ น มี ผ ลผู ก พั น ต อ คู ก รณี ที่
เกี่ยวของ หลักการนี้จึงถือวากฎหมายของสหภาพอยูในลําดับสูงสุด
ในสวนบทบาทของศาลที่เกี่ยวของกับพิจารณาคดีระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซกับสายการบินระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปนั้น บทบาทกอนศาลยุติธรรมยุโรปจะ
ตัดสิ นคดี ที่เ กี่ยวของกับระเบี ยบการซื้อขายสิทธินี้ ก็จะตองรอคําวินิจฉัย คดีในเบื้องตนจากที่
ปรึกษากฎหมายของศาลยุติธรรมยุโรป (Advocate general) เสียกอน โดยที่ปรึกษากฎหมายของ
ศาลยุติธรรมยุโรปถือวาเปนผูที่มีหนาที่ชวยผูพิพากษาของศาลยุติธรรมยุโรปทําหนาที่ในการ
พิจารณาคดีน้ี ซึ่งในเวลาตอมา ทางที่ปรึกษากฎหมายของศาลยุติธรรมยุโรปไดวินิจฉัยวา การ
บังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรปไมขัดตอกฎหมาย
ระหวางประเทศ24
หากเกิดทาทีที่ไมยอมรับหรือคัดคานการนําระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ มาบังคับใชแลว ก็
อาจสงผลใหสถาบันศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปตองเขามามีบทบาทสําคัญในการพิจารณาและ
ตัดสินชี้ขาด เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนที่ยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ดังเชนกรณีของการ
ฟองรองตอสหภาพยุโรปของบรรดาสายการบินสหรัฐคือ Airline of America, Continental Airline
และองคการขนสงทางอากาศของสหรัฐ (Air Transport Association of America: ATA) ที่ไดยื่น

24

Nicky Smith and Sue Blaine, Court rules that EU can charge all flying to or from European
airport to offset carbon emissions [Online], 2011, Available from: www.businessday.co.za/articles/
Content.aspx?id=161561 [2012, January 2]
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ฟองตอศาลของสหราชอาณาจักร25 และตอมาทางศาลของสหราชอาณาจักรจึงไดสงเรื่องไปใหกับ
ศาลยุติธรรมยุโรปเพื่อพิจารณาตัดสินคดีนี้ โดยทางทนายความขององคการขนสงทางอากาศ
สหรัฐไดตั้งคําถามเกี่ยวกับการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯกับสายการบินจากประเทศที่มิใช
สมาชิกสหภาพยุโรปที่บินเขาและออกนานฟาของสหภาพยุโรป รวมทั้งระบุดวยวา ระบบการซื้อ
ขายสิทธิฯดังกลาวเปนมาตรการที่สหภาพยุโรปดําเนินการบังคับใชแตเพียงฝายเดียว และขัดกับ
หลักกฎหมายระหวางประเทศและอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ (Chicago
Convention) ที่ระบุใหประเทศตางๆ มีอธิปไตยเหนือนานฟาของตนเอง แตสหภาพยุโรปกลับคิด
คา ใช จา ยการปลอยก า ซโดยคํ า นวณจากระยะทางทั้ ง หมดของเสน ทางการบิ น ซึ่ง ไมมี ค วาม
ยุติธรรมและขัดกับหลักกฎหมายระหวางประเทศ26 นอกจากนั้นองคการขนสงทางอากาศของ
สหรัฐ ยังไดใหเหตุผลเพื่อคัดคานอีกวา การใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับภาคสวน
การบิน เปนสิ่งที่ขัดแยงกับพิธีสารเกียวโตที่กําหนดใหองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศเปน
ผูมีอํานาจในการวางนโยบายดานการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาค
สวนการบินและสําหรับในกรณีขั้นตนศาลไดใหการวินิจฉัยไวดังนี้
ประการแรก องคการขนสงทางอากาศของสหรัฐ รวมทั้งสายการบินที่ไดยื่นฟองรองนั้น
ไมสามารถอางโดยหยิบยกเหตุผลในเรื่องขอตกลงระหวางประเทศและกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวางประเทศตามที่กลาวอางได เพราะคูสัญญาที่สหภาพยุโรปผูกพันดวยตามกรอบดังกลาว ไม
สามารถเปนบุคคลหรือนิติบุคคลได
ประการที่ ส อง การบั ง คับ ใช ระเบี ย บการซื้อ ขายสิท ธิ ฯ สํ า หรั บ ภาคสว นการบิ น ของ
สหภาพยุโรป ไมขัดตอขอตกลงระหวางประเทศและกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศใน
เรื่องอธิปไตยเหนือนานฟาของประเทศที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรป เพราะกฎหมายหรือระเบียบ
ดังกลา ว จะมีผลเฉพาะกับเที่ยวบิน ที่บิ นขึ้ นหรือลงในเขตประเทศเศรษฐกิจยุโ รป (European
Economic Area: EEA) ซึ่งประกอบดวยสหภาพยุโรปจํานวน 27 ประเทศ รวมทั้งประเทศ
ไอซแลนด นอรเวย และลิกเตนสไตน เทานั้น หากเปนเที่ยวบินที่ไมไดทําการบินในเขตประเทศ
เศรษฐกิจยุโรปตามระเบียบดังกลาว ก็จะไมมีผลบังคับใชแตอยางใด
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European Court of Justice, Judgment of the court (Grand Chamber) [Online], 2011,
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ประการที่สาม พิธีสารเกียวโตมิไดกําหนดไววาองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) เปนองคกรเดียวเทานั้น ที่สามารถออก
มาตรการลดปริมาณหรือจํากัดการปลอยกาซ ตามที่องคการขนสงทางอากาศของสหรัฐไดอางไว
นอกจากนี้ ภายในขอตกลงการเปดนานฟาระหวางสหภาพยุโรปและสหรัฐ (EU-Us Open Skies
agreement) ก็ไมไดกําหนดขอหามในการใชมาตรการควบคุมการปลอยกาซที่ใชระบบกลไกตลาด
มาเปนเครื่องมือ
ประการที่สี่ ทางที่ปรึกษากฎหมายของศาลยุติธรรมยุโรป ไดกลาวเนนย้ําวา ระเบียบการ
ซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบิน ถือเปนมาตรการปกปองสภาพภูมิอากาศที่ใชระบบกลไก
ตลาดมาเปนเครื่องมือ หรือเปนคาใชจายที่ไดมีการคิดคํานวณจากปริมาณกาซที่เครื่องบินได
ปลอยกาซออกมา ไมใชคํานวณจากปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช หรือน้ําหนักของสิ่งของสัมภาระ
และผูโดยสารบนเครื่องเปนหลัก
ถึงแมคําวินิจฉัยตอคดีฟองรองดังกลาวของที่ปรึกษากฎหมายของศาลยุติธรรมยุโรปจะไม
มีผลผูกพันในทางกฎหมายแตอยางใด แตที่ผานมา ศาลยุติธรรมยุโรปมักจะพิจารณาและตัดสิน
คดีไปในทิศทางที่สอดคลองกับคําวินิจฉัยของที่ปรึกษากฎหมายของศาลยุติธรรมยุโรป27 และ
ภายหลังจากการพิจารณาและใหคําวินิจฉัยของที่ปรึกษากฎหมายของศาลยุติธรรมยุโรป ทาง
องคการขนสงทางอากาศของสหรัฐ ก็แสดงทาทีผิดหวังตอคําวินิจฉัยดังกลาว และยังคงแสดง
จุ ด ยื น เช น เดิ ม คื อ การให ส หภาพยุ โ รปหั น มาสนั บ สนุ น การหาทางออกในลั ก ษณะพหุ ภ าคี
มากกวา28
ตอมาในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2011 ศาลยุติธรรมยุโรปจึงไดพิจารณาและตัดสินชี้ขาด
ใหการบังคับใชระเบียบดังกลาวของสหภาพยุโรปเปนระเบียบที่ชอบดวยกฎหมายและไมขัดตอ
กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ และขอตกลงการเปดนานฟาระหวางสหภาพยุโรปและ
สหรัฐฯ โดยศาลยุติธรรมยุโรปใหเหตุผลสําหรับการพิจารณาตัดสินคดี ดังตอไปนี้
ประการแรก เรื่ อ งข อผู ก พั น หรือพัน ธกรณีข องสหภาพยุโรปที่มีต อ กฎหมายระหว า ง
ประเทศนั้น ทางผูพิพากษาตัดสินวา มีบทบัญญัติเพียง 3 ขอ ภายใตขอตกลงการเปดนานฟา
ระหวางสหภาพยุโรปและสหรัฐ และกฎหมายจารีตประเพณีเทานั้นที่มีผลผูกพันตอสหภาพยุโรป
27

P.C., A setback in the airlines battle against ETS [Online], 2011, Available from: http://
www.economist.com/blogs/gulliver/2011/10/airlines-and-europe%E2%80%99s-emissions-scheme
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ไดแก 1) อํานาจอธิปไตยเหนือนานฟา 2) การที่ไมสามารถถือหลักการเรื่องทะเลหลวงมาเปน
ขอบเขตอํานาจอธิปไตยได 3) เสรีภาพในการทํากิจกรรมการบินเหนือทะเลหลวง แตสําหรับใน
สวนของอนุสัญญาชิคาโก (Chicago Convention) สหภาพยุโรปไมไดมีพันธกรณีใดๆดวย เพราะ
สหภาพยุโรปไมไดเปนภาคีของอนุสัญญาดังกลาวนี้
ประการที่สอง เรื่องอํานาจอธิปไตย ทางผูพิพากษาศาลยุติธรรมยุโรปตัดสินวา ระเบียบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบิน ไมขัดแยงกับหลักการของกฎหมายจารีต
ประเพณีระหวางประเทศในเรื่องอํานาจอธิปไตยและหลักอาณาเขตของประเทศอื่นที่มิใชสมาชิก
ของสหภาพยุโรป เพราะระเบียบการซื้อขายสิทธิดังกลาวนี้ไมไดกําหนดขึ้นมาเพื่อบังคับใชกับ
เครื่องบินที่บินผานอาณาเขตนานฟาหรือทองทะเลของประเทศใด แตเปนระเบียบที่บังคับใชกับ
เครื่องบินที่ตองการจะทําการบินขึ้นหรือลง โดยใชทาอากาศยานที่ตั้งอยูในประเทศที่อยูในเขต
เศรษฐกิจยุโรปเทานั้น หรือหมายความวาระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบินนี้จะมี
ผลบังคับใชกับสายการบินใดก็ตาม เมื่อสายการบินนั้นไดเขามาทําการบินอยูภายในเขตเศรษฐกิจ
ยุโรป ดวยการใชทาอากาศยานยุโรปทําการบินขึ้นหรือลงเทานั้น ดังนั้นการบินผานหรือการบิน
เหนือทะเลหลวงหรือนานฟาอธิปไตยเพียงอยางเดียว โดยมิไดอาศัยทาอากาศยานของยุโรปทํา
การบินขึ้นหรือลง จึงไมถือวาเขามาในอาณาเขตสหภาพยุโรป
ประการที่สาม เรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมนอกอาณาเขต เนื่องจากองคการขนสงทาง
อากาศของสหรัฐและสายการบินไดฟองรองคัดคานดวยเหตุผลวา สหภาพยุโรปนําระยะทาง
ทั้งหมดของเที่ยวบินมาใชคํานวณแทนการใชเพียงระยะทางที่บินผานนานฟาประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปนั้น ทางผูพิพากษาวินิจฉัยวา สหภาพยุโรปมีนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิ อ ากาศที่ มี ค วามคาดหวัง ให เ ปา หมายมีประสิท ธิ ภ าพสูง ดั ง นั้น สหภาพยุ โรปอาจกํ า หนด
เงื่อนไขอยางไรก็ไดตามที่ทางสหภาพยุโรปเห็นวามีความเหมาะสม
ประการที่สี่ เรื่องระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบิน เปนมาตรการดาน
ภาษี อากร หรื อคาธรรมเนีย มที่เ กี่ย วกั บน้ํา มั น เชื้ อ เพลิง หรื อไมนั้ น ทางผูพิ พ ากษาวินิจฉัย ว า
ระเบี ย บการซื้ อ ขายสิท ธิ ดั ง กลา วนี้ ไมไ ดขั ดต อพั น ธกรณีใ นข อ ตกลงการเป ดน า นฟา ระหว า ง
สหภาพยุโรปและสหรัฐ ที่กําหนดใหประเทศภาคียกเวนการเก็บคาภาษี อากร คาธรรมเนียม หรือ
คาสัมภาระตางๆ ที่เกี่ยวของกับน้ํามันเชื้อเพลิง เพราะตนทุนที่สายการบินตองรับผิดชอบภายใต
ระเบียบการซื้อขายสิทธิไมไดคํานวณจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง แตไดคิดคํานวณจากราคาของ
คารบอนเครดิตที่สายการบินตองซื้อเพิ่มเพื่อนําไปชดเชย ในกรณีที่สายการบินนั้นไดปลอยกาซใน
ปริมาณมากกวาเพดานที่กําหนด ซึ่งราคาคารบอนเครดิตจะผันผวนตามกลไกตลาดในชวงเวลาที่
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ทําการซื้อ ดังนั้นการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบินจึงไมอยูในขอบเขต
ของการเก็บภาษี อากร หรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
จากคําตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรป ถือวาเปนการยืนยันคําวินิจฉัยเบื้องตนของที่ปรึกษา
กฎหมายของศาลยุติธรรมยุโรปที่ออกมากอนหนานี้ สงผลทําใหสหภาพยุโรปมีความชอบธรรม
มากขึ้นในการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบินหรือกับทุกสายการบินที่
บินขึ้นหรือลงภายในประเทศที่อยูในเขตเศรษฐกิจยุโรปทั้ง 30 ประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.
2012 เปนตนไปและจากบทบาทของศาลยุติธรรมยุโรปตอกรณีการบังคับใชระเบียบการซื้อขาย
สิทธิฯสําหรับภาคสวนการบินนั้น สะทอนใหเห็นถึงจุดยืนของศาลยุติธรรมยุโรปวาเปนสถาบัน
สําคัญที่สามารถตอบสนองตอจุดยืนขององคกรอื่นรวมทั้งผลประโยชนโดยรวมของสหภาพยุโรป
เปนอยางยิ่ง สงผลใหสายการบินและรัฐบาลของประเทศสมาชิกและไมใชสมาชิกสหภาพยุโรป
ตองปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด
จากที่กลาวมาจะเห็นวาสถาบันหลักของสหภาพยุโรปอยางเชน คณะกรรมาธิการยุโรป
คณะมนตรียุโรป สภายุโรปและศาลยุติธรรมยุโรปจะตองใหความสําคัญกับการปรึกษาหารือหรือ
เจรจาประสานงานกั บ หน ว ยงานหรื อ กลุ ม องค ก รและภาคส ว นต า งๆ ในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล อ ม
เชนเดียวกัน โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการยุโรปดานสิ่งแวดลอมและดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่จะตองทําหนาที่เปนตัวแทนของสหภาพยุโรปในการเจรจาเกี่ยวกับการปองกันปญหา
นี้กับหนวยงานหรือภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันผลักดันใหแนวนโยบายหรือโครงการตางๆ ที่
ดําเนินการภายในประเทศสมาชิกไปสูการปฏิบัติตามของประเทศตางๆ ในระดับสากล เพราะการ
เจรจาและรวมมือกันระหวางหนวยงานหรือภาคสวนตางๆ กับสถาบันที่สําคัญของสหภาพยุโรป
อาจทําใหประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย หันมาใหความรวมมือในการปกปองสภาพภูมิอากาศได
งายกวาการที่หนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของจะดําเนินการแตเพียงลําพัง ซึ่งอาจสงผลให
ข อ เรี ย กร อ งหรื อ เสนอแนะตา งๆ ไม เ ปน ที่น า สนใจหรื อ ควรให ค วามสํ า คั ญ ดั ง นั้ น การร ว มกั น
พิ จ ารณาหรื อ ปรึ ก ษาหารื อ ถึ ง ข อ ดี ข อ เสี ย ระหว า งสถาบั น หลั ก ของสหภาพยุ โ รปหรื อ ระหว า ง
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงบรรดาผูประกอบการที่มีสวนไดสวนเสียจากการบังคับใชระเบียบการ
ซื้อขายสิทธิกอนที่จะมีการประกาศใชอยางเปนทางการ จึงเปนไปเพื่อใหการดําเนินการบังคับใช
เปนที่ยอมรับจากทุกฝาย
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3.1.4 ประเทศสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญในระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
พิธีสารเกียวโตไดกําหนดใหภายในป ค.ศ. 2008-2012 สหภาพยุโรปจะตองลดการปลอย
กาซเรือนกระจกที่กอใหเกิดปญหาสภาวะโลกรอนในปริมาณรอยละ 8 เมื่อเทียบกับปริมาณที่
ปลอยในป ค.ศ. 1990 ดังนั้นบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจึงใหความสําคัญกับเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและไดดําเนินนโยบายตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของพิธีสารได
ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวและเมื่อนโยบายหรือกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ไดรับการ
ประกาศอย า งเป น ทางการแล ว ประเทศสมาชิ ก ของสหภาพยุ โ รปก็ จ ะต อ งนํ า ไปดํ า เนิ น การ
ภายในประเทศของตนเอง แตประสิทธิภาพของนโยบายและกฎหมายเหลานี้ อาจตองขึ้นอยูกับ
ความตั้งใจที่จะลดปริมาณการปลอยกาซของประเทศสมาชิกดวยเชนกัน เพราะถึงแมวาพิธีสาร
เกียวโตจะกําหนดพันธกรณีใหประเทศพัฒนาแลว โดยเฉพาะบรรดาประเทศสมาชิกของสหภาพ
ยุโรปที่จะตองลดปริมาณการปลอยกาซลงรอยละ 8 แตในบรรดาประเทศสมาชิกเหลานี้ก็จะมี
พันธกรณีที่จะตองลดปริมาณการปลอยกาซที่แตกตางกันออกไปเชนกัน
ดังนั้นหากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ประสบกับปญหาวิกฤติเศรษฐกิจรวมตัวกัน
คัดคานนโยบายหรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวกับการลดปริมาณการปลอยกาซ ก็อาจสงผลใหบทบาท
การเปนผูนําของสหภาพยุโรปตอการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลงไปกวา
อดีต ถึงแมวาจะยังมีประเทศสมาชิกบางประเทศพยายามลดปริมาณกาซอยางจริงจัง แตหาก
ประเทศสมาชิกหลายๆ ประเทศรวมตัวกันคัดคานการดําเนินการภายใตพันธกรณีของพิธีสารเกียว
โต ก็อาจทําใหทาทีของคณะกรรมาธิการยุโรปตอการกําหนดนโยบายในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปได
เชนกัน
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดสงผลใหรัฐบาลของประเทศตางๆ ตองแสดง
บทบาทและมีความรับผิดชอบมากขึ้น เนื่องจากรัฐไมอาจปลอยใหระบบเศรษฐกิจที่มีกลไกตลาด
เปนตัวขับเคลื่อนไปอยางเสรีโดยไมคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ตามมา รัฐบาลจึงตอง
แสดงบทบาทในการควบคุมดูแลการคาและการลงทุนของภาคสวนตางๆ ที่อาจมีการปลอยกาซใน
ปริมาณมาก ดังนั้นมาตรการที่มีผลตอการควบคุมการปลอยกาซและแกไขปญหาดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพ จะตองอาศัยการตัดสินใจและบทบาทของรัฐบาลประเทศนั้น แตเนื่องจากสหภาพ
ยุโรปเปนการบูรณาการในระดับภูมิภาคยุโรปของประเทศสมาชิก29 สงผลใหการดําเนินการของ
ประเทศสมาชิกตางๆ จะตองสอดคลองกับแนวนโยบายหรือกฎหมายของสหภาพยุโรป
29

ณัฐนันท คุณมาศ, “สหภาพยุโรป: ภาคทฤษฎี,” วารสารสังคมศาสตรปริทัศน (2546): 161.
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ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปภายในภาคผนวกที่ I ที่มีความกาวหนามากที่สุดนั้นไดแก
อังกฤษและเยอรมนี โดยสามารถสังเกตไดจากชวงระยะเวลาในการลงนามและใหสัตยาบันตอ
อนุสัญญาฯ ของทั้งสองประเทศซึ่งเปนประเทศแรกๆ ของสหภาพยุโรปที่มีชวงเวลาในการลงนาม
กับใหสัตยาบันและเริ่มดําเนินการบังคับใชที่ใกลเคียงกัน นอกจากนี้ทั้งสองประเทศตางมีปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูงติด 10 อันดับแรกของโลกในป ค.ศ. 2010 สงผลใหทั้งสอง
ประเทศพยายามแสดงบทบาทสําคัญและความรับผิดชอบในการสงเสริมและรวมปองกันปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับสหภาพยุโรปและในเวทีระหวางประเทศ เพื่อให
ประเทศของตนและสหภาพยุโรปสามารถบรรลุพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโตไดภายในชวงเวลาที่
กําหนด ตลอดจนทําใหการนําระบบการซื้อขายสิทธิฯ มาใชลดปริมาณการปลอยกาซในภาคสวน
การบินเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะสามารถเปนแนวทางใหกับระบอบระหวางประเทศดานการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ จ ะมาทดแทนพิ ธี ส ารเกี ย วโตให มี ค วามครอบคลุ ม และมี
ประสิทธิภาพในการบังคับใชยิ่งขึ้น
ตาราง 3.1 ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 10 อันดับแรกของโลกในป ค.ศ.
2010 (หนวย: ลานตันคารบอนไดออกไซด)
ประเทศ

ปริมาณการปลอยกาซ

จีน

8.950

สหรัฐอเมริกา

5.250

อินเดีย

1.840

รัสเซีย

1.750

ญี่ปุน

1.160

เยอรมนี

830

เกาหลีใต

590

แคนาดา

540

สหราชอาณาจักร

500

อินโดนีเซีย

470
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ที่มา Jos G.J. Olivier, Greet Janssens-Maenhout, Jeroen A.H.W. Peter, Julian Wilson,
Long-term trend in global CO2 emissions: 2011 report [Online], 2011, Available from:
www.pbl.nl/en
3.1.4.1 อังกฤษ
สหราชอาณาจักรไดลงนามตอพิธีสารเกียวโตในป ค.ศ. 1998 และใหสัตยาบันอยางเปน
ทางการในป ค.ศ. 2000 ซึ่งภายหลังจากที่สหภาพยุโรปในชวงเวลานั้นเห็นชอบใหมีการจัดสัดสวน
ปริมาณลดการปลอยกาซในแตละประเทศสมาชิกทั้ง 15 ประเทศ โดยสหราชอาณาจักรมีสัดสวนที่
จะตองลดปริมาณรอยละ 12.5 เมื่อเทียบกับปริมาณที่ไดปลอยกาซในป ค.ศ. 1990 ภายในชวงป
ค.ศ. 2008-2012 อันเปนชวงแรกของการบังคับใชตามพิธีสารเกียวโต และจากพันธกรณีดังกลาวนี้
สงผลใหเกิดการพัฒนานโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหราชอาณาจักรขึ้น
เปนครั้งแรก โดยเห็นไดจากการประกาศใชโครงการวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change Programme) ขึ้นเปนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 200030 เพื่อทําใหส
หราชอาณาจักรสามารถดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสอดคลองกับ
แนวทางดานสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ปญหาสภาวะโลกรอนในหมูประชาชนของสหราชอาณาจักรก็เปน แรงขับเคลื่อนที่สําคัญของ
นโยบายดานสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน31 สงผลใหสหราชอาณาจักรเห็นวาการตั้งเปาหมายลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกที่รอยละ 30 จะเปนสิ่งที่ชวยกระตุนใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
จางงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม32

30

Hmgovernment, Climate change: The UK programme 2006 [Online], 2006, Available
from: http://www.official-documents.gov.uk/document/cm67/6764/6764.pdf [2012, January 2]
31

Mike Hulme and John Turnpenny, Understanding and managing climate change: The UK
experience [Online], 2004, Available from: http://www.jstor.org/stable/3451587 [2011, March 23]
32

Yvo de Boer, De Boer: EU 2020 climate change target ‘a piece of cake’ [Online], 2010,
Available from: http://www.euractiv.com/climate-environment/de-boer-eu-2020-climate-targets-piececake-new-448843 [2012, January 2 ]
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นอกจากนั้นในชวงป ค.ศ. 2008 สหราชอาณาจักรยังไดออกกฎหมายวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Climate Change Act 2008) ขึ้นมาเปนประเทศแรก33 เพื่อใช
เป น กรอบพั น ธกรณี ท างกฎหมายในการลดการปล อ ยก า ซและทํ า ให ส ามารถปรั บ ตั ว ต อ การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศไปพร อ มๆ กั บ สหภาพยุ โ รป ซึ่ ง ภายในกฎหมายของสหราช
อาณาจักรดังกลาวนี้อาจกําหนดเปาหมายระยะกลางและระยะยาว อาทิเชน กําหนดใหลดการ
ปลอยกาซรอยละ 34 ภายในป ค.ศ. 2020 และใหลดการปลอยกาซอยางนอยรอยละ 80 เมื่อเทียบ
กับป ค.ศ. 1990 ใหไดภายในป ค.ศ. 205034 นอกจากนั้นภายในกฎหมายฉบับนี้ยังมุงที่จะกระตุน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสูระบบเศรษฐกิจที่ปลอยกาซคารบอนต่ําภายในสหราชอาณาจักร
และมุ ง ที่ จ ะสร า งขี ด ความสามารถหรื อ ศั ก ยภาพในการปรั บ ตั ว ต อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของสหราชอาณาจักรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งความพยายามลดกาซดังกลาวนี้ถือได
วาเปนการดําเนินการที่จะชวยแกไขปญหาสภาวะโลกรอนและสงเสริมการลดปริมาณการปลอย
กาซภายในสหภาพยุโรปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อพิธีสารเกียวโตใกลจะสิ้นสุดลงในป
ค.ศ. 2012 ทางสหราชอาณาจักรก็ยังแสดงบทบาทในการพยายามฟนฟูการเจรจาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการเสนอใหประชาคมโลกขยายพิธีสารเกียวโตออกไปอีก35
ความพยายามดังกลาวนี้อาจเปนเพราะสหราชอาณาจักรตองการใหมีพันธกรณีตามพิธีสารเกียว
โต เพื่อที่จะไดมีกรอบทางกฎหมายในระดับสากลที่ครอบคลุมรองรับการบังคับใชระบบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซ นอกจากนั้นในเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 2011 ทางรัฐบาลสหราชอาณาจักรก็
ไดเผยแพรแผนการเกี่ยวกับคารบอน (The Carbon Plan) เพื่อใชกําหนดแนวนโยบายของประเทศ
เพื่อใหสามารถลดการปลอยกาซไดตามพันธกรณี36 จากความพยายามลดการปลอยกาซเรือน
กระจกของสหราชอาณาจักรดังที่ไดกลาวมา นั้น สหราชอาณาจักรจึงถือไดวาเปนประเทศสมาชิก
33

DEFRA, Climate change act [Online], 2012, Available from: http://www.defra.gov.uk/
environment/climate/government/ [2012, January 2]
34

DECC, A long-term framework [Online], 2012, Available from: http://www.decc.gov.uk
/en/content/cms/emissions/carbon_budgets/carbon_budget.aspx [2012, January 15]
35

Euractiv, UK offers to extend Kyoto [Online], 2010, Available from: http://www.euractive.
com/climate-environment/uk-offers-extend-kyoto-news-402814 [2012, January 15]
36

UK Government, Carbon plan: Government plan of action [Online], 2011, Available from:
http:// www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/sos_stmt_cop17/sos_stmt_cop17.aspx [2012, January
20]
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สหภาพยุโรปที่มีบทบาทสําคัญและกระตือรือลนในการแกไขปญหาและสงเสริมสหภาพยุโรปให
พยายามผลักดันระบอบระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางเชนพิธีสาร
เกียวโตบังคับใชไดอยางเปนรูปธรรม
นอกจากบทบาทในการสงเสริมใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซของสหราชอาณาจักร
แลว ก็ยังมีเยอรมนีที่มีบทบาทสําคัญและความรับผิดชอบในการสงเสริมและรวมปองกันปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเยอรมนีเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มี
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูชั้นบรรยากาศปริมาณมากเปนอันดับตนของโลก
เชนเดียวกับอังกฤษ สงผลให เยอรมนีเปนอีกหนึ่งประเทศที่เปนตัวแสดงสํา คัญที่คอยผลักดัน
นโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดปริมาณการปลอยกาซทั้งในระดับ
สหภาพยุโรปและเวทีระหวางประเทศ
3.1.4.2 เยอรมนี
ดังนั้นเมื่อเยอรมนีตองลดปริมาณการปลอยกาซใหสอดคลองกับเปาหมายของสหภาพ
ยุโรปแลว สงผลใหเยอรมนีจะตองกําหนดแนวทางหรือตั้งเปาหมายที่กาวหนากวาประเทศสมาชิก
ทั่วไปโดยเห็นไดจากการกําหนดเปาหมายลดการปลอยกาซที่เยอรมนีในป ค.ศ. 2010 ตามแนวคิด
ดานพลังงานที่จะกําหนดแนวทางเพื่อปกปองสภาพภูมิอากาศในประเทศเยอรมนี โดยไดกําหนด
เปาหมายไวที่รอยละ 40 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 2020 และรอยละ 85 ถึงรอยละ
95 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 205037 จากการตั้งเปาหมายดังกลาวอาจมาจากการ
ที่เยอรมนีตองการมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาและปกปองสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากในป
ค.ศ. 2008 เยอรมนีสามารถบรรลุเปาหมายลดปริมาณการปลอยกาซภายใตพิธีสารเกียวโตได ใน
ปนั้นเยอรมนีปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ 22.2 ซึ่งนับวาต่ํากวาระดับในป ค.ศ. 1990 หรือคิดเปน
ปริมาณอยูที่ 280 ลานตัน สาเหตุที่เยอรมนีสามารถบรรลุเปาหมายตามพันธกรณีได เนื่องจาก
เยอรมนีมี พันธกรณี ตามพิธีสารเกี ยวโตที่จะตองลดการปลอยกาซในชวงพันธกรณีแรก (ค.ศ.
2008-2012) ในปริมาณรอยละ 21 เปรียบเทียบกับป ค.ศ. 1990 เมื่อเยอรมนีสามารถลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกไดต่ํากวาพันธกรณี สงผลใหเยอรมนีเริ่มมีความตองการลดการปลอยกาซ

37

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, All for the
climate: The national climate initiative [Online], 2011, Available from: http://www.bmu-klimaschutzinit
iative.de/international [2011, October 25]
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เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40 เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 202038 เพื่อแสดงใหเห็นวา
เยอรมนีเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาทั้งในสหภาพยุโรปและในประชาคมโลก
จนนําไปสูการกําหนดเปาหมายลดการปลอยกาซดังกลาว นอกจากนั้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ ค.ศ.
2007 เยอรมนีไดแสดงบทบาทในการพยายามสงเสริมการควบคุมการปลอยกาซที่มาจากการ
คมนาคมขนส ง ทางอากาศของสหภาพยุ โ รป โดยเห็ น ได จ ากการยอมรั บ ข อ เสนอของ
คณะกรรมาธิการยุโรปที่จะจํากัดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในปริมาณ 453 ลานตันตอป
และสายการบินของเยอรมนีจะเขารวมกับระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซตั้งแตป ค.ศ.
2011 เปนตนไป39 นอกจากนั้นในวันที่ 22 มิถุนายนค.ศ. 2007 ทางรัฐสภาเยอรมนียังไดเห็นชอบ
ตอกฎหมายวาดวยการจัดสรรปริมาณป 2012 (The Allocation Act 2012) เพื่อใหกฎหมายฉบับนี้
ควบคุมพื้นฐานการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในชวงที่สองของการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซของเยอรมนี และเพื่อสรางกรอบสําหรับการประมูล ตลอดจนควบคุมการ
จัดสรรปริ มาณโควต าการปล อยกา ซดว ย40 ซึ่ง การดํา เนินการของเยอรมนีถื อไดว า มีสว นชว ย
สนับสนุนสหภาพยุโรปในการลดการปลอยกาซใหมีประสิทธิภาพและกาวหนามากยิ่งขึ้น จน
สามารถสงเสริมใหสหภาพยุโรปแสดงบทบาทเปนผูนําในการเจรจาเพื่อแกไขปญหาและผลักดัน
ขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากบทบาทในความพยายามแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปที่สําคัญอยางเชนสหราชอาณาจักรและเยอรมนี จะเห็นไดวาทั้งสองประเทศนี้
มีอัตราการปลอยกาซเในอันดับตนๆ ของโลก แตทั้งสหราชอาณาจักรและเยอรมนีก็ยังพยายามลด
การปลอยกาซลงโดยอาศัยการดําเนินการจากภายในประเทศดวยการกําหนดเปาหมายลดการ
ปลอยกาซที่กาวหนาตลอดจนออกกฎหมายขึ้นมาควบคุมภาคสวนอุตสาหกรรมตางๆ และยัง
อาศั ย การแสดงบทบาทที่ สํา คัญในการสงเสริมและผลัก ดั น นโยบายหรือกฎหมายด า นสภาพ
38

Norbert Rottgen, Germany met its climate protection commitments under the Kyoto
Protocol in 2008 [Online], 2010, Available from: www.bmu.de/english/current_press_releases/pm/
45596.php [2012, January 21]
39

Euractiv, Germany gives up resistance to CO2 cap [Online], 2007, Available from: http://
www.euractiv.com/en/climate-change/germany-gives-resistance-co2-cap/article-161605 [2012,
January 21]
40

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Starting
shot for the second trading period of emission trading [Online], 2007, Available from: http://www.
bmu.de/english/press_release/archive/16th_legislative_period/pm/39883.php [2012, January 23]
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ภูมิอากาศในระดับสหภาพยุโรป ดังนั้นสหราชอาณาจักรและเยอรมนีจึงถือไดวาเปนประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปที่สําคัญตอการผลักดันใหเกิดเปนนโยบายหรือกฎหมายดานสภาพภูมิอากาศ
ของสหภาพยุโรป ซึ่งบทบาทของทั้งสองประเทศนี้สามารถเปนแรงขั บเคลื่อนให สหภาพยุโรป
พยายามปกปองสิ่งแวดลอมโดยการลดปริมาณการปลอยกาซภายใตพันธกรณีภายใตพันธกรณีที่
มีตอพิธีสารเกียวโต ซึ่งหากสหภาพยุโรปมีสิ่งแวดลอมที่ปราศจากมลพิษ ก็จะชวยทําใหสังคมและ
ประชาชนภายในยุโรปมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยเชนเดียวกัน ดังนั้นการพยายามปกปอง
สิ่ ง แวดล อ มจึ ง ถื อ ได ว า เป น การพยายามรั ก ษาผลประโยชน ใ นระยะยาวที่ ทุ ก ๆ ฝ า ยจะได รั บ
ประโยชนรวมกัน
3.1.5 กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในธุรกิจการบิน
ในชวงกอนที่ระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจะดําเนินการ
บังคับใชอยางจริงจังกับภาคสวนการบินในป ค.ศ. 2012 ก็มีหลายฝายออกมาแสดงทาทีคัดคาน
หรือมีความกังวลกับการดําเนินการดังกลาว โดยเฉพาะสายการบินตางๆ ทั้งภายในและนอก
สหภาพยุโรป โดยบรรดาสายการบินตางๆ ที่เขาและออกสนามบินภายในสหภาพยุโรปหรือเขต
เศรษฐกิจยุโรปนั้น มีความเกี่ยวของกับนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางเชน
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซและไดรับผลกระทบจากการดําเนินการบังคับใชโดยตรง ซึ่ง
ถือไดวาเปนตัวแสดงที่มีสวนไดสวนเสียกับเรื่องนี้ ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมการบินของ
สหภาพยุ โ รปมี ค วามกั ง วลต อ การบั ง คั บ ใช ร ะบบดั ง กล า วต อ ภาคส ว นการบิ น โดยสมาคม
ผูประกอบการสายการบินของยุโรป (Association of European Airlines: AEA) ซึ่งมีสมาชิก
ประกอบดวยสมาชิกสายการบินยุโรปจํานวน 30 ราย ไดรวมกับสมาคมธุรกิจการบินอื่นๆ เชน
สมาคมสายการบินตนทุนต่ํา สมาคมสายการบินขนสงสินคา เปนตน เพื่อมารวมกันทําการศึกษา
ถึงผลกระทบ หากมีการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
สําหรับภาคสวนการบิน
จากผลการศึกษาดังกลาวพบวา นอกจากภาคธุรกิจการบินจะตองเสียคาใชจายถึง 45
พันลานยูโรในชวง 11 ปแลว ผลกําไรของสายการบินจะลดลงถึง 40 พันลานยูโรดวยเชนกัน ซึ่งการ
ผลั ก ดั น ภาระค าใช จายที่เ กิดขึ้นไปยัง ผูโดยสารจะทําได เ พีย ง 1 ใน 3 เทา นั้น 41 ดั ง นั้นสมาคม
41
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ผูประกอบการสายการบินของยุโรปจึงแสดงทาทีหลักอยู 3 ประการ คือ ประการแรก ถาหากวาจะ
มีการรวมสายการบินของประเทศอื่นๆ เขาในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซแลว ทาง
สหภาพยุโรปก็ควรมีการเจรจากับประเทศที่สามหรือประเทศอื่นที่มิใชสมาชิก เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา
ระหวางประเทศ จากทาทีดังกลาวนี้ ผูวิจัยเห็นวามีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดวาดวยการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางซับซอนของโรเบิรต โอ โคเฮนและโจเซฟ เอส ไนยที่ไดวิเคราะหวา
ในสถานการณโลกปจจุบัน รัฐไมใชเปนตัวแสดงที่สําคัญที่สุดและการใชกําลังทางทหารเพื่อแกไข
ปญหาไดกลายเปนนโยบายหรือเครื่องมือที่ไมมีประสิทธิภาพอีกตอไป นอกจากนั้นการไมใชกําลัง
ทางทหารเขาแกไ ขปญ หาต า งๆ ที่เ กิ ดขึ้น จึง จะเป น นโยบายที่ดีที่สุด42 ซึ่ ง สํา หรับกรณีนี้ที่ท าง
สมาคมผูประกอบการสายการบินยุโรปไดเสนอใหมีการเจรจากับประเทศที่มิใชสมาชิก ผูวิจัยเห็น
วาเปนเพราะทางสมาคมนี้อาจเห็นวาทั้งสหภาพยุโรปและประเทศที่มิใชสมาชิกตางมีมูลคาการคา
และการลงทุนระหวางกันเปนมูลคามหาศาล หากเกิดขอพิพาทหรือสงครามตอบโตทางการคา
ระหวางประเทศขึ้น ก็จะทําใหทุกฝายตองเสียประโยชน โดยเฉพาะภาคประชาชนที่จะตองไดรับ
ผลกระทบอยา งหลี ก เลี่ยงได ย าก อี ก ทั้งการแก ไขปญ หาเกี่ ย วกับเรื่อ งนี้มี ค วามจํา เปน ตองใช
แนวทางในการเจรจากันเทานั้น เพราะปจจุบันสหภาพยุโรปและประเทศที่มิใชสมาชิกรวมทั้งภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวของสามารถหาชองทางในการเจรจาระหวางกันไดงาย ดังนั้นการใชหนทางในการ
เจรจากันจึงเปนวิธีในการแกไขปญหาที่เหมาะสมมากที่สุด สําหรับขอเสนอประการที่สองของ
สมาคมผูประกอบการสายการบินของยุโรป คือ สหภาพยุโรปควรปฏิบัติตอภาคสวนการบินอยาง
เทาเทียมกันกับภาคสวนคมนาคมขนสงอื่นๆ และประการสุดทาย ในผลการศึกษาเรียกรองใหมี
การเรงนํานโยบายนานฟาเดียวมาดําเนินการ เนื่องจากการปรับระบบการบริหารจัดการจราจรทาง
อากาศระหว า งประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รป จะช ว ยทํ า ให ป ริ ม าณการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดลดลงถึงรอยละ 1243
นอกจากนั้นในผลการศึกษายังพบวา เมื่อเริ่มบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบินในป ค.ศ. 2012 แลว จะทําใหสายการบินตางๆ ที่บินเขาและ
ออกสนามบินภายในสหภาพยุโรปจะตองตรวจสอบปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
42

Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and interdependence revisited (New York:
Longman, 1987), pp. 39-52.
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ไมใหเกินเพดานที่กําหนดไว ซึ่งหากสายการบินใดปลอยกาซเกินเพดานที่กําหนดไว สายการบิน
นั้นก็จะตองซื้อสิ ทธิในการปลอยกาซตามอัตราที่สหภาพยุโรปกําหนดไว โดยสหภาพยุโรปให
เหตุผลในการดําเนินการดังกลาววาตนเองมีเปาหมายเพื่อแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดในการลดการปลอยกาซลงใหไดรอยละ 20
ภายในป ค.ศ. 2020 ซึ่งจากการดําเนินการบังคับใชระเบียบดังกลาวตอภาคสวนการบินของ
สหภาพยุโรปดังที่ไดกลาวมานี้ ทางสมาคมผูประกอบการสายการบินของยุโรปยังมองอีกวาจะ
สง ผลทํ า ใหเ กิ ด ผลกระทบต อ ทั้ ง สายการบิ น และผู โ ดยสาร ตลอดจนส ง ผลต อ การเติบ โตทาง
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว และจากมุมมองดังกลาวนี้ ผูวิจัยเห็นวาเปนความเห็นที่ตรงกับกรอบ
แนวคิดวาดวยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางซับซอนที่ไดกลาววาในปจจุบันการเรียงลําดับ
ความสําคัญของนโยบายที่ใหความสําคัญกับเรื่องของการทหารและความมั่นคงเปนหลักเหนือ
นโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมกลายเปนเรื่องลาสมัยไปแลว44 ดังนั้นหากการบังคับใชระเบียบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซตอสายการบินตางๆ ที่ตองอาศัยทาอากาศยานในยุโรปมีแนวโนม
ที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมทั้งขอพิพาททางการคาตามมา ซึ่งใน
ทายที่สุดอาจสงผลตอประชาชนและผูใชบริการสายการบิน สงผลใหสหภาพยุโรปจะตองหาทาง
แกไขปญหาโดยอาศัยการเจรจากับประเทศที่มิใชสมาชิกหรือผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อหลีกเลี่ย ง
ปญหาความขัดแยงตางๆ ที่จะตามมาในอนาคต
สวนบทบาทและทาทีจากภายนอกที่มีตอการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิกับสายการ
บินที่เขาออกสนามบินในสหภาพยุโรปนั้น อาทิเชน การที่รัฐบาลจีนไดสั่งระงับการสั่งซื้อเครื่องบิน
แอรบัส รุน A380 จํานวน 10 ลํา ใหแกสายการบินฮองกง ซึ่งเปนสายการบินของบริษัทลูกของสาย
การบินไหหนาน เพื่อประทวงการบังคับใชระเบียบดังกลาว45 รวมถึงการประทวงเมื่อตนป ค.ศ.
2012 ที่ทางรัฐบาลจีนไดออกมาประกาศสั่งหามไมใหสายการบินของจีนเขารวมหรือจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อนําไปใชซื้อสิทธิในการปลอยกาซ และหามสายการบินใดๆ ของจีนทําการผลัก

44

Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and interdependence revisited (New York:
Longman, 1987), pp. 37-52.
45

BBC News, Hong Kong airlines places $3.8bn Airbus A380 order [Online], 2012,
Available from: http://www.bbc.co.uk/news/business-16452171 [2012, January 29]
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ภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นไปใหผูโดยสาร46 นอกจากทาทีการคัดคานดังกลาวของรัฐบาลจีนแลว ทาง
สมาคมขนสงทางอากาศของจีน (China Air Transport Association: CATA) ก็ไดออกมาโนมนาว
ใหรัฐบาลจีนใชมาตรการตอบโตที่รุนแรงกวากับสหภาพยุโรป47
สวนทาทีการคัดคานจากภูมิภาคอเมริกา อาทิ สมาคมขนสงทางอากาศละตินอเมริกาและ
แคริบเบียน (Latin American and Caribbean Air Transport Association: ALTA) ก็ออกมา
แสดงทาทีคัดคานการบังคับใชระเบียบดังกลาวของสหภาพยุโรปเชนกัน โดยใหเหตุผลวาการ
ดําเนินการดังกลาวของสหภาพยุโรปไมมีความยุติธรรมและเปนการเลือกปฏิบัติ เพราะระบบการ
ซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบินเปนระบบที่เอื้อประโยชนใหกับสายการบิน
ของยุโรป และทําใหผูประกอบการสายการบินละตินอเมริกาเสียเปรียบสายการบินยุโรป เพราะ
ตองเสียคาใชจายในการซื้อคารบอนเครดิตในปริมาณที่มากกวา และเสียเปรียบสายการบินที่ไมใช
ของประเทศสมาชิ ก สหภาพยุโรป แตมีศู นยก ลาง (hub)อยูใกลกับบริเวณเขตเศรษฐกิจยุ โรป
มากกวา เนื่องจากสายการบินเหลานั้นจะเสียคาใชจายกับคารบอนเครดิตเฉพาะเที่ยวบินที่เขา
และออกเขตภูมิภาคยุโรปเทานั้น ผลที่ตามมาอาจทําใหสายการบินที่มีฐานการบินที่ไกลจากเขต
เศรษฐกิจยุโรปจะเสียเปรียบความสามารถในการแขงขันได48
ซึ่งในเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 2009 ทางสายการบินของสหรัฐฯ อาทิเชน American Airline,
Continental Airline และ United Airline และองคการขนสงทางอากาศของสหรัฐฯ ไดยื่นฟองตอ
สหภาพยุโรปผานทางศาลสูงของสหราชอาณาจักร49 เนื่องจากสหราชอาณาจักรเปนประเทศ
สมาชิ ก สหภาพยุ โ รปประเทศแรกที่ นํ า ระเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซ

46

J.A., China and Europe’s emission trading scheme: Not free to fly [Online], 2012,
Available from: http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2012/02/china-and-europes-emissiontrading-scheme [2012, February 15]
47

EurActiv, Chinese group urges airline to defy EU emission rule [Online], 2011, Available
from: http://www.euractiv.com/transport/chinese-group-urges-airlines-defy-eu-emissions-rule-news509752 [2012,Febuary 15]
48

ALTA, EU ETS [Online], 2011, Available from: http://www.alta.aero/2010/?q=altanode/11
69 [2012, February 15]
49

Nicky Smith and Sue Blaine, Court rules that EU can charge all flying to or from European
airport to offset carbon emissions [Online], 2011, Available from: www.businessday.co.za/articles/
Content.aspx?id=161561 [2012, February 15]
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คารบอนไดออกไซดตอภาคสวนการบินมาปรับเขาเปนกฎหมายภายในประเทศ50 ภายหลังจาก
ศาลรับคําฟองดังกลาวนี้แลว ศาลจึงไดสงเรื่องตอไปที่ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of
Justice: ECJ) ใหศาลยุติธรรมยุโรปดําเนินการตัดสินคดี51 ซึ่งการยื่นฟองดังกลาวนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อคัดคานการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาค
สวนการบินของสหภาพยุโรป52 สวนเหตุผลที่ตองฟองรองผานศาลของสหราชอาณาจักร ก็เพราะ
ภาคเอกชนนั้นไมสามารถที่จะฟองรองสถาบันของสหภาพยุโรปได แตสามารถฟองรองผานศาล
ของประเทศสมาชิ ก ได 53ซึ่ ง ต อ มาภายหลั ง จากศาลของสหราชอาณาจั ก รรั บ คํ า ฟ อ งแล ว คดี
ดังกลาวนี้จึงถูกสงตอไปยังศาลยุติธรรมยุโรป ที่ลักเซมเบิรกเพื่อพิจารณาคดี ในระหวางที่รอคํา
ตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรปนั้น ทางสหรัฐก็มีทาทีที่ตองการใหการดําเนินคดีนี้เสร็จสิ้นเร็วที่สุด
ก อ นการบั ง คั บ ใช ร ะเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซสํ า หรั บ ภาคส ว นการบิ น จะเริ่ ม
ดําเนินการในป ค.ศ. 2012
จากปฏิกิริยาของสายการบินตางๆ ภายหลังการบังคับระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซสําหรับภาคสวนการบิน จะเห็นไดวาประเทศตางๆ ที่ตองไดรับผลกระทบโดยเฉพาะประเทศที่
มีสายการบินไปยุโรปและอยูนอกภูมิภาคนั้น ไมตระหนักถึงความสําคัญในการลดปริมาณการ
ปลอยกาซของสายการบินและไมพยายามเตรียมความพรอมมากอนหนานี้ สงผลทําใหเกิดความ
ลาชาในการรับมือหรือปรับตัวกับระบบดังกลาว ดังนั้นการปรับตัวหรือดําเนินการในเวลาที่มีการ
บังคั บใชระบบการซื้ อขายสิท ธิในการปล อยกาซของสายการบินเหลา นั้น จึงเปน ไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพและตองไดรับผลกระทบในดานตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องคาใชจายมากพอสมควร ซึ่ง
ขอที่นาสังเกตก็คือวา ทั้งสายการบินและประเทศที่ไมใชสมาชิกสหภาพยุโรปที่ประสบกับปญหา
หรือไดรับผลกระทบจากการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการ
50

European Commission, Judgment of the court (Grand Chamber) [Online], 2011,
Available from: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/ LexUriServ.do? uri=CELEX:62010C J0366:EN:
HTML [2012, February 25]
51

EurActiv, US. voices ‘objections’ to EU aviation emission ruling [Online], 2011, Available
from: http://www.euractiv.com/transport/us-voices-objections-eu-aviation-emissions-ruling-news509893 [2012, March 1]
52

คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, ดีเดย 1 ม.ค. 2555 อียูเริ่มเก็บคาธรรมเนียมการปลอยกาซ
คารบอนฯ กับสายการบิน—EU ETS in aviation [ออนไลน], 2011, แหลงที่มา: http://news.thaieuropae.net/
content/view/3790/170/ [2012, January 29]
53

เรื่องเดียวกัน.
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บิน มักจะเปนประเทศที่ไมยินยอมใหสัตยาบันหรือไมมีพันธกรณีที่จะตองลดปริมาณการปลอย
กาซตามพิธีสารเกียวโต ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน เปนตน ซึ่งประเทศ
เหลานี้ก็จะไมตองปฏิบัติตามพันธกรณีใดๆ ภายในชวงพันธกรณีแรกในป ค.ศ. 2008-2012 ตามที่
กําหนดในพิธีสารเกียวโตเลย
ภายหลังสายการบินของสหรัฐทั้ง 3 สายการบิน และองคการขนสงทางอากาศของสหรัฐ
ฟองรองสหภาพยุโรปผานศาลสูงของสหราชอาณาจักร โดยใหเหตุผลวาการบังคับใชระเบียบ
ดังกลาวเปนการขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ ตอมาในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2011 ในเวลาตอมา
ศาลยุติธรรมยุโรปไดตัดสินชี้ขาดใหการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิดังกลาวของสหภาพยุโรป
เป น ระเบี ย บที่ ช อบด ว ยกฎหมายและไม ขั ด ต อ กฎหมายจารี ต ประเพณี ร ะหว า งประเทศ และ
ขอตกลงการเปดนานฟาระหวางสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา54
ถึงแมผลคําตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรป ซึ่งเปนศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปจะถือวาเปนที่
สิ้นสุดแลวก็ตาม แตก็ยังมีความเคลื่อนไหวภายหลังคําตัดสินดังกลาวจากสายการบิน Airline of
America ที่ไมยอมถือรับวาคําตัดสินดังกลาวเปนที่สิ้นสุด โดยทางสายการบิน Airline of America
กําลังพิจารณาถึงความเปนไปไดที่จะฟองรองผานศาลสูงของสหราชอาณาจักรอีกครั้ง จากทาที
ดังกลาวมีความแตกตางจากทาที ของรัฐบาลจีนที่ได แถลงวาจะพิจารณาเพื่อหาแนวทางการ
ดําเนินการตางไปจากทาทีของสายการบิน Airline of America เพราะเห็นวา การอุทธรณคดีอาจ
ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความคิดเห็นที่แตกตางจากคําตัดสินเดิมของศาลยุติธรรมยุโรป
ดังนั้นจึงอาจไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ ตามมาได นอกจากนี้ทางรัฐบาลจีนอาจใชเหตุผลมา
คัดคานวา สหภาพยุโรปไดละเมิดขอตกลงภายในพิธีสารเกียวโต เพราะบังคับระเบียบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกับสายการบินจากประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งไดรับการ
ยกเว น ในเรื่ อ งพั น ธกรณี ล ดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก ให ต อ งมี พั น ธกรณี ล ดการปล อ ยก า ซ
เชนเดียวกับสายการบินจากประเทศพัฒนาแลว ดังนั้นสิ่งที่สายการบินตางๆ จากสหรัฐ จีนและ
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก กําลังดําเนินการเพื่อคัดคานผลคําตัดสินดังกลาวของศาลยุติธรรมยุโรปคือ
การเพิ่มกระแสกดดันกับสหภาพยุโรปใหหันกลับมาพิจารณาโดยใชการหารือในกรอบพหุภาคีหรือ
ผานทางองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ แทนการเริ่มดําเนินการแตเพียงฝายเดียวใน
สหภาพยุโรปดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน
54

European Commission, EU reaffirms its commitment to tackling emissions from
international aviation [Online], 2012, Available from: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/
aviation/index_en.htm [2012, February 20]
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3.1.6 ภาคประชาสังคม/องคกรพัฒนาเอกชนที่มิใชภาครัฐ
ในการดําเนินการดานนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ จะเห็นไดวาการเขามามีสวน
รว มหรื อมีบ ทบาทในเรื่องนี้ข ององคก รพัฒ นาเอกชนที่มิ ใ ชภาครั ฐ
(Non-Governmental
Organizations: NGOs) และบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมภายในสหภาพยุโรปเปนปจจัยที่สําคัญ
ตอการกําหนดนโยบายของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก เนื่องจากกลุม NGOs จะแสดง
บทบาทในการเปนตัวแทนเรียกรองหรือสะทอนความตองการของภาคประชาชน ดังนั้นตัวแทน
เหลานี้จึงตองการเขามามีสวนรวมในการปรึกษาหารือกับหนวยงานของสหภาพยุโรป กอนที่จะมี
การประกาศใชนโยบายหรือกฎหมายใดๆ อยางเปนทางการ ดังนั้นขอคิดเห็นหรือขอเรียกรองตางๆ
ที่เกิดจากกลุม NGOs ในสหภาพยุโรปอาจเปนองคประกอบที่สําคัญตอการตัดสินใจในการออก
นโยบายหรื อ บั ง คั บ ใช ก ฎหมายของฝ า ยบริ ห ารและหน ว ยงานส ว นกลางโดยเฉพาะ
คณะกรรมาธิการยุโรปและคณะมนตรียุโรป
ความตื่นตัวทั้งภายในสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกในการผลักดันหรือกระตุนใหเกิด
กระแสที่ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยกลุม NGOs
โดยเฉพาะองคกรหลักภายในภูมิภาคที่ไดเขามาทํางานเกี่ยวกับปญหานี้รวมกับสหภาพยุโรป อาทิ
เชน Greenpeace, World Wild Fund (WWF), Friends of the Earth Europe (FoEE), Transport
and Environment (T&E), International Friends of Nature (IFN), CEE Bankwatch Network,
Climate Action Network Europe (CAN-E), European Environment Bureau (EEB), Health
and Environment Alliance เปนตน จากความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก อาทิ ไฟ
ไหมปา น้ําทวม ภัยแลง ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นมากกวาในอดีต ฯลฯ สงผลใหกลุมองคกรเหลานี้หัน
มาใหความสําคัญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาวะโลกรอนมากขึ้น ซึ่งกลุม
องคกรเหลานี้อาจเห็นวา หากปลอยใหเวลาผานนานไป อาจทําใหเกิดความเสียหายที่รุนแรงตอ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมในระยะยาว ไมเวนแมแตชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทุกภูมิภาคทั่ว
โลก แตในขณะเดียวกันจากความเกี่ยวของหรือพึ่งพาระหวางกันอยางสลับซับซอนที่เกิดขึ้น ก็
สามารถสงผลใหบรรดา NGOs เหลานี้ อาจไดรับขอเรียกรองหรือขอเสนอตางๆ จากตัวแทนของ
องคการระหวางประเทศสะทอนกลับไปไดเชนกัน ตัวอยางเชนในป ค.ศ. 2007 เจาหนาที่ดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคการสหประชาชาติไดออกมาเรียกรองใหกลุม NGOs แสดง
ทาทีสนับสนุนการดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซภายใตพิธีสารเกียวโตอยางจริงจัง เพื่อเปน
การสงเสริมใหประเทศอุตสาหกรรมตางๆ ดําเนินการตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได
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อยางตอเนื่อง55 โดยการตั้งเปาหมายลดการปลอยกาซเปนรอยละ 30 ภายในชวงป 2013-202056
และเรียกรองใหกลุม NGOs พยายามกระตุนกระแสความตื่นตัวในหมูประชาชน เพื่อใหกระแสที่
เกิ ด ขึ้ น นี้ ส ามารถมี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจในการกํ า หนดนโยบายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลประเทศตางๆ รวมถึงการลงมติในการประชุมสมัชชา
ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ เนื่องจากการแกไขปญหานี้ ไมสามารถดําเนินการไดจากรัฐบาลใดหรือ
สหภาพยุโรปโดยลําพัง ดังนั้นบทบาทขององคกรระหวางประเทศ กลุม NGOs หรือผูมีสวนไดสวน
เสียอย า งภาคอุ ตสาหกรรมและสถาบัน ตา งๆ ของสหภาพยุ โรป จึ ง มี ค วามเชื่อ มโยงกัน อย า ง
สลับซับซอนในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหานี้
ความพยายามในการผลักดันขอเรียกรองที่เกี่ยวกับปญหาดังกลาวของหนวยงานหรือ
เครื อข า ยตา งๆ จะมี อิท ธิพ ลตอ การตัดสิ น ใจกํ า หนดนโยบายของรั ฐ บาลประเทศสมาชิ ก หรื อ
สถาบันหลักของสหภาพยุโรป มากหรือนอยเพียงใดนั้น อาจตองอาศัยแรงผลักดันภายในหมู
ประชาชนและสังคมดวยเชนกัน โดยกระแสหรือความตื่นตัวในการปกปองปญหาสิ่งแวดลอมเชน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ เปนเรื่องที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคยุโรปมานานพอสมควรแลว
เนื่องจากภูมิภาคยุโรปเปนภูมิภาคแรกที่ไดริเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรม ดังนั้นปญหาสิ่งแวดลอม
ตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศหรือปญหาสภาวะโลกรอนจึงสามารถทําใหประชาชน
ทั่วไปในภูมิภาคยุโรปตระหนักและใหความสําคัญกับการปองกันภัยคุกคามทางธรรมชาติที่อาจ
เกิ ด จากปญ หาดัง กล า ว เมื่ อ กระแสของการปกป อ งสภาพภู มิอ ากาศในหมู ป ระชาชนภายใน
สหภาพยุโรปมีความเขมแข็ง ผลที่ตามมาจึงทําใหรัฐบาลประเทศสมาชิก รวมถึงสถาบันตางๆ ของ
สหภาพยุโรป จะตองใหความสําคัญกับการปกปองสภาพภูมิอากาศภายในภูมิภาคยุโรปและตอง
พยายามแสดงบทบาทสําคัญในการตอบสนองตอนโยบายเกี่ยวกับการปกปองสภาพภูมิอากาศ
โดยการปรึกษาหารือหรือรวมมือกับบรรดากลุม NGOs ที่มีสวนเกี่ยวของ57

55

UNFCCC, UN’ top climate change official calls on industry to support legally binding
emission reduction commitment [Online], 2007, Available from: http://unfccc.int [2011, May 17]
56

คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, สรุปผลรายงานความเคลื่อนไหวนโยบายและกฎระเบียบ
สิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรปที่มีผลกระทบตอไทย ฉบับเดือนสิงหาคม 2552 [ออนไลน], 2009, แหลงที่มา:
http://news.thaieurope.net/content/view/ [2011, May 7]
57

UNFCCC, Rich countries see higher greenhouse gas emissions Upward trend set to
continue [Online], 2003, Available from: http://unfccc.int [2011, June 10]
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ตัวอยางที่เห็นไดคือ ชวงกอนที่จะมีการประกาศบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรปนั้น ในป ค.ศ. 2007 ที่สภา
ยุโรปเต็มคณะไดลงมติเห็นชอบรางระเบียบการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซของสหภาพยุโรป ซึ่งภายหลังจากการพิจารณารางระเบียบในที่ประชุมสภายุโรป
ครั้งนี้ ทางกลุม NGO พิทักษสิ่งแวดลอมอยางเชนกลุม WWF ไดออกมาแสดงบทบาทในการ
เรียกรองและเสนอความเห็นวา การลงมติในครั้งนี้ของสหภาพยุโรปที่ตั้งเปาจะลดปริมาณการ
ปลอยกาซลงใหไดรอยละ 30 ภายในป ค.ศ. 2020 ยังคงเปนแรงสนับสนุนที่ไมเขมแข็งเพียงพอ
สําหรับความพยายามที่จะแกไขปญหาและลดปริมาณการปลอยกาซ นอกจากนั้นยังกลุม NGOs
ยังเสนอความเห็นเพิ่มเติมวาภาคสวนการบินควรตั้งเปาลดการปลอยกาซใหเหลือเพียงรอยละ 50
เมื่อเทียบกับปริมาณการปลอยกาซในชวงป ค.ศ. 2004-2006 และควรทําการประมูลปริมาณการ
ปลอยกาซทั้งหมด ไมใชเพียงรอยละ 2558
จากปจจัยทั้งหมดที่กลาวมาในขางตนจะเห็นไดวาเปนปจจัยสําคัญที่สามารถมีผลตอ
ผลักดันการออกนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ของสหภาพยุโรป ซึ่งอาจเปนนโยบาย
หรือกฎหมายที่คณะกรรมาธิการยุโรปอาจนําไปใชลดปริมาณการปลอยกาซหรือเพื่อสงเสริมใหพิธี
สารเกียวโตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนอาจกลายเปนพื้นฐานของขอตกลงระหวางประเทศ
ฉบับใหมในอนาคต ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือกรณีการพยายามนําระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมาควบคุมปริมาณการปลอยกาซของสายการบินและพยายาม
สงเสริมใหมีการซื้อขายคารบอนเครดิตระหวางประเทศ เปนตน สงผลทําใหคณะกรรมาธิการยุโรป
กําลังมีบทบาทการเปนผูนําในการแกไขปญหาและผลักดันใหประเทศอื่นหันมารวมมือลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก และจากความพยายามของสหภาพยุโรปในการสงเสริมพิธีสารเกียวโตโดย
การนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาควบคุมสายการบินตางๆ ที่อาศัยทาอากาศยาน
ในยุโรปจนอาจทําใหเกิดความขัดแยงกับประเทศที่มิใชสมาชิกและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่ง
สถานการณดังกลาวนี้ สามารถวิเคราะหไดตามกรอบแนวคิดวาดวยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
อยางซับซอนไดวาปจจุบันประชาคมโลกมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผล
ใหความสัมพันธระหวางประเทศมีความไมแนนอนและมีความซับซอนมากกวาที่จะเกิดความเปน
เอกภาพ อีกทั้งรัฐก็ไมไดเปนตัวแสดงที่สําคัญที่สุดอีกตอไป ดังนั้นการติดตอปฏิสัมพันธระหวางตัว
58

Aviation Environment Federation, Including aviation in the EU emission trading schemejoint NGO statement on key improvement [Online], 2008, Available from: http://www.aef.org.uk/uplo
ads/NGOs_Aviation_ETS_Position_Paper__April_08.pdf [2012, March 3]
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แสดงซึ่งอาจเปนรัฐบาล ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ ตลอดจนกลุม NGO จึงตองอาศัยชอง
ทางการเจรจาที่หลากหลายเพื่อทําความเขาใจและแกไขปญหารวมกัน59
ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงตองพิจารณาบทบาทและทาทีของตนเองอยางรอบคอบกอนที่จะ
ดําเนินนโยบายหรือกฏหมายเพื่อสงเสริมพิธีสารเกียวโตใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระเบียบการ
ซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบิน เพราะในสภาวะที่มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันอยางซับซอน สหภาพยุโรปไดเขาไปเกี่ยวของหรือมีมูลคาการคาและการลงทุนกับภูมิภาค
อื่นอยางมหาศาล หากสหภาพยุโรปไมใหความสําคัญกับเรื่องนี้ ก็อาจเปนสาเหตุที่นําไปสูความ
ขัดแยงหรือขอพิพาททางการคาที่รุนแรงตามมาในอนาคต
3.2 บทบาทของสหภาพยุ โ รปต อ การผลั ก ดั น ระบอบระหว า งประเทศด า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.2.1 บทบาทของสหภาพยุโรปในระบอบระหวางประเทศผานพิธีสารเกียวโต
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศ ซึ่งปญหานี้อาจเปนสิ่งที่เกิดมาตั้งแตอดีตแลว ดังนั้นการปกปองชั้นบรรยากาศที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพอย า งแท จ ริ ง จึ ง ต อ งพยายามบั ง คั บ ใช ห รื อ ควบคุ ม การปล อ ยก า ซกั บ ประเทศ
อุตสาหกรรมทั้งหลาย เพราะประเทศอุตสาหกรรมที่สําคัญโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ยังคงวิตก
กั ง วลว า ถ า หากดํ า เนิ น การลดปริ ม าณการปล อ ยก า ซก็ จ ะส ง ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ต อ
อุตสาหกรรมตางๆ ภายในประเทศ ดังนั้นเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปพยายามเสนอหรือผลักดัน
ประเด็นตางๆ ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีฯ ก็มักดําเนินการเจรจาไดอยางยากลําบากหรือ
ตองใชระยะเวลานานจนกวาประเทศตางๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจะเห็นชอบกับขอเสนอของ
คณะกรรมาธิการยุโรป
สวนในเรื่องของประโยชนจากการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเห็น
ไดชัดเจนในอนาคต แตในขณะที่ตนทุนหรือคาใชจายในการดําเนินการเพื่อลดการปลอยกาซ
สามารถเห็นไดทันทีในปจจุบัน 60 นอกจากนั้นในเรื่องขอมูลทางวิทยาศาสตรยังมีขอถกเถียงที่
กลาวถึงผลกระทบจากการปลอยกาซตอระบบนิเวศหรือชั้นบรรยากาศของโลกและขอถกเถียง
59

Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and interdependence revisited (New York:
Longman, 1987), pp. 37-65.
60

Richard N. Cooper, Toward a real global warming treaty [Online], 1998, Available from:
http://www.jstor.org/stable/20048789 [2011, June 3]
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เกี่ยวกับแหลงที่มาหรือสาเหตุของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นแตกตางกันไป อาทิ
เชน การเผาไหมเชื้อเพลิง การเพาะปลูก การปศุสัตว เปนตน ดังนั้นหากประเทศตางๆ ดําเนินการ
ลดปริ ม าณการปล อ ยก า ซลง ก็ อ าจส ง ผลกระทบต อ การดํ า รงชีวิ ต ของประชาชนจํ า นวนมาก
ภายในประเทศดวยเชนกัน ในขณะที่ขอมูลทางวิทยาศาสตรไมแนนอน ดังนั้นผลที่ตามมาจึงทําให
คณะกรรมาธิการยุโรปยังไมสามารถผลักดันระบอบระหวางประเทศฉบับใหมที่มีผลบังคับใชทาง
กฎหมายหรือโนมนาวใหประเทศตางๆ ลดการปลอยกาซลงได ถึงแมวาคณะกรรมาธิการยุโรปจะ
พยายามปกป อ งสิ่ ง แวดล อ มและคอยดู แ ลผลกระทบที่ เ กิ ด จากการปล อ ยก า ซของโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือการคมนาคมขนสง แตถาหากความพยายามเหลานี้ยังไมสอดคลองกับความเห็น
สวนใหญของประชาคมโลก ก็จะเปนเรื่องที่ยากลําบากที่จะดําเนินการบังคับใชได61 สงผลใหการ
เจรจาของคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อใหประเทศตางๆ ลดการปลอยกาซหรือลดระดับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของตนเองนั้นทําไดยาก กรณีนี้เห็นไดจากการไมยินยอมใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียว
โตของสหรั ฐ ก็ มี เ หตุผ ลสื บ เนื่อ งมาจากสหรัฐ กัง วลถึ ง ผลกระทบต อ การเติบ โตทางเศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภายในประเทศมากกวาการลดปริมาณการปลอยกาซ62
พิธีสารเกียวโต ถือเปนขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่มีความเปนรูปธรรมใน
แงของการควบคุมและบังคับใชที่มีผลหรือพันธกรณีทางกฎหมายกับประเทศอุตสาหกรรมตางๆ
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวที่เปนภาคีตอพิธีสารและอยูในภาคผนวกที่ I (Annex I) โดยแตละ
ประเทศหรือกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศก็จะมีพันธกรณีดานปริมาณลดการ
ปลอยกาซที่แตกตางกันออกไป อาทิเชนประเทศญี่ปุนและแคนาดามีพันธกรณีลดปริมาณการ
ปลอยกาซลงรอยละ 6 สวนสหภาพยุโรปมีพันธกรณีลดการปลอยกาซลงรอยละ 8 สําหรับ
สหรัฐอเมริกา ถึงแมจะมีพันธกรณีในการลดปริมาณการปลอยกาซลงรอยละ 763 แตในป ค.ศ.
2001 สมัยประธานาธิบดีจอจช ดับเบิลยู บุช (Georgh W. Bush) ไดประกาศถอนตัวออกจากพิธี
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คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, พัฒนาการนโยบายสิ่งแวดลอม EU [ออนไลน], 2007,
แหลงที่มา: http://news.thaieurope.net/content/view/2685/170 [29 มกราคม 2555]
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Euractiv, Economics of climate change [Online], 2011, Available from: http://www.eurac
tiv.com/en/climate-change/economics-climate-change/article-161678 [2011 June, 5]
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Brendan P. Mcgivern, Conference of the parties to the framework convention on climate
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สารนี้64 เนื่องจากประเด็นเรื่องการกําหนดใหลดปริมาณการปลอยกาซกับบรรดาประเทศพัฒนา
แลวเหลานี้ ไดกอใหเกิดความเห็นที่ขัดแยงกันระหวางประเทศภาคีอยางสหรัฐอเมริกากับสหภาพ
ยุโรป เพราะสหรั ฐ ฯ ไม ตอ งการใหมี การกํ า หนดขอบเขตของการลดปริ ม าณการปล อยก า ซที่
แนนอน แตทางสหภาพยุโรปมีความตองการใหมีการกําหนดขอบเขตปริมาณที่แนนอนขึ้นมา
นอกจากนั้นสหรัฐฯ ยังใหเหตุผลเพิ่มเติมอีกวา การลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดปริมาณการ
ปล อ ยก า ซในภาคอุ ต สาหกรรมต า งๆ อาจทํ า ให ต น ทุ น การผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น จนส ง ผลกระทบต อ
ความสามารถในการแขงขั นของภาคอุตสาหกรรมตางๆ ของสหรัฐฯ และทําใหเกิดผลเสียตอ
เศรษฐกิ จ ของประเทศตามมา ดั ง นั้ น สหรั ฐ ฯ จึ ง ตั ด สิ น ใจถอนตั ว เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ข อ ผู ก พั น หรื อ
พั น ธกรณี ใ ดๆ มาควบคุ ม ปริ ม าณการปล อ ยก า ซของสหรั ฐ ฯ จนส ง ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น
นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศตนเอง
จากการกําหนดใหบรรดาประเทศพัฒนาแลวลดการปลอยกาซในสัดสวนแตกตางกัน
ออกไป สงผลใหประเทศตางๆ พยายามแสวงหาแนวทางในการลดปริมาณการปลอยกาซใหได
ตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโตภายในชวงเวลาที่กําหนดและในการเจรจาเพื่อหาทางแกไข
ปญหานี้ สหภาพยุโรปที่มีคณะกรรมาธิการยุโรปดานสิ่งแวดลอมและดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ65 เปนตัวแทนเจรจากับประเทศตางๆ โดยเฉพาะในการประชุมสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ แตละครั้ง คณะกรรมาธิการยุโรปมักจะเปนตัวแสดงที่มีบทบาทสําคัญหรือเปนผูนําใน
การผลั ก ดั น ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ริ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยูเสมอ โดยเห็นไดในป ค.ศ. 1992 ชวงระหวางการเตรียมการประชุมสมัชชาประเทศ
ภาคีอนุสัญญาฯ คณะกรรมาธิการยุโรปไดพยายามเสนอใหรักษาระดับปริมาณการปลอยกาซให
อยูในระดับเดียวกับป ค.ศ. 1990 ใหไดภายในป ค.ศ. 200066
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Euractiv, Economic of climate change [Online], 2009, Available from: http://www.eurac
tiv.com/en/climate-change/economics-climate-change/article-161678 [2011, May 5]
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คณะกรรมาธิการยุโรปดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Directorate-General for Climate
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การประชุ ม สมั ช ชาประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ ครั้ ง ต อ ๆมา สหภาพยุ โ รปก็ ไ ด ส ง
คณะกรรมาธิการยุโรปเปนตัวแทนเขารวมดวยทุกครั้ง โดยใหความสําคัญอยางใกลชิดในการ
กําหนดแนวทางตางๆ เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนดําเนินการเจรจา
โนมนาวใหประเทศตางๆ เขารวมและปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาฯ โดยถือวาสหภาพยุโรป ใน
ฐานะที่ เ ป น กลุ ม ประเทศในภาคผนวกที่ I
โดยส ว นใหญ ค วรรั ก ษาบทบาทการเปน ผู นํ า
(Leadership) และเป น ตั ว อย า งให กั บ ประเทศอื่ น ๆ ในการปฏิ บั ติ ต ามกรอบของอนุ สั ญ ญาฯ
นอกจากนี้ ในการประชุ ม รอบเกี ยวโตนั้น คณะกรรมาธิก ารยุ โรปยังไดมี บ ทบาทสํ า คัญ ในการ
กําหนดความตกลงภายในพิธีสารเกียวโต อันเปนขอตกลงระหวางประเทศที่มีพันธกรณีในทาง
กฎหมายเปนครั้งแรกนับตั้งแตมีการประชุมภายใตกรอบอนุสัญญาฯ เปนตนมา
สหภาพยุโรปไดแสดงบทบาทเปนผูนําและสนับสนุนพิธีสารเกียวโตอยางจริงจัง ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการที่สหภาพยุโรปมองเห็นและตระหนักถึงผลประโยชนทางดานสิ่งแวดลอมที่
สามารถสงผลตอการดํารงชีวิตประจําวันและความเปนอยูของพลเมืองภายในภูมิภาคยุโรป โดย
สังเกตไดจากการผลักดันโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2000 คณะกรรมาธิการยุโรปไดมีการจัดตั้งโครงการวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของยุโรป67 ซึ่งเปนโครงการที่นําไปสูการจัดทํานโยบายและมาตรการตางๆ เชน ระเบียบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกับภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะภาคสวนการบิน
ที่เริ่มมีการบังคับใชตั้งแตป ค.ศ. 2012 เพื่อควบคุมและลดการปลอยกาซที่มาจากการคมนาคม
ขนสงทางอากาศภายในภูมิภาคยุโรป
บทบาทของสหภาพยุโรปตอประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งภายใน
ภูมิ ภ าคยุ โ รปและเวที ร ะหว า งประเทศนั้น แตกตา งจากทา ทีข องประเทศสหรัฐ อเมริ ก าซึ่ ง เป น
ประเทศอุตสาหกรรมที่สําคัญ โดยเห็นไดจากในระยะแรกๆ สหรัฐอเมริกามีทาทีใหความสําคัญกับ
ประเด็นปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการลงนามและให
สัตยาบันภายในกรอบขอตกลงอนุสัญญาฯ หรือการรวมลงนามในพิธีสารเกียวโต แตเมื่อถึงการ
ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 6 ที่บอนน ประเทศเยอรมนี ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.
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200168 ทางสหรัฐกลับประกาศจุดยืนวาจะไมเขารวมการเจรจาในประเด็นพิธีสารเกียวโต รวมทั้ง
ไมรับรองการใหสัตยาบันในขอตกลงพิธีสารเกียวโตอีกดวย และสหรัฐจะเปนเพียงผูสังเกตการณ
เทานั้น จากการประกาศจุดยืนดังกลาวนี้ สงผลใหประเทศตางๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปตกลงที่
จะใหประเทศพัฒนาแลวอื่นๆ รวมกันใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตแทนสหรัฐ เพื่อใหพิธีสารเกียว
โตสามารถดําเนินการบังคับใชได
ถึงแมวาสหภาพยุโรปจะแสดงบทบาทสําคัญดังที่ไดกลาวมา แตกวาพิธีสารเกียวโตจะเริ่ม
มีผลบังคับใชจริงก็ตองใชเวลานานมาถึงป ค.ศ. 2005 เนื่องจากภายในพิธีสารเกียวโตไดกําหนด
ความผูกพันของประเทศภาคีเอาไววา พิธีสารนี้จะมีผลบังคับใชไดก็ตอเมื่อไดผานการใหสัตยาบัน
จนครบ 55 ประเทศและมีเงื่อนไขตอไปอีกดวยวาในจํานวน 55 ประเทศนี้ตองประกอบไปดวย
ประเทศพัฒนาแลวที่มีปริมาณการปลอยกาซ คิดเปนอยางนอยรอยละ 55 ของปริมาณการปลอย
กาซ ของประเทศเหลานี้ที่ระดับในป ค.ศ. 199069 ดังนั้นการเริ่มบังคับใชพิธีสารเกียวโต จึงตอง
อาศัยคณะกรรมาธิการยุโรปเจรจาโนมนาวใหประเทศรัสเซียยินยอมใหสัตยาบัน เพราะกอนหนา
นั้นประเทศพัฒนาแลวที่ไดเขารวมเปนภาคีพิธีสารเกียวโตนั้น เมื่อคิดรวมปริมาณการปลอยกาซ
ของประเทศเหลานี้มีเพียงรอยละ 44.2 เทานั้น ซึ่งยังไมเพียงพอที่จะสงผลใหพิธีสารเกียวโตมีผล
บังคับใชได เมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปดําเนินการโนมนาวใหรัสเซียซึ่งเปนประเทศที่มีปริมาณการ
ปลอยกาซรอยละ 17.4 ยินยอมใหสัตยาบันไดสําเร็จ ปริมาณการปลอยกาซของประเทศตางๆ ที่
เขารวมในพิธีสารรวมคิดเปนรอยละ 61.6 สงผลใหพิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใชในวันที่ 16
กุมภาพันธ ค.ศ. 200570
จะเห็นไดวาสหภาพยุโรปพยายามใชเวทีระหวางประเทศอยางการประชุมสมัชชาประเทศ
ภาคีอนุสัญญาฯ ในแตละครั้ง ใหเปนเวทีเจรจาเพื่อกําหนดความรวมมือสําหรับการสรางขอตกลง
หรื อ ระบอบระหว า งประเทศด า นสิ่ ง แวดล อ มชุ ด ใหม เพื่ อ เป น กรอบการเจรจาสํ า หรั บ จั ด ทํ า
พันธกรณีในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดภายหลังจากที่พิธีสารเกียวโตสิ้นสุด ดังนั้น
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มัชฌิมา กุญชรานุสสรณ, “สหรัฐอเมริกากับพิธีสารเกียวโต: บทบาทของกลุมผลประโยชนกับความ
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บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), หนา 61.
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UNFCCC, Government ready to ratify Kyoto Protocol [Online], 2001, Available from:
http://unfccc.int [2010, October 20]
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ภายในที่ประชุมรัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรปจึงเรียกรองใหคณะกรรมาธิการยุโรป
เสนอมาตรการและนโยบายตางๆ เพื่อมาใชแกไขและปองกันปญหา ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปก็ได
ตอบรับตอขอเรียกรองดังกลาว โดยการออกโครงการวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ยุโรป71 เพื่อการพัฒนามาตรการตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติตามขอกําหนดของพิธีสาร ซึ่งการ
ออกโครงการดั ง กล า วได ทํ า ให เ กิ ด การยอมรั บ มาตรการต า งๆ หรื อ นโยบายรู ป แบบใหม ๆ
โดยเฉพาะระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซที่ทางสหภาพยุโรปเริ่มนํามาประกาศใชเปน
นโยบายและปฏิบัติภายในภูมิภาคยุโรปเปนที่แรกแตเพียงฝายเดียว เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกที่สําคัญอยางกาซคารบอนไดออกไซดใหไดตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโต
สหภาพยุโรปพยายามแสดงบทบาทการเปนผูนําในประเด็นดานสิ่งแวดลอมอยางปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอยางตอเนื่อง และพยายามปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดใน
พิธีสารเกียวโตที่จะลดปริมาณการปลอยกาซใหไดรอยละ 8 จากระดับที่ปลอยกาซในป ค.ศ. 1990
ภายในป ค.ศ. 201272 โดยเห็นไดชัดจากการเริ่มใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซแตเพียง
ลําพัง73 เพื่อเปนแบบอยางใหกับประเทศตางๆ ไดหันมาใหความสําคัญและดําเนินการปฏิบัติตาม
ถึ ง แม ว า คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปพยายามผลั ก ดั น ความร ว มมื อ เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามพิธีสารเกียวโตจนนําไปสูการเกิดเปนระบอบระหวางประเทศ
ด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศแทนพิ ธี ส ารเกี ย วโตยั ง ไม ป ระสบความสํ า เร็ จ
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงตองแสดงบทบาทผูนําในการแกไขปญหาดังกลาวนี้แตเพียงลําพัง โดย
เห็นไดจากการบูรณาการนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหเขากับนโยบายดาน
อื่นๆ จนเกิดเปนระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซขึ้นภายในภูมิภาคยุโรป ทําใหเกิดเปน
ตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตระหวางประเทศที่ใหญที่สุดดวยเชนกัน ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
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iServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0088:FIN:EN:PDF [2011, March 4]
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international effort [Online], 2010, Available from: http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_
en.htm [2011, June 17]
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ภายในสหภาพยุ โรปสามารถส งผลกระทบตอภาคธุรกิจและอุ ตสาหกรรมของประเทศที่ไม ใช
สมาชิกและทําใหคณะกรรมาธิการยุโรปตองทําหนาที่ในการเจรจาในเวทีระหวางประเทศเขมขน
ขึ้น เพื่อใหประเทศตางๆ หันมาใหความสําคัญตอการลดปริมาณการปลอยกาซ74
เมื่อพิธีสารเกียวโตกําลังใกลสิ้นสุดลงในชวงพันธกรณีแรก คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได
พยายามเจรจากับประเทศตางๆ และเสนอแนวทางในการลดปริมาณการปลอยกาซเพื่อกอใหเกิด
เปนขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมขึ้นมาทดแทนพิธีสารเกียวโต แตความพยายามดังกลาวก็ไม
สามารถบรรลุผลไดตามที่คาดหวังไว เพราะการดําเนินการรวมกันของประเทศตางๆ อยางเปน
ทางการอาจตองอาศัยความสอดคลองกันระหวางปจจัยตางๆ ดังนั้นเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปยัง
ไมสามารถทําใหปจจัยเหลานี้ประสานสอดคลองกันได ความพยายามในการแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของคณะกรรมาธิการยุโรปจึงยังไมประสบความสําเร็จได75
3.2.2 บทบาทของสหภาพยุโรปในการผลักดันและสงเสริมขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมที่จะ
มาทดแทนพิธีสารเกียวโต
ภายหลังจากสหภาพยุโรปไดประกาศบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดกับภาคสวนตางๆ ตั้งแตป ค.ศ. 2005 เพื่อแสดงถึงความตื่นตัวในการลด
ปริมาณการปลอยกาซอยางจริงจังและเพื่อเปนแบบอยางใหกับประเทศอื่นๆ นําไปปฏิบัติตาม
สหภาพยุโรปไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง จนมาถึงชวงตนป ค.ศ. 2007 กอนหนาชวงพันธกรณี
แรกของพิ ธี ส ารเกี ย วโต (ค.ศ. 2008-2012) ในที่ ป ระชุ ม ผู นํ า ของสหภาพยุ โ รปได เ ห็ น ชอบต อ
เปาหมายลดปริมาณการปลอยกาซภายในภูมิภาคยุโรปลงรอยละ 20 ใหไดภายในป ค.ศ. 2020
หรือที่เรียกวา เปาหมาย 20/20/20 ซึ่งประกอบไปดวยการกําหนดใหลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ลงรอยละ 20 พรอมกับหาทางเพิ่มการใชพลังงานทดแทนมากขึ้นรอยละ 20 และเพิ่มการใช
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ขณะที่อเมริกายืนยันไมยอม [ออนไลน], 2010, แหลงที่มา: http://news.thaieurope.net/content/view/3678/
170 [29 มกราคม 2555]
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คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, อียูกับการประชุม COP17 ที่เมือง Durban [ออนไลน],
2011, แหลงที่มา: http://news.thaieurope.net/content/view/3826/247 [29 มกราคม 2555]
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พลังงานอยางมีประสิทธิภาพใหไดในระดับรอยละ 20 ภายในป ค.ศ. 2020 (เมื่อเทียบกับระดับใน
ป ค.ศ. 1990)76
จากการตั้งเปาหมายดังกลาวของสหภาพยุโรป ทําใหคณะกรรมาธิการยุโรปในฐานะ
ตัวแทนของสหภาพยุโรปพยายามเจรจาเพื่อทําใหเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมขึ้นมา
สําหรับเป นมาตรการที่จะดํ าเนิน การต อภายหลัง พิธีสารเกียวโตสิ้นสุด และภายหลั งจากการ
ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 13 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในชวงปลายป
ค.ศ. 2007 ในที่ประชุมครั้งนี้ไดเสนอแนวทางหรือแผนการดําเนินงานบาหลี (Bali Roadmap) เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการสรางขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมใหไดภายในป ค.ศ. 2009 ซึ่งเปนปที่
จะมีการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 15 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก77
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปได พ ยายามผลั ก ดั น พั น ธกรณี สํ า หรั บ ประเทศพั ฒ นาแล ว ให
พยายามลดปริมาณการปลอยกาซลงรอยละ 30 ใหไดภายในป ค.ศ. 2020 เมื่อเทียบกับระดับ
ปริมาณที่มีการปลอยกาซในป ค.ศ. 1990 และเพื่อใหเกิดการขยายตัวของตลาดซื้อขายคารบอน
เครดิตระหวางประเทศขึ้นมา คณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดสงเสริมใหประเทศอื่นๆ สามารถมีสวน
รวมในการปฏิบัติตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนเรื่องการแกไขปญหาการปลอยกาซ
จากการคมนาคมขนสงทางอากาศและการเดินเรือระหวางประเทศ ทางคณะกรรมาธิการยุโรปก็
เตรียมแนวทางการแกไขโดยจะนํามารวมทั้งสองภาคสวนไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซในอนาคต
นอกจากประเด็นเหลานี้แลว สหภาพยุโรปยังไดเสนอใหมีการสงเสริมการลดปริมาณการ
ปลอยกาซเปนรายภาคสวน (Sectoral approaches) และยังเห็นควรใหเกิดเปนขอตกลงระหวาง
ประเทศในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้ง ที่ 15 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารก เกี่ยวกับบทบาทของภาคสวนการบินและการเดินเรือ78 ในการลดปริมาณการปลอยกาซ
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Noriko Fujiwara, On the way to Copenhagen via Poznan preliminary thinking about a
post-2012 climate deal [Online], 2008, Available from: http://www.ceps.eu [2011, October 20]
78
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ดวย สวนสาเหตุที่สหภาพยุโรปพยายามขยายขอบเขตโดยการสงเสริมบทบาทในการลดการปลอย
กาซของทั้งสองภาคสวนนี้ เนื่องจากปริมาณการปลอยกาซที่มาจากภาคสวนการคมนาคมขนสง
ของสหภาพยุโรปมีปริมาณมากเปนอันดับสองรองจากภาคสวนพลังงาน หากไมมีการจัดการโดย
มาตรการใดๆ แล ว จะส ง ผลให ป ริ ม าณการปล อ ยก า ซเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง 79 ดั ง นั้ น กลุ ม
สิ่งแวดลอมตางๆ ภายในประเทศสหราชอาณาจักรจึงไดพยายามกดดันใหรัฐบาลของตน ออก
กฎหมายที่มีพันธกรณีในทางกฎหมายตอทั้งสองภาคสวนนี้ และเมื่อกฎหมายดังกลาวนี้ไดรับการ
อนุมัติจึงทําใหสหราชอาณาจักรกลายเปนประเทศแรกในโลกที่พยายามทําใหภาคสวนการบินและ
การเดินเรือตองลดปริมาณการปลอยกาซตามกฎหมาย80
เมื่อพิธีสารเกียวโตใกลสิ้นสุดในป ค.ศ. 2012 ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ ครั้งที่ 15 (COP-15) สหภาพยุโรปจึงพยายามแสดงบทบาทเปนผูนําในการเจรจา
ระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดเปนขอตกลงที่มีผลบังคับใชที่เปนรูปธรรมแทนพิธีสารเกียวโตตามที่ได
วางแนวทางไว โดยมีการผลักดันประเด็นสําคัญๆ กลาวคือ
คณะกรรมาธิการยุโรปไดพยายามผลักดันใหเกิดเปนตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตภายใน
กลุมประเทศสมาชิกองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Co-operation and Development: OECD) ใหเกิดขึ้นภายในป ค.ศ. 2015 เพื่อใหการ
ซื้อขายดังกลาวนี้สามารถเชื่อมโยงเขากับระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของสหภาพยุโรป
กั บ ประเทศอื่ น ๆ ในกลุ ม ความร ว มมื อ ดั ง กล า วนี้ ที่ มี ร ะบบคล า ยคลึ ง กั น นอกจากนั้ น
คณะกรรมาธิการยุโรปยังพยายามกระตุนใหประเทศพัฒนาแลวตั้งเปาหมายหรือพันธกรณีการลด
ปริมาณการปลอยกาซจากภาคสวนการบินและการเดินเรือ คณะกรรมาธิการยุโรปก็เสนอใหมีการ
นําเครื่องมือหรือกลไกที่อาศัยระบบตลาด อยางเชน การซื้อขายคารบอนเครดิตในระบบการซื้อ
ขายสิทธิในการปลอยกาซมาใชดําเนินการ
ภาคสวนการเกษตร อาทิเชน สัตวเคื้องเอื้อง การจัดการมูลสัตว การเพาะปลูก ดินเพื่อการเกษตร การเผาทุง
หญา การเผาเศษพืช เปนตน
79
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การพยายามแสดงบทบาทเปนผูนําของสหภาพยุโรปในชวงการประชุมสมัชชาประเทศ
ภาคีอนุสัญญาฯ ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ครั้งนี้ อาจเปนผลมาจากแรงกดดันของ
องคกร NGOs ภายในภูมิภาคยุโรป ที่ไดเสนอใหสหภาพยุโรปเพิ่มความพยายามในการลด
ปริมาณการปลอยกาซโดยตั้งเปาหมายอยูที่รอยละ 30 จากระดับในป ค.ศ. 1990 ภายในชวงป
ค.ศ. 2013-202081 ทําใหสหภาพยุโรปพยายามเสนอมาตรการหรือแนวทางในการลดการปลอย
กาซที่มีรูปแบบคลายกับระบบการซื้อขายสิทธิที่ใชภายในภูมิภาคยุโรป ใหเปนแนวทางในขอตกลง
ระหวางประเทศภายหลังพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลง
ถึงแมวาสหภาพยุโรปจะพยายามผลักดันใหเกิดเปนขอตกลงหรือระบอบระหวางประเทศ
ดานสิ่งแวดลอมอยางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะนํามาบังคับใชหลังจากพิธีสารเกียวโต
แตก็ไมไดทําใหการเจรจาของที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ตั้งแตครั้งที่ 13 ที่เกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จนถึงครั้งที่ 15 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก สามารถหาขอสรุป
หรื อ ขอ ยุ ติ ใ นประเด็ น ต า งๆ ที่ ส ามารถนํ า ไปสู ก ารก อ ให เ กิ ดเป น ข อ ตกลงระหว า งประเทศที่ มี
พันธกรณีในทางกฎหมายได ลักษณะของการเจรจาแตละครั้งดําเนินไปอยางลาชา ประเด็นตางๆ
ไมมีความคืบหนาใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจเปนเพราะในการเจรจาระดับพหุภาคีในเวทีระหวางประเทศ
จะประกอบไปดวยประเทศตางๆ เปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดความคิดเห็นที่แตกตางกันและ
หลากหลายมากขึ้นเชนเดียวกัน การจะทําใหประเทศตางๆ เหลานี้มีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน
หรือยินยอมปฏิบัติตามนั้น จึงเปนไปไดอยางยากลําบาก ดังนั้นการเจรจาของสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ ในแตละประเด็น แตละครั้งมักจะใชระยะเวลายาวนานหรือหาขอสรุปไมไดอยูเสมอ
เมื่อถึงการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 16 (COP-16) ที่เมืองแคนคูน
ประเทศเม็กซิโก ในป ค.ศ. 2011 สหภาพยุโรปจึงพยายามแสดงบทบาทนําที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม โดยเห็นไดจากการที่สหภาพยุโรปเริ่มแสดงทาทีหันมาสนใจใชแนวทางการเจรจาเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับทวิภาคีกับประเทศตางๆ มากขึ้น82 ภายหลังจากที่การเจรจา
ระดับพหุภาคีในแตละประเด็นดําเนินไปอยางลาชาและไมไดบรรลุเปาหมายตามที่คาดการณไว
สหภาพยุโรปจึงเริ่มเจรจาในระดับทวิภาคีกับประเทศตางๆ โดยเนนการผลักดันระบบการซื้อขาย
81

คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, สรุปผลรายงานความเคลื่อนไหวนโยบายและกฎระเบียบ
สิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรปที่มีผลกระทบตอไทย ฉบับเดือนสิงหาคม 2552 [ออนไลน], 2552, แหลงที่มา: //
www. thaieurope.net/ftp/project09/Summary_August.pdf [14 เมษายน 2554]
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สิทธิในการปลอยกาซ ซึ่งเปนรูปแบบของตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตที่เริ่มใชในภูมิภาคยุโรปเปน
ที่แรก และเปนแบบอยางใหกับประเทศตางๆ สามารถนําไปปฏิบัติตามจนกอใหเกิดเปนตลาดซื้อ
ขายคารบอนเครดิตในระดับสากลได
จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา สหภาพยุโรปแสดงบทบาทการเปนผูนําที่สําคัญในการ
ผลักดันเพื่อใหเกิดขอตกลงระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับตั้งแตการ
ดําเนินการเจรจากับประเทศตางๆ ทั้งระดับพหุภาคีและทวิภาคีอยางจริงจัง จนเกิดเปนพิธีสาร
เกียวโต ที่เปนขอตกลงระหวางประเทศฉบับแรกและมีพันธกรณีในทางกฎหมายไวคอยควบคุม
ปริม าณการปลอ ยก าซของบรรดาประเทศพั ฒ นาแลว และระหว า งที่บั ง คั บใชพิ ธีสารเกีย วโต
คณะกรรมาธิการยุโรปก็ยังพยายามเจรจาโนมนาวใหทั้งประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาตางๆ
ใหหันมาเห็นความสําคัญดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมระหวางประเทศ ซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากการที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดมองเห็นถึงประโยชนทางดานสิ่งแวดลอมที่
สามารถส ง ผลกระทบต อ ชี วิ ต และความเป น อยู ข องพลเมื อ งภายในภู มิ ภ าคของตนเองและ
ประโยชนทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งการริ่เริ่มนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซมาบังคับใชกับโรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพลังงานตางๆ ของสหภาพยุโรป ก็เปนอีก
ตัวอยางหนึ่งที่ยืนยันไดถึงความตั้งใจในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหบรรลุ
เปาหมายตามพันธกรณีที่ กําหนดไวในพิธีสารเกียวโตตลอดจนเปนแนวทางขั้น พื้นฐานใหกับ
ระบอบระหวางประเทศฉบับใหมที่มีความเขมงวดและครอบคลุมทุกภาคสวนอยางชัดเจน
จากบทบาทของสหภาพยุโรปในการผลักดันและสงเสริมขอตกลงระหวางประเทศฉบับ
ใหมแทนพิธีสารเกียวโต ทําใหสามารถวิเคราะหหรือทําความเขาใจไดตามกรอบแนวคิดวาดวย
ระบอบระหวางประเทศของสตีเฟน แครสเนอร โดยสามารถอธิบายไดวาเมื่อพิธีสารเกียวโตซึ่งถือ
เปนระบอบระหวางประเทศไดรับการกอตั้งขึ้นมาแลว จะทําใหเกิดสภาวะการพึ่งพาอาศัยกัน
สงผลใหประเทศตางๆ รวมทั้งสหภาพยุโรปมีความจําเปนตองรวมมือและประสานงานกันในเรื่อง
นโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหากวิเคราะหตามสตีเฟน แครสเนอร ที่กลาว
วาภายหลังจากระบอบระหวางประเทศไดรับการสรางขึ้นมาแลว ตัวแสดงอยางสหภาพยุโรป จะ
สามารถทําอะไรไดบาง เพื่อที่จะสามารถรักษาระบอบระหวางประเทศไว83 ดังนั้นเมื่อพิธีสารเกียว
โตมีขึ้น สหภาพยุโรปจึงพยายามแสดงบทบาทสงเสริมและผลักดันใหพิธีสารเกียวโตสามารถมีผล
บังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเห็นไดจากความพยายามเจรจากับประเทศพัฒนาแลวและ
กําลังพัฒนาใหหันมารวมมือลดปริมาณการปลอยกาซหรือยินยอมปฏิบัติตามพิธีสารเกียวโต ซึ่ง
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ความพยายามดังกลาวสะทอนใหเห็นวาสหภาพยุโรปพยายามแสดงบทบาทในการเจรจากับ
ประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกตลอดจนยังพยายามปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางโดยการนําระบบการซื้อ
ขายสิทธิในการปลอยกาซมาใชควบคุมปริมาณการปลอยกาซเพื่อชวยใหเกิดการลดปริมาณการ
ปลอยกาซอยางจริงจังตามพิธีสารเกียวโต และจากบทบาทของสหภาพยุโรปนี้จึงถือเปนความ
พยายามที่จะทําใหระบอบระหวางประเทศอยางเชนพิธีสารเกียวโตดํารงอยู นอกจากนั้นจากกรอบ
แนวคิดวาดวยระบอบระหวางประเทศยังเสนอวาในระยะยาวระบอบระหวางประเทศจะไดรับการ
เปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิกไดอยางไรนั้น84 ผูวิจัยเห็นวาเมื่อสหภาพยุโรปพยายามแสดงบทบาท
ปกปองสิ่งแวดลอมโดยการสงเสริมพิธีสารเกียวโตและนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
มาใชควบคุมปริมาณการปลอยกาซใหครอบคลุมภาคสวนตางๆ อาจสงผลใหในอนาคตสหภาพ
ยุโรปและประชาคมโลกอาจหาแนวทางที่สามารถนําไปสูขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมแทน
พิธีสารเกียวโตได
3.2.3 บทบาทสหภาพยุโรปในการประสานระหวางระบอบเกียวโตและระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
และขอวิพากษวาดวยการปกปองทางการคา
การแสดงบทบาทผูนําตอการแกไขปญหาสภาวะโลกรอนของสหภาพยุโรป มักเกิดขึ้นใน
ระดั บ ระหว า งประเทศหรื อ อาศั ย เวที ก ารประชุ ม สมั ช ชาประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ ในแต ล ะป
ตลอดจนอาศัยการเจรจากับประเทศที่สนใจรวมมือกับสหภาพยุโรปในการลดปริมาณการปลอย
กาซและในสวนของการแสดงบทบาทภายในสหภาพยุโรปอาจอาศัยการประชุมระหวางประเทศ
สมาชิกสหภาพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งภาคประชาสังคมเพื่อเปนชองทางในการทําความ
เขาใจและแสดงบทบาทสงเสริมระบอบเกียวโตรวมกัน โดยบทบาทที่มีในเวทีระหวางประเทศอยาง
การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ แตละครั้ง ตลอดจนการดําเนินงานรวมกันเพื่อแกไข
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปและภายในประเทศสมาชิก
สหภาพ เปนการแสดงใหประชาคมโลกไดเห็นความตื่นตัวในการรับมือกับปญหาดังกลาวของ
สหภาพยุโรป รวมทั้งยังเปนแบบอยางใหกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา
จี น และอิ น เดี ย ที่ ยั ง มิ ไ ด ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของป ญ หาเท า ที่ ค วร ให หั น มาดํ า เนิ น ตาม
พันธกรณีที่กําหนดและรวมแกไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สหภาพยุโรปเห็นวาพันธกรณีและขอกําหนดตางๆ ภายในพิธีสารเกียวโตนั้น ที่สามารถ
สงผลกระทบตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมตางๆ ภายในสหภาพยุโรป
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อาทิเชน พลังงาน ซีเมนส เหล็ก แกว การผลิตอิฐ กระดาษ และการคมนาคมขนสงเปนตน โดยที่
ภายในรายละเอียดของพิธีสารจะมีกฎเกณฑจํากัดการเติบโตของอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูง แตในขณะที่การคาและการลงทุนของสหภาพยุโรปไดเนนและ
สงเสริมในเรื่องหลักการคาเสรีที่ตองการลดบทบาทการควบคุมการคาและการลงทุนหรือแทรกแซง
ของภาครัฐ โดยเฉพาะการควบคุมที่มาจากหนวยงานสวนกลางของสหภาพยุโรป จึงเห็นไดวาพิธี
สารเกียวโตเปนขอตกลงหรือระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่อาจขัดแยงกับหลักการที่
สําคัญของสหภาพยุโรปได
จากความไมสอดคลองระหวางหลักการที่สําคัญอยางเชนเรื่องการคาเสรีกับรายละเอียด
ในการปฏิบัติตามพิธีสารเกียวโต สงผลใหคณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดพยายามแสดงบทบาทเปน
ผูนําในการผลักดันหรือปรับใหโครงสรางและรายละเอียดของเนื้อหาในพิธีสารเกียวโตสามารถ
ตอบสนองตอหลักการรวมถึงขอเรียกรองและเงื่อนไขตางๆ ของการเมืองภายในประเทศสมาชิก
และสหภาพมาโดยตลอด เห็นไดจากการสงเสริมการใชกลไกที่ยืดหยุนภายใตพิธีสารเกียวโตของ
สหภาพยุ โรป และในขณะเดียวกัน สถาบัน ที่สํ า คัญของสหภาพก็พ ยายามผลัก ดั น ใหเ กิดเปน
นโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อใชดําเนินการควบคุมดูแลปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศภายในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะการประกาศบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบิน
การบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิดังกลาวของสหภาพยุโรป ทางภาคอุตสาหกรรมตางให
ความเห็นวา สหภาพยุโรปอาจกําลังตอสูกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแตเพียง
ลําพัง เนื่องจากการใชระบบดังกลาวอันเปนมาตรการที่ยังไมมีประเทศใดดําเนินการ จะสงผลให
อุตสาหกรรมภายในยุโรปสูญเสียความสามารถทางการแขงขันในระดับสากลได และจะทําใหเกิด
การยายฐานการผลิต ตลอดจนปญหาการวางงานตามมา ภาคอุตสาหกรรมพิจารณาวาการแกไข
ปญหาดังกลาวนี้ไมสามารถแกไขไดเพียงเฉพาะในระดับสหภาพยุโรปเทานั้น หากแตจะตองเกิด
จากความรวมมือในระดับระหวางประเทศ
สหภาพยุโรปพยายามผลักดันใหทั้งประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกา และประเทศ
กําลังพัฒนาที่สําคัญอยางจีนและอินเดีย ใหความรวมมือตอพิธีสารเกียวโตในการลดปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตประเทศทั้งสามตางมีทาทีไมยินยอมใหความรวมมือ โดยอาง
เหตุผลวาจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจภายในประเทศของตนเอง หรือจีนและอินเดียที่มีการ
ปลอยกาซออกมาในปริมาณมาก เนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยังไดรับการยกเวนไมตอง
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รวมลดการปลอยกาซตามพิธีสารเกียวโต เพราะยังมีสถานะเปนประเทศกําลังพัฒนา85 สงผลให
สหภาพยุโรปตัดสินใจเริ่มดําเนินการควบคุมปริมาณการปลอยกาซโดยนําระบบการซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซมาบังคับใชกับภาคสวนตางๆ ในยุโรปเรื่อยมาตั้งแตป ค.ศ. 2005 จนขยายขอบเขต
มาถึงภาคสวนการบิน
การดําเนินนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางเชนระเบียบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรป จึงอาจถูกมอง
วาเปนมาตรการปกปองทางการคาหรือเปนการสรางเงื่อนไขเพื่อจํากัดหรือลดปริมาณการคา
สําหรับสินคาหรือบริการที่มาจากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรป แตจากการประกาศใช
ระเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซสํ า หรั บ ภาคส ว นการบิ น ของสหภาพยุ โ รปนั้ น
คณะกรรมาธิการยุโรปไดแสดงจุดยืนซึ่งไมไดมีผลบังคับใชเฉพาะตอสายการบินของประเทศที่มิใช
สมาชิ ก สหภาพยุ โ รปเท า นั้ น หากแต มี ผ ลบั ง คั บ ใช ต อ สายการบิ น ของประเทศสมาชิ ก ด ว ย
เชนเดียวกัน สงผลใหสายการบินทั้งของประเทศสมาชิกและมิใชสมาชิกของสหภาพยุโรปที่มีการ
บิน เข าและออกภายในภู มิ ภาคยุโรปจะไดรับการปฏิบัติอย า งเท า เที ยมกันภายใต กฎระเบีย บ
เดียวกัน และการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันนี้จะสะทอนใหเห็นวาระเบียบการซื้อขายสิทธิที่ควบคุม
ปริมาณการปลอยกาซของสายการบินนี้ มิใชมีขึ้นเพื่อกีดกันสินคาและบริการจากประเทศอื่นที่มิใช
สมาชิ ก และระเบี ย บนี้ จ ะต อ งส ง ผลกระทบต อ เที่ ย วบิ น ที่ บ รรทุ ก สิ น ค า ส ง ออก ที่ เ จ า ของเป น
ผู ป ระกอบการสั ญ ชาติ ข องประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รปเช น เดี ย วกั น และท า ยที่ สุ ด ผู ที่ เ สี ย
ประโยชนที่แทจริงยอมเปนประชาชนและผูใชบริการภายในยุโรปเอง เพราะฉะนั้นระเบียบการซื้อ
ขายสิทธิดังกลาวของสหภาพยุโรปจึงมีขึ้นเพื่อควบคุมหรือลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
จากสายการบินตางๆ ที่เขาและออกภายในภูมิภาคยุโรปและเพื่อใหสหภาพยุโรปสามารถบรรลุ
เปาหมายตามพิธีสารเกียวโตไดภายในชวงพันธกรณีแรกตลอดจนสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
ประเทศหรือภูมิภาคอื่นไดตระหนักถึงความสําคัญของการลดการปลอยกาซและนําไปปฏิบัติตาม
นอกจากนั้นสหภาพยุโรปยังเปดโอกาสใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถมีสวนรวมในระบบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซไดโดยผานทางการซื้อขายคารบอนเครดิตที่ไดจากการพัฒนา
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดรวมทั้งยังสนับสนุนการใชแผนปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในระดับประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action:
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NAMA) และการตรวจสอบและประเมินผล (Measuring Reporting and Verification: MRV)
เพื่อใหการดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเปนไปอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ86
หากวิเคราะหถึงการวิพากษวิจารณถึงการบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
กับภาคสวนการบินวาเปนการสรางมาตรการปกปองทางการคารูปแบบใหมที่มีตอสินคานําเขา
จากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรป จะพบวาการบังคับใชดังกลาวอาจไมใชการปกปองทาง
การคาของสหภาพยุโรปเสมอไป เพราะสหภาพยุโรปดําเนินการบังคับใชทั้งสายการบินภายใน
ยุโรปและนอกยุโรปอยางเทาเทียมกัน ตอกรณีที่อาจทําใหถูกวิจารณไดวาเปนมาตรการปกปอง
ทางการคารูปแบบใหมของสหภาพยุโรป เนื่องจากระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซยังถือได
วาเปนระบบที่ใหมและเริ่มดําเนินการเปนที่แรกในภูมิภาคยุโรป โดยในชวงระยะแรกจนถึงระยะที่
สองของการซื้อขายสิทธิ (ค.ศ. 2005-2012) อาจเปนชวงที่มีการเริ่มเรียนรูการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดสรรปริมาณโควตาการปลอยกาซ การกําหนดเพดานจํากัดปริมาณการปลอยกาซ หรือการ
ซื้อขายคารบอนเครดิตและประมูล ตลอดจนการวางระบบตลาดซื้อขายคารบอนเครดิต สงผลให
ประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปอาจยังไมสามารถปรับตัวไดทัน จนทําใหดูคลายกับสหภาพ
ยุโรปนํามาตรการปกปองทางการคารูปแบบใหมมาบังคับใชกับสินคานําเขาจากประเทศอื่นที่มิใช
สมาชิกได87
ผูวิจัยเห็นวาสาเหตุหรือแรงจูงใจสําคัญในการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรปอาจมาจากปญหาความ
ลมเหลวของระบบตลาด เนื่องจากปญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทหรือสายการบินตางๆ พยายาม
หลีกเลี่ยงการจายตนทุนทั้งหมดที่ควรจาย โดยผลักภาระในการรับผิดชอบของตนเองออกไปไปยัง
ผูโดยสารหรือผูใชบริการสายการบินหรือเปนการผลักภาระความรับผิดชอบออกไปนอกตลาด
(Externalization)88 และตัวอยางที่เห็นก็คือปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สวนหนึ่งมี
สาเหตุมาจากการปลอยก าซของภาคสว นการบิน ซึ่ งบริษัท หรือสายการบิน ที่ อาศั ยสนามบิน
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ภายในสหภาพยุ โรปตา งก็พ ยายามหลีก เลี่ย งตน ทุน ดว ยการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกออกสูชั้น
บรรยากาศโลกโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ในการรับผิดชอบกับมลพิษที่สายการบินของตนเองได
กอไวและผลที่ตามมาก็คือ ปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางเชนสภาพภูมิอากาศเสื่อมโทรมหรือชั้น
บรรยากาศถูกทํ าลายไป จนสามารถสงผลกระทบตอสิ่งแวดล อมตลอดจนการดํา รงชีวิ ตของ
ประชาชน ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงเห็นวา หากตองมีการแทรกแซงหรือควบคุมการปลอยกาซจาก
ภาคสวนการบินแลว ก็ควรดําเนินการโดยอาศัยหรือผานทางกลไกของระบบตลาดหรืออุปสงคและ
อุปทานในการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงตัดสินใจควบคุมการปลอยกาซ
โดยระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
นอกจากนั้นการบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบิน
ของสหภาพยุโรป ก็มิใชวาจะเปนการดําเนินการในลักษณะลับหรือไมเคยประชาสัมพันธหรือ
เปดเผยขอมูลใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ตรงกันขามการดําเนินการดังกลาว สหภาพยุโรปมีการ
สงเสริมและผลักดัน ตลอดจนประชาสัมพันธอยางเปนขั้นเปนตอนเรื่อยมาตั้งแตป ค.ศ. 2006 แลว
หากแตประเทศที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปยังไมตระหนักถึงความสําคัญและมีการดําเนินการอยาง
ลาชา สงผลใหเมื่อมีการประกาศใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
กับสายการบินในป ค.ศ. 2009 แลว ประเทศที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปอาจยังปรับตัวไมทันกับการ
ควบคุมอยางจริงจังของสหภาพยุโรป สงผลใหประเทศตางๆ วิพากษวิจารณการบังคับใชระบบ
ดังกลาวกับภาคสวนการบินวาเปนวาระแอบแฝงหรือมาตรการปกปองทางการคาอีกรูปแบบหนึ่ง89
หากสังเกตใหดีจะพบวาการบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาค
สวนการบินอาจสงผลกระทบตอภาคสวนตางๆ ภายในสหภาพยุโรปมากกวาภายนอก เพราะภาค
สวนอุตสาหกรรมตางๆ นาจะไดรับผลกระทบจากตนทุนที่เพิ่มขึ้นมากกวาประเทศกําลังพัฒนา
หรือประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่สวนใหญเปนประเทศพัฒนาแลวจะตองลงทุนภายในประเทศ
ของตนเองในตนทุนที่สูงกวา หากจะลดปริมาณการปล อยกา ซคารบอนไดออกไซดให ไดตาม
พันธกรณีพิธีสารเกียวโต และการบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิกับภาคสวนตางๆ ของสหภาพ
ยุโรปตั้งแตเริ่มตนในป ค.ศ. 2005 จะเห็นไดวามีการนํามาควบคุมกับโรงงานผลิตไฟฟา โรงถลุง
เหล็ก โรงกลั่นน้ํามัน อุตสาหกรรมซีเมนส เซรามิก อิฐ แกว เคมีภัณฑ และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ
จนในเวลาตอมาจึงไดมีการขยายขอบเขตมาควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบิน
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แต ถ า หากสหภาพยุ โ รปดํ า เนิ น การออกกฎหมายหรื อ กํ า หนดให มี ก ารเรี ย กเก็ บ ภาษี
คารบอน (Carbon Tax) โดยตรงตอสินคานําเขาจากประเทศที่ไมไดเปนภาคีพิธีสารเกียวโตหรือ
ไมไดพยายามลดการปลอยกาซเรือนกระจกตางหาก จึงจะถือไดวาเปนเจตนาที่จะปกปองทาง
การคาดวยการนําเรื่องการปกปองหรือตอสูกับสภาวะโลกรอนมาเปนขออางอยางแทจริง และจะ
เห็นไดวานโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เขมงวดของสหภาพยุโรปมักเริ่มตนกับ
อุตสาหกรรมของยุโรปเองกอน แตสหภาพยุโรปก็พยายามผลักดันมาตรการเหลานั้น อาทิเชน
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมาใหกับประเทศอื่นๆ นําไปใชมากขึ้น
หรือพยายามผลักดันกลไกการการพัฒนาที่สะอาดสําหรับประเทศกําลังพัฒนาใหเพิ่มมากขึ้น หาก
สหภาพยุโรปมีเจตนาหลักที่ตองการปกปองทางการคาโดยการนํามาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาบังคับใชแลว ผูวิจัยเห็นวาสหภาพยุโรปก็คงไมจําเปนจะตอง
พยายามแสดงบทบาทนําในการสงเสริมการลดปริมาณการปลอยกาซตามพิธีสารเกียวโต โดย
ผลักดันระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซหรือตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตระหวางประเทศ
ตลอดจนผลักดันใหเกิดเปนระบอบระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแทนพิธี
สารเกียวโต เพื่อใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซของประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลัง
พัฒนาเชนเดียวกัน
ดังนั้นการแสดงบทบาทนําของสหภาพยุโรปในการรักษาสภาพภูมิอากาศโดยการนํา
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาบังคับใชกับภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะภาคสวนการบิน
นั้น ก็เปนการดําเนินการที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อควบคุมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและ
เพื่อปกปองรักษาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะความพยายามไมใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงเกินกวา 2
องศาเซลเซียส ซึ่งถือเปนการสงเสริมพิธีสารเกียวโตใหมีประสิทธิภาพและอาจเปนการวางแนวทาง
ใหเกิดเปนระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมแทนพิธีสารเกียวโตในอนาคต
หากประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา โดยเฉพาะสหรัฐ จีน อินเดีย ฯลฯ ยังไมเริ่มสราง
ศักยภาพของตนเองและความสามารถทางเทคโนโลยีสําหรับการบริหารจัดการหรือลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ก็จะสงผลใหภาคสวนตางๆ ในประเทศของตนที่เกี่ยวของ ไดรับผลกระทบ
และไมสามารถปรับตัวไดทันตอการดําเนินการดานสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป และทําให
ยังคงมองวาการบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับภาคสวนตางๆ เปนมาตรการ
ปกปองทางการคาอยูเรื่อยไป90
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เมื่ อ ใกล จ ะถึ ง เวลาที่ ร ะบอบระหว า งประเทศด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
อยางเชนพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลงในป ค.ศ. 2012 สงผลใหสหภาพยุโรปพยายามผลักดันใหเกิด
เปนขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมขึ้นมาทดแทนพิธีสารเกียวโต โดยสหภาพยุโรปพยายาม
ดําเนินบทบาทนําในการเจรจาโนมนาวใหประเทศตางๆ ยินยอมรวมมือกับสหภาพยุโรปในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งเหตุผลที่สหภาพยุโรปตองการใหมีขอตกลงระหวางประเทศขึ้นมา
ทดแทนพิธีสารเกียวโต เพื่อกอใหเกิดเปนระบอบระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ทุกประเทศยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติตาม และอาจเปนเพราะสหภาพยุโรปตองการ
ใหมีขอตกลงหรือระบอบระหวางประเทศขึ้นมาทดแทนพิธีสารเกียวโต เพื่อเปนสงเสริมใหมีปกปอง
สิ่งแวดลอมโดยการลดปริมาณการปลอยกาซตอไป ซึ่งจะชวยทําใหทุกประเทศไดรับผลประโยชน
รวมดานสิ่งแวดลอมในระยะยาวรวมกัน
สหภาพยุโรปเปนผูสนับสนุนและมีบทบาทนําในปองกันและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งพิธีสารเกียวโตนี้ถือวาเปนกาวแรกที่สําคัญที่ทําใหปญหาดังกลาวมีการบริหาร
จั ด การอย า งจริ ง จั ง ในเวที ร ะหว า งประเทศ และเมื่ อ พิ ธี ส ารเกี ย วโตสิ้ น สุ ด ในป ค.ศ. 2012
คณะกรรมาธิการยุโรปก็คาดหวังที่จะเปนผูนําประชาคมโลกเพื่อดําเนินการแกไขปญหาในชวงหลัง
ป ค.ศ. 2012 สิ่งหนึ่งที่สหภาพยุโรปคาดหวังใหเกิดขึ้นคือ การมีระบอบระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาทดแทนพิธีสารเกียวโต สงผลใหสหภาพยุโรปพยายามแสดง
บทบาทในการผลักดันใหเกิดขอตกลงระหวางประเทศโดยอาศัยการเจรจาโนมนาวในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีตลอดจนเริ่มดําเนินนโยบายหรือบังคับใชกฎระเบียบตางๆ ภายในประเทศสมาชิกขึ้น
เปนที่แรกในประชาคมโลก โดยเห็นไดจากกรณีการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดกับสายการบินที่ขึ้นและลงในทาอากาศยานในประเทศสมาชิก
หากแตการแสดงบทบาทนําในการสรางระบอบระหว างประเทศดานสิ่งแวดลอมของ
สหภาพยุโรปยังคงดําเนินไปไดอยางยากลําบาก เนื่องจากยังมีหลายๆ ประเทศทั้งพัฒนาแลวและ
กําลังพัฒนายังคงหวงผลประโยชนทางเศรษฐกิจของตนเองมากกวาจะหาทางแกไขปญหา สงผล
ให ค วามพยายามในการแสดงบทบาทนํ า ในการผลั ก ดั น และริ เ ริ่ ม กฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศของสหภาพยุโรปถูกมองวาเป นการสรางมาตรการปกปองทาง
การคาอีกรูปแบบหนึ่ง ทําใหในเวทีระหวางประเทศยังไมสามารถหาขอตกลงระหวางประเทศฉบับ
ใหมขึ้นมาทดแทนพิธีสารเกียวโตได โดยจะเห็นไดวาการวิพากษวิจารณของสายการบินและ
wto-confrontation-raises-the-spectre-of-aviation-protectionism-at-the-worst-possible-time-65214
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รัฐบาลของประเทศตางๆ ที่ไมใชสมาชิกสหภาพยุโรปโดยการนําขออางในเรื่องของการเลือกปฏิบัติ
และการปกปองทางการคาอาจเปนการกระทําที่มองแตเพียงมิติผลประโยชนสวนตนในดานการคา
การลงทุนและการทองเที่ยวระยะสั้นๆ เทานั้น แตถาหากประเทศตางๆ ตลอดจนสายการบิน
ภายในประเทศเหลานั้นไมตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในระยะยาวประเทศต า งๆ ก็ จ ะต อ งสู ญ เสี ย ผลประโยชน ใ นด า นต า งๆ อย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด
เชนเดียวกัน ดังนั้นการหาทางลดการปลอยกาซจากภาคสวนการบินดวยการนําระบบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซมาปรับใชโดยยึดหลักการผูใดเปนผูกอใหเกิดมลพิษ ผูนั้นจะตองเปนผูจาย
ของสหภาพยุโรปอาจเปนแนวทางการปองกันและแกไขปญหาในระยะยาว ซึ่งจะเห็นไดวาสหภาพ
ยุโรปพยายามสงเสริมใหเกิดการคา การลงทุนและการรักษาสิ่งแวดลอมควบคูไปดวยกัน ดังนั้น
ประเทศหรื อ สายการบิ น ที่ ไ ด วิ พ ากษ วิ จ ารณ ส หภาพยุ โ รปไปต า งๆ นานา จะต อ งหั น กลั บ มา
ตระหนักถึงบทบาทของตนเองดวยเชนกันวา ไดมีการดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซอยาง
จริงจังแลวหรือไม ถาหากยังไมเริ่มดําเนินการหรือยังคงลาชาและไมยอมปฏิบัติตามอยู อาจจะ
ต อ งรั บ ผลกระทบที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ สหภาพยุ โ รปมี ก ฎระเบี ย บด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศรูปแบบใหมๆ มาบังคับใชเพิ่มเติมจากที่ใชในปจจุบัน

บทที่ 4
การบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอธุรกิจ
การบินโลก
จากบทบาทการเปนผูนําของสหภาพยุโรปในการแสวงหาความรวมมือในเวทีระหวาง
ประเทศตอการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาวะโลกรอนที่ไดสงผลกระทบ
ที่รุนแรงมากขึ้นและแผขยายไปทั่วทุกภูมิภาคบนโลก สหภาพยุโรปจึงพยายามเจรจาโนมนาวให
ประเทศตางๆ หันมาใหความรวมมือเพื่อแกไขปญหาอยางจริงจัง ซึ่งจากการผลักดันอยางตอเนื่อง
จนทําใหเกิดเปนพิธีสารเกียวโตขึ้นมา แตการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ที่ตองมีการ
แขงขันและแสวงหาผลประโยชนในเวทีระหวางประเทศ สงผลใหประเด็นดานสิ่งแวดลอมอยางเชน
การแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนถูกมองวาเปนอุปสรรคตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมทั้งพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาจํานวนมากไมคอย
ตระหนักหรือใหความสําคัญตอการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนคารบอนไดออกไซดตามที่ได
กําหนดไวในพิธีสารเกียวโต ซึ่งผลที่ตามมาก็คือทําใหการลดปริมาณการปลอยกาซในระดับสากล
จึงไมคอยมีประสิทธิภาพหรือเห็นผลลัพธไดอยางเปนรูปธรรมมากนัก
สหภาพยุโรปเปนประชาคมที่ใหความสําคัญกับการปกปองสภาพภูมิอากาศและพยายาม
แกไขปญหารวมทั้งบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการปลอยกาซของโรงงานอุตสาหกรรมในภาคสวน
ตางๆ ไปจนถึงภาคสวนการคมนาคมขนสง และพยายามเจรจาโนมนาวในเวทีระหวางประเทศเพื่อ
หาฉันทามติที่ทุกประเทศใหการยอมรับและเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศฉบับใหมหรือความ
รวมมือที่เปนรูปธรรมในเรื่องการดําเนินการดานสภาพภูมิอากาศภายหลังจากพิธีสารเกียวโต
สิ้นสุดลง1 นอกจากสหภาพยุโรปจะพยายามแสดงบทบาทนําเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวทีระหวางประเทศ
แลว สหภาพยุโรปยังพยายามบูรณาการนโยบายที่สามารถเชื่อมโยงหรือเกี่ยวของกับการปกปอง
สภาพภูมิอากาศใหเขากับนโยบายดานอื่นๆ เพื่อใหมีทิศทางเดียวกันในทางปฏิบัติทั้งประชาคม2
โดยเห็นไดจากการประกาศระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมาบังคับ
1

European Commission Directorate-General for Climate Action, 2012 management plan DG
Climate Action [Online], 2012, Available from: http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/doc/clima_
mp_en.pdf [2012, November 2]
2

ศูนยยุโรปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, “ยุโรปนารู: พัฒนาการนโยบายสิ่งแวดลอม EU,”
จดหมายขาวศูนยยุโรปศึกษา (2550): 5.
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ใชกับภาคสวนการบิน เพื่อควบคุมและลดปริมาณการปลอยกาซที่มาจากการคมนาคมขนสงทาง
อากาศโดยสายการบินตางๆ ที่เขาและออกทาอากาศยานของยุโรป
ความพยายามปกปองสภาพภูมิอากาศตามที่พิธีสารเกียวโตไดกําหนดไวโดยการบูรณา
การนโยบายที่มุงปกปองสภาพภูมิอากาศใหเขากับนโยบายดานอื่น ของสหภาพอยางเชนการ
ประกาศบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิกับภาคอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะภาคสวนการบิน
อาจสงผลกระทบตอหลายภาคสวน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวของไดเชนเดียวกัน เนื่องจากในการ
ประกอบธุรกิจทั้งนําเขาและสงออกของสหภาพยุโรปจะตองอาศัยการคมนาคมขนสงทางอากาศ
เปนปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นความพยายามของสหภาพยุโรปที่จะควบคุมการ
ปลอยกาซจากภาคสวนการบินยอมสงผลกระทบตอภาคธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหตองปรับตัวตาม
อยางหลีกเลี่ยงไดยาก เพราะจะเห็นไดวาภาคสวนการบินเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริม
หรือทําใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศที่มิใช
สมาชิกในภูมิภาคอื่น แตอยางไรก็ตามความพยายามควบคุมปริมาณการปลอยกาซจากภาคสวน
การบินของยุโรปนี้อาจเปนมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการปลอยกาซที่ยังไมสอดคลองกับ
ความคิดเห็นสวนใหญในเวทีระหวางประเทศโดยเฉพาะความคิดเห็นของประเทศที่มีความสัมพันธ
ทางการคาและการลงทุนกับสหภาพยุโรป สงผลใหสหภาพยุโรปจะตองแสดงบทบาทนําในเรื่องนี้
มากยิ่งขึ้น เพื่อใหประเทศตางๆ เล็งเห็นถึงเจตนาที่จะปกปองและแกไขปญหาสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงภายใตพิธีสารเกียวโตโดยการลดปริมาณการปลอยกาซจากภาคสวนการบินอยาง
แทจริง และใหเกิดความชัดเจนวาความพยายามของสหภาพุโรปกับการควบคุมการปลอยกาซของ
ภาคสวนการบินมิใชเปนการออกมาตรการปกปองทางการคาที่มิใชภาษีรูปแบบใหมของสหภาพ
ตอสินคาและบริการที่นําเขามาจากประเทศอื่น ดังนั้นในบทนี้จะกลาวถึงความสําคัญของภาคสวน
การบินในสหภาพยุโรป และผลที่ตามมาจากการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิ
ตลอดจนทัศนะตางๆ ที่มีตอการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิกับภาคสวนการบิน โดยจะขอ
กลาวในสวนตอไป
4.1 ความสําคัญของภาคสวนการบินภายในสหภาพยุโรป
ภาคสวนการบินนับวาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการทําใหระบบเศรษฐกิจโลก
สามารถเติบโตและขับเคลื่อนไปขางหนาได เนื่องจากบรรดาผูประกอบการธุรกิจจํานวนมากตอง
อาศัยภาคสวนการบินเปนองคประกอบสําคัญเพื่อชวยในการคมนาคมขนสงเคลื่อนยายสินคาและ
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บริการ3 โดยภาคสวนการบินถือเปนธุรกิจการขนสงทางอากาศที่จะทําหนาที่ในการขนยายสินคา
และบริการตางๆ รวมถึงผูโดยสารใหเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไดภายในเวลาอันรวดเร็ว
และจะเห็นไดวาภาคสวนการบินสามารถทําใหเกิดการเชื่อมโยงการคมนาคมของทุกประเทศและ
ทุกภูมิภาคบนโลกเขาไวดวยกันไดโดยงายและใชเวลาไมนานนัก4 ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเปนขอไดเปรียบ
มากกวาการคมนาคมขนสงประเภทอื่นที่อาจใชเวลานานกวาและไมสะดวกเชนเดียวกัน ดังนั้น
ภาคสวนการบินจึงไดรับความนิยมในการเดินทางหรือขนสงสินคาจากผูโดยสาร ผูบริหารและ
ผูประกอบการธุรกิจตางๆ สงผลทําใหภาคสวนการบินมีการพัฒนาที่กาวหนาและอัตราการเติบโต
อยางตอเนื่องไปจนถึงอนาคต โดยดูไดจากตารางที่ 4.1 สําหรับขอมูลในสวนของภูมิภาคยุโรป
พบวาในชวงป ค.ศ. 2000-2010 อันเปนชวงที่สหภาพยุโรปยังไมไดเริ่มดําเนินการระบบการซื้อขาย
สิทธิฯ กับภาคสวนการบินจริง ดังนั้นปริมาณเฉลี่ยจึงอยูที่รอยละ 5.8 ซึ่งเปนปริมาณที่สูงกวา
ปริมาณการคาดการณชวงป ค.ศ. 2011-2013 ที่มีปริมาณอยูที่รอยละ 3.3-3.9 และจากการ
คาดการณปริมาณที่ลดลงนั้น อาจเปนผลสืบเนื่องมาจากในชวงป 2011-2013 เปนชวงที่สหภาพ
ยุโรปเริ่มดําเนินการระบบการซื้อขายสิทธิฯ กับภาคสวนการบินแลว จึงอาจสงผลกระทบตอความ
ตองการคมนาคมขนสงทางอากาศของผูใชบริการสายการบินตางๆ ที่ตองเขาและออกยุโรป

3

Association of European Airlines, 2050-the future of transport [Online], 2009, Available
from: http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/consultations/ doc/2009_03_27_future_of_
transport/20090324_aea.pdf [2012, May 25]
4

Air Transport Action Group, Air transport drives economic and social progress: The
economic and social benefits of air transport 2008 [Online], 2008, Available from: www.atag.org/
component/downloads/.../61.html [2012, May 26]
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ตารางที่ 4.1 ปริมาณการเติบโตของภาคสวนการบินในแตละภูมิภาคทั่วโลกป ค.ศ. 20002013 (หนวย: รอยละ)

ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก
ยุโรป
ตะวันออกกลาง

ปริมาณแทจริง (รอยละ)
ปริมาณ
เฉลี่ย
ค.ศ.
ค.ศ.
ค.ศ.
20002000
2010
2010
5.8
736
1293
804
1317
5.1
94
345
13.9

ปริมาณคาดการณ (รอยละ)

ค.ศ.
2011

ค.ศ.
2012

ค.ศ.
2013

7.9
3.3
14.4

8.8
3.8
14

8.7
3.9
13.5

อเมริกาเหนือ

1176

1412

1.8

2.4

3.4

2.9

ละตินอเมริกา

142

198

3.4

6.9

7.3

6.8

ที่มา ICAO, ICAO medium-term forecast points to continued industry growth through
2013 [Online], 2011, Available from: http://www.icao.int/Newsroom/News%20Doc/PIO.
15.11.EN.pdf, p.2
จากตารางที่ 4.1 แสดงใหเห็นวาภาคสวนการบินถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยกอใหเกิด
ประโยชนในดานการคาการลงทุนและการทองเที่ยว ฯลฯ เนื่องจากปริมาณการเติบโตของภาคสวน
การบินของแตละภูมิภาค อาทิ เอเชียแปซิฟก อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา และตะวันออกกลาง
ตางมีแนวโนมขยับตัวเพิ่มสูงขึ้น ยกเวนแตเพียงภูมิภาคยุโรปที่ในชวงเริ่มเตรียมดําเนินการบังคับ
ใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ กับภาคสวนการบินตั้งแตป ค.ศ. 2011 มีปริมาณคาดการณการ
เติบโตอยูที่รอยละ 3.3 ซึ่งถือวาต่ํากวาชวงกอนหนานั้นที่มีปริมาณเฉลี่ยอยูที่รอยละ 5.8 อยางไร
ก็ตาม ปริมาณคาดการณก็สะทอนใหเห็นถึงแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง และจากปริมาณการ
เติบโตดังกลาว สะทอนใหเห็นวาทั้งผูโดยสารและผูประกอบการภาคธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
สหภาพยุโรปนิยมเลือกใชภาคสวนการบินเปนทางเลือกในการเดินทางหรือขนสงเคลื่อนยายสินคา
ระหวางประเทศ สงผลใหภาคสวนการบินเกิดการเติบโต ซึ่งการเดินทางหรือขนสงสินคาและ
บริการทางอากาศในสหภาพยุโรปก็เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่สําคัญในการสงเสริมการคาและการ
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ลงทุนของสหภาพยุโรปใหเกิดการเชื่อมโยงกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น ทําใหผลที่ตามมาก็คือทําให
ปริม าณผูโ ดยสารและการขนสง สิน คา ทางอากาศของยุโ รปเกิ ด การขยายตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น 5 ซึ่ ง
ประโยชนดังกลาวยังชวยทําใหเกิดการขยายตลาดใหสินคาตางๆของสหภาพยุโรปสามารถไป
จําหนายยังตางประเทศไดและยังชวยใหสหภาพยุโรปมีศักยภาพในการแขงขันทางการคากับ
ประเทศหรื อ ภู มิ ภ าคอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ ง เมื่ อ ปริ ม าณการค า การลงทุ น ระหว า งสหภาพยุ โ รปกั บ
ประเทศอื่นสามารถดําเนินไปอยางสะดวกและรวดเร็วแลว ก็ยิ่งชวยใหประชาชนภายในสหภาพ
ยุโรปสามารถมี ท างเลือกในการเลือกซื้ อสิน คา ที่มีคุ ณภาพตรงตามมาตรฐานและราคาไมสูง
จนเกินไปจากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพ และผลที่ตามมาก็จะทําใหประชาชนภายในยุโรป
สามารถดํารงชีวิตไดอยางสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นภาคสวนการบินจึงเปน
ปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมระบบเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปใหเกิดการเติบโตและขยายตัวไมใหตก
ต่ําลงไปกวาที่เปนอยูในปจจุบันถึงแมวาภูมิภาคยุโรปโดยเฉพาะประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
หลายประเทศในกลุมยูโรโซน (Euro Zone) จะกําลังเผชิญกับปญหาหนี้สินหรือภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยก็ตาม
นอกจากภาคสวนการบินจะบทบาทในการสงเสริมการคาและการลงทุนของสหภาพยุโรป
แลว ในประโยชนในดานอื่นๆ นั้น ภาคสวนการบินก็มีบทบาทในการทําใหเกิดการเพิ่มอัตราการ
จางงานหรือเพิ่มจํานวนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ โดยดูไดจากตารางที่ 4.2 จากขอมูลพบวาภาค
สวนการบินมีบทบาทในการทําใหเกิดการจางงานทั้งทางตรงและทางออมในป ค.ศ. 2007 อยูที่
5,655 และ 6,430 พันลานตําแหนงตามลําดับ และจากปริมาณคาดการณตัวเลขการจางงานในป
ค.ศ. 2026 ปริมาณจะเพิ่มขึ้นเปน 8,518 และ 9,716 พันลานตําแหนง ซึ่งถือวาเปนตัวเลขที่สูงมาก
ดังนั้นภาคสวนการบินจึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยทําใหเกิดการจางงานและกระจายรายไดไปยัง
ภาคสวนตางๆ ตลอดจนทําใหระบบเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางตอเนื่อง

5

European Commission, A sustainable future for transport: Toward an integrated,
technology-led and user friendly system [Online], 2009, Available from: http://ec.europa.eu/
transport/media/publications/doc/2009_future_of_transport_en.pdf [2012, June 7]
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ตารางที่ 4.2 แสดงอัตราการจางงานภายในภาคสวนการบิน (หนวย: พันลานตําแหนง)
ปริมาณการจางงานประจําป
ค.ศ. 2007
ปริมาณทางตรง

5,655

ปริมาณคาดการณตัวเลข
การจางงานประจําป ค.ศ.
2026
8,518

ปริมาณทางออม

6,430

9,716

ปริมาณการทองเทีย่ ว

18,043

28,781

ที่มา Oxford Economics, Aviation: The real world wide web [Online], 2009, Available
from: http://www.oxfordeconomics.com/publication/open/222513, pp. 53-54.
จากตารางที่ 4.2 จะเห็นไดวาภาคสวนการบินสามารถเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการ
จางงานของแตละภูมิภาคทั่วโลก สงผลใหประชาชนทั้งภายในและภายนอกสหภาพยุโรปสามารถ
มีรายไดและความสามารถซื้อหาสินคาและบริการตางๆ หรือมีศักยภาพในการจับจายใชสอยเพื่อ
การดํ า รงชี วิ ต ประวั น ได รวมทั้ ง ยั ง ช ว ยบรรเทาผลกระทบที่ เ กิ ด จากป ญ หาวิ ก ฤติ ห นี้ สิ น และ
เศรษฐกิจถดถอยของกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใหไมรุนแรงมากกวาที่เปนอยู
นอกจากภาคสวนการบินจะมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปแลว ภาค
สวนการบินยังมีสวนสําคัญในการชวยทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับประเทศหรือ
ภูมิภาคอื่น อาทิเชน การแลกเปลี่ยนสิ่งตีพิมพ ไปรษณียภัณฑ ฯลฯ สงผลประชาชนของประเทศทั้ง
ในและนอกสหภาพยุโรปสามารถติดตอกันไดอยางสะดวกรวดเร็วและเกิดความเขาใจหรือรับทราบ
ขอมูล สภาพชีวิตความเปนอยู ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและค านิยมตางๆ ซึ่งจะทําให
สหภาพยุโรปสามารถถายทอดหรือสงผานความรูหรือความคิดและการเปลี่ยนแปลงในดานที่เปน
ประโยชนใหแพรหลายในภูมิภาคหรือประเทศอื่นไดอยางงายดายภายในเวลาอันรวดเร็ว และผลที่
ตามมาก็จะทําใหสหภาพยุโรปมีภาพลักษณของคุณภาพชีวิตของประชากรและสังคมยุโรปที่ดีใน
สายตาของประเทศอื่ น จะเห็ น ได ว า ภาคส ว นการบิ น มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาสั ง คมและ
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปใหเจริญกาวหนา หากแตการดําเนินธุรกิจการบินในภาคสวนการบินทั้ง
ในปจจุบันและอนาคตตางครอบคลุมไปดวยปจจัยความเสี่ยงที่ไมมีความแนนอน อาทิเชน ปญหา
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เศรษฐกิ จ ถดถอย ป ญ หาราคาพลั ง งานที่ มี ค วามผั น ผวนและไม แ น น อน ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม
ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ ของรัฐบาล เปนตน สงผลใหบรรดาผูประกอบการธุรกิจการบินตองมี
การปรับตัวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของตนเองสามารถ
อยูรอดตลอดจนสามารถแขงขันและเติบโตได ฉะนั้นธุรกิจการบินจึงมีความสําคัญตอการพัฒนา
ยุโรป
4.1.1 การเจริญเติบโตของภาคสวนการบินในสหภาพยุโรปและผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศ
ถึงแมวาสหภาพยุโรปจะกําลังประสบกับปญหาดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะวิกฤติหนี้สินของ
ประเทศในกลุมประเทศยูโรโซนสงผลใหปริมาณการคาและการลงทุนของสหภาพยุโรปชะลอตัวลง
หากแตในอีกดานหนึ่งการคมนาคมขนสงทางอากาศกลับยังคงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เห็นไดจาก
การคาดการณขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศที่คาดเอาไววาตั้งแตป ค.ศ. 2007
จนถึงป ค.ศ. 2026 ธุรกิจการบินจะเติบโตโดยเฉลี่ยตอปอยูที่ประมาณรอยละ 5.8 และสําหรับใน
สวนของภูมิภาคยุโรปนั้น ในป ค.ศ. 2006 มีสัดสวนของการคมนาคมขนสงทางอากาศเมื่อเทียบ
กับทั่วโลกอยูที่รอยละ 21 ซึ่งเปนปริมาณที่สูงกวาอีกหลายภูมิภาคโดยดูไดจากตารางที่ 4.3 โดย
ปริมาณการเติบโตดังกลาวจะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมการคาการลงทุนทั่วโลกใหขับเคลื่อน
อยางตอเนื่อง เพราะจะเห็นไดวาปริมาณการคาของทุกภูมิภาคทั่วโลกไดรับการคาดการวาจะมี
ปริมาณการเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 6.9 ในชวงตั้งแตป ค.ศ. 2007-2026 และจากปริมาณการ
คาดการณดังกลาวถือเปนตัวเลขที่สะทอนใหเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกวาในอนาคตเศรษฐกิจของ
ทุกภูมิภาคทั่วโลกสามารถกลับมาเติบโตไดไมยากนัก ซึ่งการอาศัยการคมนาคมขนสงทางอากาศ
จะเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมและผลักดันใหการคาและการลงทุนขับเคลื่อนไปขางหนา
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ตารางที่ 4.3 แสดงอัตราการเติบโตเฉลี่ยของแตละภูมิภาคทั่วโลก (หนวย: รอยละ)

แอฟริกา

สัดสวนของการคมนาคม
ขนสงทางอากาศทั่วโลกใน
ป ค.ศ. 2006
2%

อัตราการเติบโตเฉลี่ยแตละ
ป ตั้งแตชวงป ค.ศ. 20072026
5.4%

ตะวันออกกลาง

1%

4.3%

40%
21%
5%
30%
100%

6.5%
5.0%
5.2%
4.1%
5.8%
6.9%

ภูมิภาค

เอเชียแปซิฟก
ยุโรป
ละตินอเมริกาและแคริบเบียน
อเมริกาเหนือ
ทุกภูมิภาค
ปริมาณการคาของทุกภูมิภาคทั่วโลก

ที่มา Oxford Economics, Aviation: The real world wide web [Online], 2009, Available
from: http://www.oxfordeconomics.com/publication/open/222513, pp. 52-53.
จากตารางสะทอนใหเห็นวาปริมาณการเติบโตของภาคสวนการบินดังกลาวเปนผลมาจาก
การเติบโตของมูลคาการคาและการลงทุนของตลาดระหวางประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกับ
ประเทศอื่ น โดยเฉพาะในจี น และอิ น เดี ย รวมถึ ง ตลาดแถบภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
นอกจากนั้นการเคลื่อนยายสินคาและบริการไดอยางเสรีภายในภูมิภาคยุโรปก็เปนปจจัยที่ชวย
สงเสริมใหธุรกิจการบินสามารถเติบโตเพิ่มมากขึ้น จะเห็นไดวาระบบเศรษฐกิจของทั้งสหภาพยุโรป
และประเทศที่มีความสัมพันธทางการคาและการลงทุนกับยุโรปตางก็ตองอาศัยธุรกิจการบินเปน
ปจจัยสําคัญเพื่อชวยกระตุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนเอง ดังนั้นภาคสวนการบินจึงมีสวนใน
การกอใหเกิดรายไดหรือผลิตภัณฑมวลรวมใหกับประเทศตางๆ โดยดูไดจากตารางที่ 4.4 จาก
ขอมูลพบวาในป ค.ศ. 2007 ภาคสวนการบินเปนปจจัยสําคัญที่ชวยกอใหเกิดผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศทั้งทางตรงและทางออมจากทั่วโลกในปริมาณมหาศาลหรือประมาณ 425 และ
490 พันลานดอลลารสหรัฐและจากการคาดการณในป ค.ศ. 2026 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปน 973
และ 1,131 พันลานดอลลารสหรัฐตามลําดับ นอกจากนั้นในอนาคต ภาคสวนการบินอาจจะเปน
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ปจจัยสําคัญที่ชวยทําใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวประมาณ 983 พันลานดอลลารสหรัฐดวย
เชนกัน
ตารางแสดงที่ 4.4 ปริมาณผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่เกิดขึ้นจากภาคสวนการ
บิน (หนวย: พันลานดอลลารสหรัฐ)

ประเภท

ปริมาณผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP)
ประจําป ค.ศ. 2007

ปริมาณทางตรง

425

ปริมาณคาดการณ
ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP)
ประจําป ค.ศ. 2026
973

ปริมาณทางออม

490

1,131

ปริมาณการทองเทีย่ ว

396

983

ที่มา Oxford Economics, Aviation: The real world wide web [Online], 2009, Available
from: http://www.oxfordeconomics.com/publication/open/222513, p. 53.
ซึ่งนอกจากภาคสวนการบินจะมีความสําคัญตอการคาและการลงทุนของสหภาพยุโรปกับ
ประเทศหรือภูมิภาคอื่นแลว ธุรกิจการบินยังชวยทําใหการเดินทางคมนาคมระหวางประเทศหรือ
ภูมิภาคเปนไปอยางสะดวกสบายและรวดเร็วกวาการคมนาคมประเภทอื่น สงผลใหปริมาณการ
เดินทางคมนาคมของผูโดยสารหรือนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย6
จากตารางดังกลาวสะทอนใหเห็นวาภาคสวนการบินเปนปจจัยสําคัญที่ชวยทําใหการ
เดินทางของผูโดยสารหรือนักทองเที่ยวเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังเปนสวนสําคัญ
ชวยทําใหเกิดการจางงานและรายไดในธุรกิจการทองเที่ยวใหเพิ่มขึ้น ซึ่งผูวิจัยเห็นวารายไดจาก
การทองเที่ยวจะเปนปจจัยในการชวยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจใหสามารถเติบโตหรือบรรเทา
ผลกระทบจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจใหลดนอยลงได ถึงแมวาการคาและการลงทุนของสหภาพ
ยุโรปในปจจุบันจะกําลังประสบกับปญหาและยังไมสามารถแกไขไดในเร็ววันก็ตาม
6

16.

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, ธุรกิจการบิน (กรุงเทพฯ: บริษัท เพรส แอนด ดีไซน จํากัด, 2548), หนา 14-
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ถึ ง แม สั ด ส ว นของปริ ม าณการปล อ ยก า ซจากภาคส ว นการบิ น จะมี อ ยู ไ ม ม ากนั ก เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปริมาณการปลอยกาซที่มาจากภาคสวนอื่นๆ7 แตหากสังเกตใหดีจะพบวาภาคสวน
การบิน เป น ภาคธุ รกิ จที่ มี อัต ราการเติ บ โตอยา งรวดเร็ ว และตอ เนื่ อง 8 ซึ่ ง ผลที่ต ามมาจึ ง ทํ า ให
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นตามไปดวย
การควบคุมปริมาณการปลอยกาซที่มาภาคสวนตางๆ ของสหภาพยุโรปมีการบูรณาการ
เชื่อมโยงระหวางนโยบายดานตางๆ เพื่อชวยใหการดําเนินนโยบายปกปองสภาพภูมิอากาศเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น9 โดยเห็นไดจากการบูรณาการภาคสวนการบินใหเขามารวมอยูใน
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อลดปริมาณการปลอยกาซจากการ
คมนาคมขนสงทางอากาศที่มีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ซึ่งสหภาพยุโรปมองวา
ควรจะมีมาตรการเขามาควบคุมดูแลการปลอยกาซที่มาจากภาคสวนการบิน เนื่องจากหากภาค
สวนการบินไดรับการยกเวนไมตองถูกควบคุมปริมาณการปลอยกาซก็จะไมยุติธรรมตอภาคธุรกิจ
อื่นๆ ที่ถูกควบคุมการปลอยกาซกอนหนานี้10 ดังนั้นมาตรการในการควบคุมปริมาณการปลอยกาซ
7

Commission of the European Communities, Communication from the council, the
European parliament, the European Economic and Social Committee and the committee of the
regions: Reducing the climate change impact of aviation [Online], 2005, Available from: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0459:EN:NOT [2012, June 12]
8

Commission of the European Communities, Communication from the commission to the
council, the European parliament, the economic and social committee and the committee of the
regions: Air transport and the environment toward meeting the challenges of sustainable
development [Online], 1999, Available from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex UriServ.do?uri
=COM:1999:0640:FIN:EN:PDF [2012, June 12]
9

Commission of the European Communities, Proposal for a directive of the European
parliament and of the council: Amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in
the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the community [Online], 2006,
Available from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0818en01.pdf [2012,
June 25]
10

European Economic and Social Committee, Opinion of the European economic and
social committee on the communication from the commission to the council, the European
parliament, the European economic and social committee and the committee of the regions-reducing
the climate change impact of aviation [Online], 2006, Available from: http://eescopinions.eesc.
europa.eu/eescopiniondocument.aspx?language=en&docnr=598&year=2006 [2012, July 6]
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ของสายการบินที่เขาและออกยุโรปไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ จึงเปนแนวทางที่
เหมาะสมที่สุดในการทําใหภาคสวนการบินไดเขามามีสวนรวมรับผิดชอบลดปริมาณการปลอย
กาซและจากการดําเนินการดังกลาวสะทอนใหเห็นวาสหภาพยุโรปใหความสําคัญและมีความ
ตื่นตัวกับการปกปองสภาพภูมิอากาศโลกโดยพยายามแกไขปญหาการปลอยกาซจากภาคสวน
การบินดวยการบูรณาการภาคสวนการคมนาคมขนสงที่สําคัญอยางภาคสวนการบินไวในระบบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ และจากความพยายามนี้ทําใหสหภาพยุโรปมีภาพลักษณหรือ
บทบาทการเปนผูนําในการวางบรรทัดฐานและหลักการหรือหาแนวทางในการดําเนินการปกปอง
สภาพภูมิอากาศภายหลังพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลงและยังสะทอนถึงการแสดงบทบาทการเปนผูนํา
ในประชาคมโลกของสหภาพยุโรปที่ไดพยายามผลักดันหรือวางหลักการและบรรทัดฐานที่สําคัญ
ใหกับระบอบระหวางประเทศดานสภาพภูมิอากาศฉบับใหมแทนพิธีสารเกียวโตและมีการควบคุม
การปลอยกาซอยางครอบคลุมทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคสวนการบิน ซึ่งก็จะชวยทําใหการลด
ปริมาณการปลอยกาซในอนาคตมีประสิทธิภาพกวาที่เปนอยูในปจจุบัน และกอนที่ประชาคมโลก
จะใหการยอมรับระบอบระหวางประเทศดานสภาพภูมิอากาศฉบับใหมรวมทั้งการควบคุมการ
ปลอยกาซจากภาคสวนการบินโดยการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ สหภาพ
ยุโรปก็จะตองพยายามผลักดันเรื่องนี้ในทุกระดับ โดยเฉพาะในเบื้องตนสหภาพยุโรปจะตองทําให
เกิ ด การยอมรั บ จากทุ ก ฝ า ยภายในสหภาพยุ โ รปให ไ ด เ สี ย ก อ น ส ง ผลให ส หภาพยุ โ รปต อ ง
ดําเนินการเจรจาประชุมหารือกับหลายฝาย เพื่อทําใหเกิดความคิดเห็นสอดคลองเปนไปในทิศทาง
เดียวกันและสามารถยินยอมรวมมือปฏิบัติตามได11
4.1.2 การประชุมหารือของสหภาพยุโรปกับประเทศสมาชิก กลุม และองคกรตางๆ และภาค
ประชาสังคมทีเ่ กี่ยวของกับภาคสวนการบิน
โดยเบื้องตน หลังจากที่ระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเริ่มดําเนินการกับโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในสหภาพยุโรปในป ค.ศ. 2005 แลว ทางสถาบันที่สําคัญของสหภาพยุโรป
โดยเฉพาะสภายุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรปก็ไดเริ่มดําเนินการหารือกับหนวยงานตางๆ ที่มี
สวนเกี่ยวของเพื่อหาทางบูรณาการภาคสวนการบินใหเปนสวนหนึ่งในระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซตามยุทธศาสตรในการปกปองและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
11

European Commission Directorate-General for Climate Action, European climate change
programme II aviation working group final report [Online], 2006, Available from: http://ec.europa.eu/
clima/policies/transport/aviation/docs/final_report_en.pdf [2012, July 8]
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สหภาพยุโรป การดําเนินการดังกลาว ทางคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเปนสถาบันที่สําคัญในการเปน
ตัวแทนปกปองผลประโยชนของสหภาพยุโรปเห็นวาจะสามารถชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก
และผลกระทบที่จะตามมาจากการการคมนาคมขนสงทางอากาศ12
ในชวงเริ่มตนของการเริ่มบูรณาการภาคสวนการบินเขาเปนสวนหนึ่งของระบบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซไดเกิดขึ้นในที่ประชุมรัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมของประเทศสมาชิกและจาก
การประชุมดังกลาวของบรรดารัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก ซึ่งอาจสะทอนไดถึงทาทีของประเทศ
สมาชิกในการใหความเห็นชอบหรือคัดคานตอการบูรณาการภาคสวนการบินเขาสูระบบการซื้อ
ขายสิทธิเชนเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดถูกควบคุมการปลอยกาซไปกอนหนานี้ เพราะจาก
การประชุมของรัฐมนตรีประเทศสมาชิกสะทอนใหเห็นวาบรรดาประเทศสมาชิกตางเห็นชอบที่จะ
ใหมีการควบคุมการปลอยกาซของภาคสวนการบินโดยตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนก็คืออังกฤษที่ได
เห็นชอบกับขอเสนอที่จะใชมีการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
เพื่อเปนแนวทางลดการปลอยกาซที่มาจากการคมนาคมขนสงทางอากาศ13 ซึ่งทาทีดังกลาวของ
อังกฤษไดสอดคลองกับทาทีของเยอรมนีในเวลาตอมา โดยในชวงกอนที่นางเองเกลลา เมอรเคล
(Angela Merkel) ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีและจะเขารับดํารงตําแหนงประธาน
สหภาพยุโรปในป ค.ศ. 2007 นางเมอรเคลไดตั้งเปาหมายใหการตอสูกับปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเปนนโยบายหลักที่สําคัญของสหภาพยุโรป14 ซึ่งตอมาเยอรมนีก็พยายามสงเสริม
การควบคุมปริมาณการปลอยกาซของภาคสวนการบินโดยอาศัยระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซดวยเชนกัน

12

Commission of the European Communities, Commission staff working document
accompanying document to the proposal for a directive of the European parliament and of the
council amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for
greenhouse gas emission allowance trading within the community: Impact assessment of the
inclusion of aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within
the community [Online], 2006, Available from: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/
docs/sec_2006_1684_en.pdf [2012, July 19]
13

ENDS Europe, UK wants early aviation carbon trading [Online], 2006, Available from:
http://www.endseurope.com/12580/UK-wants-early-aviation-carbon-trading [2011, April 13]
14

DW, Merkel to target climate change as G8, EU leader [Online], 2006, Available from:
http://www.dw.de/merkel-to-target-climate-change-as-g8-eu-leader/a-2188336 [2012, August 9]
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จากทาทีในการหารือของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะทาทีของอังกฤษและเยอรมนีตอการ
ควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินเพื่อสนับสนุนแนวทางแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปนั้นสะทอนใหเห็นวา การพยายามผลักดันใหบูรณาการภาคสวน
การบินใหเขามารวมอยูในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซตองอาศัยการสนับสนุนจาก
ประเทศสมาชิกของสหภาพดว ย เนื่องจากในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดคานนโยบายนั้น
บรรดาประเทศสมาชิกจะเปนแรงผลักดันและชวยขับเคลื่อนมาตรการควบคุมการปลอยกาซของ
ภาคสวนการบินนี้ใหคืบหนา เพราะการที่ประเทศที่มีศักภาพทางเศรษฐกิจและไดรับการยอมรับใน
เวทีระหวางประเทศมารวมตัวกันจนกอเกิดเปนสหภาพยุโรปไดเปนเพราะบรรดาประเทศสมาชิก
ตางเล็งเห็นถึงประโยชนที่ประเทศตนจะไดรับ ดังนั้นการแสดงทาทีสนับสนุนตอการควบคุมการ
ปลอยกาซจากภาคสวนการบินในสหภาพยุโรปจึงทําใหเห็นวาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีความ
พยายามควบคุมปริมาณการปลอยกาซจากภาคสวนการบินที่กําลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
กอนที่จะไมสามารถควบคุมไดทันจนกอใหเกิดปญหาและผลกระทบตางๆ ตามมาในอนาคต
นอกจากนั้นในการประชุมหารือกันภายในกลุมประเทศสมาชิกแตละครั้งยังตองการใหมี
การกําหนดเพดานปริมาณการปลอยกาซกับภาคสวนการบินและตองการใหกฎเกณฑตางๆไดถูก
นําไปใชปฏิบัติกับทุกเที่ยวบินทั้งเที่ยวบินภายในประเทศสมาชิกและเที่ยวบินจากประเทศที่มิใช
สมาชิกที่มาถึงหรือออกจากทาอากาศยานภายในสหภาพยุโรป โดยในการประชุมของประเทศ
สมาชิกนี้ยังเสนอใหมีการพัฒนาขั้นตอนและกระบวนการทํางานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
ควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินสามารถนําไปปฏิบัติไดทั่วโลกหรือเกิดความเปนสากล
มากขึ้น15 จากผลการประชุมของบรรดารัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกแตละครั้ง ไดสะทอนใหเห็นวา
การควบคุมภาคสวนการบินใหอยูภายใตระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกา ซนั้น ประเทศ
สมาชิกตางเห็นพองตองกันแลววาแนวทางดังกลาวจะสามารถทําใหลดการปลอยกาซที่มาจาก
การคมนาคมขนสงทางอากาศหรือภาคสวนการบินลงไดและยังชวยทําใหเกิดการริเริ่มควบคุมการ
ปลอยกาซจากภาคสวนการบินระหวางประเทศมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น
เมื่อประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ประชุมหารือกัน
ภายหลังจากระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซไดมีผลบังคับใชกับภาคสวนอื่นหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ ภายในยุโรปเปนเวลานานพอสมควรแลว ในเวลาตอมาสหภาพยุโรปจึงไดออก
15

Green Car Congress, EU environment minister endorse emission trading for aviation
[Online], 2005, Available from: http://www.greencarcongress.com/2005/12/eu_environment_html
[2011, April 13]
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โครงรางที่จะมีการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซและจะมีผล
บังคับเปนกฎหมายภายในประเทศสมาชิกและสหภาพยุโรปหลังจากนั้น ซึ่งการเสนอโครงราง
ดังกลาวนั้น คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นวาเปนแนวทางที่อาศัยกลไกตลาดหรืออุปสงคและอุปทาน
เป น ป จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซ ซึ่ ง จะช ว ยทํ า ให บ รรดาผู บ ริ ห ารหรื อ
ผูประกอบการที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจการบินสามารถประหยัดตนทุนหรือคาใชจายไดดีที่สุด16
และสามารถทําใหสหภาพยุโรปบรรลุเปาหมายลดปริมาณการปลอยกาซภายใตพิธีสารเกียวโตได
ดีกวาแนวทางอื่นๆ โดยเฉพาะแนวทางการเก็บภาษีคารบอนซึ่งเปนแนวทางที่ไดรับการสนับสนุน
จากบางประเทศสมาชิก อาทิเชน ฝรั่งเศส แตหากมีการนํามาตรการเก็บภาษีคารบอนมาบังคับใช
กับภาคสวนการบินก็อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการคาและการลงทุนในทุกภาคสวนโดยเฉพาะตอ
ประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรป17 ซึ่งการเลือกนําการเก็บภาษีคารบอนมาบังคับใชกับภาค
สวนการบินอาจทําใหสหภาพยุโรปที่ไดชื่อวาเปนภูมิภาคที่ใหความสําคัญกับการปกปองและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมนั้น ถูกหลายๆ ฝายโดยเฉพาะประเทศที่มิใชสมาชิกมองวาเปนความพยายาม
สรางมาตรการปกปองทางการคารูปแบบใหมขึ้นมาภายในภูมิภาค ซึ่งแนวโนมของการเก็บภาษี
คารบอนที่อาจกอใหเกิดผลกระทบออกไปในวงกวางนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวาเนื่องจากการเลือก
มาตรการภาษีมาบังคับใชกับภาคสวนการบินจะมีอัตราภาษีที่จะถูกกําหนดมาอยางตายตัวและไม
มี ค วามยื ด หยุ น หรื อ เป ด โอกาสให ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ การบิ น ได มี โ อกาสค น หา
ทางเลือกเพื่อลดตนทุนหรือประหยัดคาใชจายไดมากนัก อีกทั้งศักยภาพการปรับตัวทางเทคโนโลยี
ของประเทศตางๆ ที่มิใชสมาชิกโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนายังมีนอยกวาประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรปรวมถึงการปรับตัวเพื่อใหเครื่องบินของสายการบินของประเทศเหลานี้สามารถลดการ
ปลอยกาซก็ตองอาศัยงบประมาณเพื่อทําการวิจัยที่สูงมาก สงผลใหการใชมาตรการหรือแนว
ทางการเก็บภาษีกับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรปจะกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่
รุนแรงตอประเทศที่มิ ใชสมาชิกสหภาพอยางหลีกเลี่ ยงไดยากและอาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
สงครามการคาหรือมีมาตรการตอบโตระหวางกันไปมาได และผลลัพธก็จะทําใหทุกฝายตอง
16

Tom Jules, The European Union emission trading scheme for aviation [Online], 2006,
Available from: http://aviationgreeks.com/read/2010/07/16/the_european_union_emission _trading_
scheme_for_aviation [2011, April 13]
17

EurActiv, French to revive Sarkozy’s EU carbon tariff idea [Online], 2012, Available from:
http://www.euractiv.com/climate-environment/french-unearth-sarkozys-eu-carbo-news-512790 [2012,
August 17]
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สูญเสียประโยชนอยางมหาศาล ดังนั้นสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกจึงเห็นชอบใหการควบคุม
การปลอยกาซภาคสวนการบินโดยระบบการซื้อขายสิทธิฯ เปนแนวทางที่เหมาะสมมากกวาการ
เก็บภาษีคารบอน
จากการที่ ส หภาพยุ โ รปพยายามปกป อ งและแก ไ ขป ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อสงเสริมพิธีสารเกียวโตใหมีประสิทธิภาพ โดยการตัดสินใจบูรณาการภาคสวนการ
บินเขามารวมไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซไดทําใหเกิดการประชุมหารือเกี่ยวกับ
เรื่องนี้มาอยางตอเนื่อง และระหวางรางระเบียบดังกลาวนี้กําลังจะไดรับการประกาศอยางเปน
ทางการในป ค.ศ. 2008 เพื่อใหประเทศสมาชิกไดนําไปปรับใชเปนกฎหมายภายในประเทศของ
ตนเองภายในป ถั ด ไป ภายในสหภาพยุ โ รปก็ ไ ด มี ก ารประชุ ม ในระดั บ เจ า หน า ที่ จ ากสถาน
เอกอัครราชทูตของประเทศตางๆ ในกรุงบรัสเซลล ประเทศเบลเยียม โดยการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อ
รวมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนี้ โดยความเห็นสวนใหญภายในที่ประชุมไดเห็น
พองกันวาควรมีการเสนอปรับแกไขรางระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวน
การบินเพื่อใหสงผลกระทบตอสายการบินของประเทศอื่นใหนอยที่สุดและในที่ประชุมยังเสนอใหมี
การใช 2 แนวทางรวมดวยคือ ประการแรกที่ประชุมไดเสนอใหใชองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) เปนองคการระหวางประเทศเพื่อทํา
หนาที่ในการผลักดันหรือโนมนาวประเทศอื่น เนื่องจากสหภาพยุโรปตระหนักถึงภาวะชะงักงันที่
อาจเกิดขึ้นตอการใหบริการของสายการบินระหวางสหภาพยุโรปกับประเทศอื่น และประการที่สอง
ที่ประชุมไดเสนอใหสมาชิกสภายุโรปและประเทศสมาชิกอื่นที่อาจเสียประโยชนจากการบังคับใช
รางระเบียบนี้ใหมารวมกันผลักดันเพื่อใหมีการตรวจสอบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการบังคับใช
ระเบียบดังกลาวอีกครั้ง18
ซึ่งจากผลของการประชุมในครั้งนี้ ผูวิจัยเห็นวาประเทศตางๆ เริ่มมีทาทีใหการยอมรับ
หากจะเริ่มมีการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับภาคสวนการบินจริง เพียงแต
ตองการใหขอเรียกรองของตนไดรับการพิจารณาตลอดจนนําไปปฏิบัติดวย เชนเดียวกับทาทีของ
องคกรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organization: NGO) อยางองคกรปกปอง
สิ่งแวดลอมโลก (Friend of the Earth) ที่ไดออกมาเรียกรองใหสหภาพยุโรปเพิ่มมาตรการหรือ
นโยบายตางๆ ที่จะควบคุมการปลอยกาซกับภาคสวนการบินใหมีความหลากหลายและเรียกรอง
18

คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป, แรงตานรางระเบียบการคาสิทธิในการปลอยกาซเรือน
กระจกของ EU [ออนไลน], 2007, แหลงที่มา: http://news.thaieurope.net/content/view/2532/170 [2012,
January 29]
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ใหสหภาพยุโรปนําการประมูลโควตาการปลอยกาซมาบังคับใชใหมากกวาการจัดสรรปริมาณ
โควตาที่ใหสายการบินตางๆ สามารถปลอยไดฟรี เนื่องจากจะทําใหบริษัทที่ปลอยกาซออกมามาก
ตองถูกบังคับใหเสียคาใชจายเปนจํานวนตามปริมาณที่ตนเองไดปลอยออกมา นอกจากนั้นทาง
องค ก รปกป อ งสิ่ ง แวดล อ มโลกนี้ ยั ง เรี ย กร อ งให รั ฐ บาลของประเทศสมาชิ ก อย า งเช น อั ง กฤษ
พิจารณารวมการปลอยกาซของภาคสวนการบินและภาคสวนการเดินเรือของอังกฤษเขาเปน
กฎหมายลดการปลอยกาซภายในประเทศอังกฤษอีกดวย19
การประชุมหารือของกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและองคกรตางๆ เปนเครื่องสะทอน
ใหเห็นถึงความเห็นพองรวมกันในแงของความพยายามควบคุมปริมาณการปลอยกาซที่มาจาก
ภาคสวนการบินที่กําลังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งหากไมมีประเทศหรือองคกรใดตระหนักและให
ความสําคัญอาจทําใหปญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมสามารถ
หาทางปองกันไดทันทวงที ดังนั้นสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกจึงพยายามแสดงบทบาทเปน
ผูนําในการแกไขปญหานี้ในเวทีระหวางประเทศ ในเวลาตอมาทาทีของสหภาพยุโรปก็ยิ่งชัดเจน
ยิ่งขึ้นเมื่อระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซที่จะควบคุมการปลอยกาซของภาคสวนการบิน
ไดรับการประกาศบังคับใชในภูมิภาคยุโรปอยางเปนทางการในป ค.ศ. 2008 ซึ่งจะมีผลทําใหสาย
การบินตางๆ ที่เขาและออกยุโรปตองถูกควบคุมใหดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซโดยระบบ
การซื้อขายสิทธิฯ
แตถึงแมวาการประกาศบังคับใชระเบียบดังกลาวจะไดรับความเห็นชอบแลว หากแตก็ยัง
มีการวิพากษวิจารณจากหลายฝาย อาทิเชน สมาคมการคมนาคมทางอากาศระหวางประเทศ
(International Air Transport Association: IATA) ที่เห็นวาการตัดสินใจประกาศระเบียบดังกลาว
ของสหภาพยุโรปเปนการตัดสินใจที่ปราศจากการหารือกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ
การหารือถึงความคิดเห็นของประเทศที่มิใชสมาชิก ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการเกิดความไมเปนธรรม
ขึ้ น ในภาคส ว นการบิ น อี ก ทั้ ง ในช ว งเวลานั้ น ทุ ก ประเทศทั่ ว โลกต า งประสบกั บ ป ญ หาวิ ก ฤต
เศรษฐกิจ20 นอกจากความเห็นของสมาคมการคมนาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศแลวก็ยัง
19

Maryking, Friends of the earth criticizes EU on aviation [Online], 2007, Available from:
http://www.environmentalgraffiti.com/businesspolitics/friends-of-the-earth-criticises-eu-on-aviation/
263 [2011, April 13]
20

Council, EU ministers agree to include aviation in the EU’s (ETS) emission trading
scheme [Online], 2008, Available from: dex.php/council/3-council/247-eu-ministers-agree-toinclude-aviation-in-the-eus-ets-emission-trading-scheme [2011, April 13]
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มีความเห็นของสมาคมสายการบินยุโรป (Association of European Airways: AEA) ที่ไดมี
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วาภาคสวนการบินกําลังจะเผชิญกับปญหาจากการบังคับใชระเบียบ
ดังกลาวที่มีความซับซอนและยุงยากในเชิงปฏิบัติ อีกทั้งเมื่อตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ก็จะยิ่งทําใหภาคสวนการบินตองเผชิญกับทั้งปญหาราคาพลังงานและความเชื่อมั่นของผูโดยสาร
ที่มีตอการเลือกใชบริการคมนาคมทางอากาศมากขึ้น21 แตความเห็นที่วิพากษวิจารณเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่จะตามมานั้นแตกตางจากความเห็นของกรรมาธิการดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป
และกลุมสิ่งแวดลอมตางที่เห็นตรงกันวาการยกเรื่องปญหาเศรษฐกิจชะลอตัวขึ้นมาเปนขออางใน
การคัดคานการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับภาคสวนการบินไมมีน้ําหนัก
อีกทั้งยังเห็นตรงกันอีกดวยวาปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและประเทศตางๆ กําลังเผชิญอยูนั้น
จะดําเนินเพียงระยะเวลาชั่วคราว หากแตปญหาหรือผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะวิกฤติ
ด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่ รุ น แรงและ
คาดการณไมไดนั้นจะยังคงอยูตอไปในระยะยาว ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงตองหาทางแกไขและ
ปองกันโดยการดําเนินการบังคับใชระเบียบดังกลาวใหเด็ดขาดและรวดเร็วเพื่อปองกันผลกระทบ
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต22
นอกจากความเห็นของกรรมาธิการยุโรปดังกลาวแลว คณะกรรมาธิการยุโรปยังสนับสนุน
การประกาศใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบินและมองวากลุม
หรือองคกรและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของหรือดําเนินธุรกิจการบินควรมุงเนนและใหความสําคัญ
กับการสงเสริมทําใหยานพาหนะอยางเชนเครื่องบินสามารถประหยัดตนทุนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
และควรมีการลงทุนวิจัยเพื่อพัฒนาหรือสรางนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมๆ ใหกับเครื่องยนตรของ
เครื่องบินเพื่อรองรับกับการประกาศใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซและรองรับปญหา
ราคาพลังงานผันผวนดวย23 นอกจากนั้นทางสหภาพยุโรปก็มีการหารือหรือเปดรับฟงความคิดเห็น
จากหลายฝายและแสดงบทบาทการพยายามลดผลกระทบเชิงลบของราคาที่เพิ่มขึ้นจนสงผล
21

Ibid.

22

Council, EU minister agree to include aviation in the EU’s (ETS) emission trading scheme
[Online], 2008, Available from: http://dex.php/council/3-council/247-eu-ministers-agree-to-includeaviation-in-the-eus-ets-emission-trading-scheme [2011, April 13]
23

European Commission Directorate-General for Research, Beyond vision 2020 (Toward
2050) [Online], 2010, Available from: http://ec.europa.eu/research/transport /pdf/acare_background
_2010_en.pdf [2012, August 24]
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กระทบในเรื่องของราคาตั๋วเดินทางตอผูโดยสารเครื่องบินมาอยางตอเนื่องและผูบริหารสายการบิน
และผูประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบินจึงควรดําเนินการเชนเดียวกับสหภาพยุโรป24
เมื่อสหภาพยุโรปไดประกาศระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซดังกลาวอยางเปน
ทางการแลว ประเทศสมาชิกจะตองนําไปดําเนินการปรับใหสอดคลองกับกฎหมายของประเทศ
ตนเองภายในป ค.ศ. 2009 ซึ่งในปนั้นภายในสหภาพยุโรปก็ไดจัดการประชุมสุดยอดภาคสวนการ
บินยุโรปขึ้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้ตางประกอบไปดวยกลุมหรือหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับ
ธุรกิจการบินหรือไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากการประกาศระเบียบการซื้อขายสิทธิ
ในการปลอยกาซตอภาคสวนการบิน โดยในการจัดประชุมสุดยอดครั้งนี้มีประเด็นที่สําคัญคือ การ
บังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบิน ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่
กําลังหารือเพื่อหาทางออกและไดรับการยอมเห็นชอบจากทุกฝาย โดยในที่ประชุมนั้นตางเห็น
รวมกันวา ถาหากสหภาพยุโรปตองการมุงลดปริมาณการปลอยกาซใหบรรลุเปาหมายตามพิธีสาร
เกียวโตแลว ทําใหการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ จึงเปนสิ่งที่
มีความจําเปน25
จากการประชุมสุดยอดครั้งนี้สะทอนใหเห็นวาถึงแมจะใกลสิ้นป ค.ศ. 2009 ที่ประเทศ
สมาชิกจะตองนําระเบียบดังกลาวไปปรับและประกาศใชเปนกฎหมายภายในของตน หนวยงาน
และฝายต างๆ ภายในสหภาพยุโรปก็ยัง คงมีการหารือกันระหวางหนวยงานหรือองคก รอยา ง
ตอเนื่อง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวของสหภาพยุโรปอาจมีวัตถุประสงคเพื่อใหการบังคับใชระเบียบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับสายการบินที่เขาและออกยุโรปเปนที่เห็นชอบจากทุกฝาย ซึ่ง
จะชวยทําใหปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจากความ
พยายามจั ด การประชุ ม หรื อ สั ม มนาเพื่ อ รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะ จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ท า ที
สนับสนุนจากบรรดาสายการบินตางๆ อาทิเชน สายการบินแอรฟรานซ (Air France/KLM) สาย
การบินบริติช แอรเวยส (British Airways) สายการบินเวอรจิ้น แอตแลนติก (Virgin Atlantic
Airways) รวมทั้งผูประกอบการทาอากาศยานไดออกมาสนับสนุนใหการคมนาคมขนสงทาง
24

Cristopher Surgenor, Political deal on aviation’s inclusion into EU ETS fails to satisfy
either airlines or environmentalists [Online], 2008, Available from: http://www.greenaironline.com/
news/php?viewStory=212&cache_id=269 [2011, April 14]
25

ACI EUROPE Airport Business, European aviation summit addresses environmental
sustainability [Online], 2009, Available from: http://www.airport-business.com/2009/01/europeanaviation-summit-address-environmental-sustainability [2011, April 15]
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อากาศถูกบรรจุไวในขอตกลงดานสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศฉบับใหมแทนพิธีสารเกียวโต26
ซึ่งทาทีดังกลาวนี้อาจเปนผลมาจากกลุมที่เกี่ยวของหรือดําเนินธุรกิจการบินโดยเฉพาะบรรดาสาย
การบินภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีความตองการความรวมกันอยางชัดเจนวาในอนาคต
คําสั่งที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะบังคับใชกับภาคสวนการบินจะไมสงผล
เสียตอการประกอบธุรกิจการบินของตนเอง27
เมื่อพิจารณาถึงทาทีในการประชุมรวมกันดังกลาวแลวถือวาเปนปจจัยสงเสริมที่สําคัญตอ
บทบาทการเปนผูนําของสหภาพยุโรปในการแกไขปญหาหรือสงเสริมใหพิธีสารเกียวโตเกิดผล
ในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนแนวทางใหกับหลักการและ
บรรทัดฐานของระบอบระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแทนพิธีสารเกียวโต
ในอนาคต สงผลใหสหภาพยุโรปพยายามแสดงทาทีโดยการเสนอใหในการประชุมสมัชชาประเทศ
ภาคีอนุสัญญาฯ ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารกใหมีการหารือถึงการนําภาคสวนการบินและ
การเดินเรือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงดานสภาพภูมิอากาศและเสนอใหองคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศพยายามหาหนทางแกไขปญหาและดําเนินการในเรื่องนี้อยางเหมาะสมที่สุด เพื่อ
ทําใหเกิดเปนขอตกลงวาดวยการควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินระหวางประเทศฉบับ
ใหมไดตามแนวทางหรือมีความกาวหนา และครอบคลุม ทุกภาคสวนกวา พิธีสารเกี ยวโต28 แต
สําหรับเหตุผลที่สหภาพยุโรปเริ่มควบคุมการปลอยกาซกับภาคสวนการบินเปนภูมิภาคแรกของ
โลกกอนที่จะมีขอตกลงวาดวยการควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินระหวางประเทศที่
ชัดเจนนั้น เนื่องจากสหภาพยุโรปเห็นวาองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศมิไดดําเนินการ
ใดๆ ที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแลว ทําใหสหภาพยุโรปตองตัดสินใจริเริ่มนํามาตรการ
26

Tom Young, Aviation industry calls for inclusion in Copenhagen deal [Online], 2009,
Available from: http://www.businessgreen.com/bg/news/1804383/aviation-industry-calls-inclusioncopenhagen-deal [2011, April 14]
27

ClimateBiz Staff, Four airlines push to include aviation in future climate treaty [Online],
2009, Available from: http://www.greenbiz.com/news/2009/02/16/four-airlines-push-include-aviation
-future-climate-treaty#xzz1JQME4wdk [2011, April 13]
28

Council of The European Union, Common position adopted by the council on 18 April
2008 with a view the adoption of a directive of the European parliament and of the council amending
Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission
allowance trading within the community [Online], 2008, Available from: http://ec.europa.eu/clima/
policies/transport/aviation/docs/council_common_position_en.pdf [2012, September 4]
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ควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินโดยอาศัยระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมา
เป น เครื่ อ งมื อ 29 และประเทศสมาชิ ก สหภาพได นํ า ไปปรั บ ใช เ ป น กฎหมายภายในประเทศ
เชนเดียวกัน แตกอนที่จะปรับใชระเบียบดังกลาวนั้น ประเทศสมาชิกก็ยังตองมีการประชุมหารือ
หรือเปดรับฟงความเห็นจากหลายๆ ฝาย เพื่อทบทวนรางขอกําหนดแนวทางวาดวยการบังคับใช
ระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบินในประเทศนั้นเสียกอนโดยมี
ตัวอยางทาทีของประเทศสมาชิกที่มีการหารือและเปดรับฟงความเห็นจากหนวยงานอื่นกอนหนาที่
จะมีการบังคับใชระเบียบดังกลาวก็คือการดําเนินการของรัฐบาลอังกฤษในการหารือเกี่ยวกับโครง
รางวาดวยการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ ที่จะตองปรับใช
เปนกฎหมายภายในประเทศรวมกับกระทรวงคมนาคม (Department for Transport: DFT) และ
กระทรวงสิ่งแวดลอม อาหารและกิจการงานชนบท (Department for Environment, Food and
Rural Affairs: DEFRA)30
การริเริ่มประชุมหารือกับผูมีสวนเกี่ยวของจะเปนหนทางที่ชวยประชาสัมพันธและหา
ทางเลือกใหกับการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซที่จะมีผลตอธุรกิจในภาคสวน
การบินไดทางหนึ่ง31 และเพื่อใหเกิดความโปรงใสรวมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามา
มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตอการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการลดการปลอย
กาซจากภาคสวนการบิน32 ซึ่งผูวิจัยเห็นวาสามารถอธิบายไดตามกรอบแนวคิดวาดวยการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันอยางซับซอนไดวาเมื่อรัฐไมใชตัวแสดงที่สําคัญที่สุดอีกตอไป อีกทั้งการใช
29

Perry Flint, Dimas expects to include aviation at Copenhagen, wants ICAO proposals,
‘solutions’ [Online], 2009, Available from: http://atwonline.com/international-aviation-regulation/news/
dimas-expects-include-aviation-copenhagen-wants-icao-proposal [2011, April 13]
30

DECC, Consultation on transposition of EU Directive of EU Directive (2008/101/EC) to
include aviation in the European Union emissions trading scheme (ETS) [Online], 2009, Available
from: http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/consultations/aviation_euetss/aviation_euets.aspx
[2011, April 13]
31

Euractiv, Commission consults citizens on climate impact of aviation [Online], 2005,
Available from: http://www.euractiv.com/en/sustainability/brief-commission-consults-citizens-climate
-impact-aviation/article-136729 [2012, July 24]
32

European Parliament, The inclusion of aviation in the EU ETS, a perspective from the
aviation sector [Online], 2007, Available from: http://www.europarl.europa.eu/hearings/20070627/
tran/schulte_strathaus_en.pdf [2012, July 30]
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นโยบายดานกําลังทางทหารเขาแกไขปญหากลายเปนเครื่องมือที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดนี้ยัง
วิเคราะหตอไปวา สถานการณในปจจุบันความสัมพันธระหวางประเทศมีความซับซอนมากกวาที่
จะมีความเปนเสถียรภาพ สงผลใหตองมีการติดตอสื่อสารทําความเขาใจระหวางกัน33 ดังนั้น
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยผลสํารวจ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสวนใหญไดมาจากประชาชนที่อาศัยในประเทศสมาชิก อาทิเชน
อังกฤษ เยอรมนี เบลเยียม และฝรั่งเศส ซึ่งผลสํารวจที่ไดสะทอนใหเห็นวาประชาชนในยุโรป
สนับสนุนนโยบายการรวมภาคสวนการบินไวเปนสวนหนึ่งของแผนเปาหมายที่มุงบรรลเทาปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ34 อีกทั้งยังเห็นชอบที่จะใหตนทุนหรือคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถถูกนํามารวมอยูในราคาคาตั๋วเดินทางของสาย
การบินได เนื่องจากประชาชนชาวยุโรปพิจารณาวาเปนนโยบายที่ดี เพราะประชาชนยุโรปตางเห็น
ว า มี ค วามจํ า เป น ต อ งลดผลกระทบด า นสภาพภู มิ อ ากาศที่ ม าจากภาคส ว นการบิ น 35 รวมทั้ ง
ประชาชนยุโรปยังสนับสนุนใหมีการชดเชยปริมาณการปลอยกาซของสายการบินตางๆ โดยการลด
ปริมาณการปลอยกาซหรือควบคุมใหบรรดาสายการบินดําเนินการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
และจากความเห็นดังกลาวสอดคลองกับความเห็นของบรรดาผูประกอบการสายการบินและทา
อากาศยานที่ตองการใหสหภาพยุโรปเลือกใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมากกวา
เครื่องมือหรือมาตรการทางเศรษฐกิจประเภทอื่น เนื่องจากเปนแนวทางที่มีความยืดหยุนหรือเปด
ทางเลือกใหสายการบินสามารถเลือกแนวทางการลดปริมาณการปลอยกาซไดตามที่สายการบิน
เห็นวาจะชวยประหยัดตนทุนอยางมีประสิทธิภาพและไมตองแบกรับภาระคาใชจายไปมากกวา
มาตรการอื่นๆ36
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Longman, 1987), pp. 39-50.
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จากที่ กล า วมาในข างตน นี้ จะเห็น ไดวา ความพยายามที่จะใหมี การประชุ มหารื อเพื่อ
เปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประเทศสมาชิกหรือหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
มาตั้งแตกอนที่จะมีการประกาศบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวน
การบินตลอดจนมาจนถึงในปจจุบัน สหภาพยุโรปก็ยังเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู เปนการสะทอนใหเห็นวาสหภาพยุโรปมีความใสใจและใหความสําคัญกับการ
แกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเปาหมายที่มีตอพิธีสารเกียวโต ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวภายในสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกตางมีวัตถุประสงคเพื่อใหทุกฝาย
เห็นชอบรวมกันและดําเนินการควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินอยางจริงจังเชนเดียวกับ
สหภาพยุโรป แตการยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซที่ควบคุม
ภาคสวนการบินของสหภาพยุโรปนี้อาจสงผลกระทบตอผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจการบินดานอื่น
เพราะฉะนั้นกอนที่สหภาพยุโรปจะเลือกนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาเปนเครื่องมือ
ในการควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินนั้นและตองการใหทุกฝายเห็นชอบและพรอมที่
จะปฏิ บั ติตามระเบีย บการซื้ อ ขายสิท ธิ ดัง กล า วนี้ สหภาพยุ โ รปก็ไ ดรับ การเสนอแนวทางหรื อ
มาตรการอื่นๆ นอกเหนือไปจากการบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ หากแตเมื่อ
สหภาพยุโรปไดพิจารณาและประเมินถึงโอกาสความเปนไปไดและความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติที่อาจ
สงผลกระทบมากกวาตอหนวยงานหรือองคกรที่มีสวนเกี่ยวของ สงผลใหสหภาพยุโรปจึงตัดสินใจ
เลื อ กใชร ะบบการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยกา ซมาเป น เครื่อ งมื อ แทนและในส ว นถั ด ไปจะขอ
กลาวถึงทางเลือกหรือมาตรการอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ แต
สหภาพยุโรปไมไดตัดสินใจเลือกนํามาใชควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินในระดับ
สหภาพ เนื่องจากพิจารณาเห็นวาเปนมาตรการที่ไมเหมาะสมและอาจสงผลกระทบมากกวาจน
ไมไดรับการยอมรับจากทุกฝาย
4.2 จุดออนของมาตรการอื่นนอกเหนือจากการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซ
สหภาพยุโรปพยายามแสดงบทบาทนําในการปกปองสภาพภูมิอากาศโดยการตัดสินใจ
ควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบิน ซึ่งกอนที่สหภาพยุโรปจะตัดสินใจเลือกนําแนวทาง
กลไกตลาดที่เปดโอกาสใหบริษัทหรือสายการบินตางๆ สามารถซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
ระหว างกันได ทางสหภาพยุโรปก็ ไดมี การพิจารณาแนวทางการควบคุ มการปล อยกา ซหลาย
แนวทาง แตเมื่อมีการพิจารณาถึงโอกาสหรือความเสี่ยงและผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา
จากการเลื อ กใช แ นวทางที่ มี ก ารเสนอมา ซึ่ ง มาตรการอื่ น ๆ ที่ มี ก ารนํ า เสนอได แ ก มาตรการ
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ควบคุมดูแลความเขมงวดตอปริมาณการจราจรทางอากาศ, มาตรการการกําหนดขอบังคับทาง
เทคนิค, มาตรการการดูแลและเขมงวดตอเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพต่ําในการใชบริการทาอากาศ
ยานในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป, มาตรการการจัดทําขอตกลงลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกที่เกิดจากความสมัครใจระหวางสหภาพยุโรปกับบรรดาสายการบินตางๆ, มาตรการการ
จัดเก็บภาษีกับเครื่องบินที่ทําการบินเขาและออกโดยอาศัยทาอากาศยานภายในประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป, มาตรการการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มกับการคมนาคมขนสงทางอากาศ
4.2.1 มาตรการการควบคุมดูแลความเขมงวดตอปริมาณการจราจรทางอากาศ
มาตรการการดู แ ลและควบคุ ม ปริ ม าณการจราจรทางอากาศนั้ น อาจเป น แนวทางที่
สามารถควบคุมปริมาณการปลอยกาซจากภาคสวนการบินที่เพิ่มขึ้นไดโดยตรงและเมื่อสังเกต
สภาพการคมนาคมทางอากาศบริเวณโดยรอบทาอากาศยานทั่วไปจะพบวาปญหามลพิษทาง
อากาศและเสียงจะยังมีอยูโดยเฉพาะบริเวณทาอากาศยาน37 ซึ่งขอเสนอใหมีการควบคุมที่ดูแล
ความเขมงวดตอการจราจรทางอากาศนั้น เปนแนวทางที่สหภาพยุโรปเห็นวาจะชวยทําใหสงผลดี
ตอสิ่งแวดลอมได อยางไรก็ตามการเลือกใชมาตรการควบคุมที่ดูแลเรื่องความเขมงวดนี้อาจเปน
แนวทางที่อาจเหมาะสมกับสถานการณเฉพาะในบางทาอากาศยานเทานั้น และหากสหภาพยุโรป
ตัดสินใจเลือกนํามาตรการนี้มาดําเนินการเพื่อลดการปลอยกาซของเที่ยวบินทั่วภูมิภาคยุโรป อาจ
สงผลใหศักยภาพของทาอากาศยานที่มีอยูลดลง หรืออาจลดทอนใหหลักการแบงแยกอํานาจตาม
สิทธิแหงชาติสมาชิก (Subsidiariry) มีประสิทธิภาพลดลง38 อีกทั้งสหภาพยุโรปอาจเห็นวาการดูแล
เรื่องความเขมงวดตอปริมาณการจราจรทางอากาศอาจยังมีจุดออนบางประการอยู ซึ่งผูวิจัยเห็น
วาจุดออนดังกลาวนั้นนาจะเปนการที่มาตรการดังกลาวนี้ไมไดชวยทําใหเกิดการประหยัดตนทุนใน
การดํา เนิน การของภาคสว นการบิน ไดอยา งแทจริ ง เพราะไมว า สหภาพยุโ รปจะเขม งวดหรื อ
ออกเปนขอบังคับหรือกฎเกณฑควบคุมทางออมใดๆ การดําเนินการในทางปฏิบัติที่มีความเขมงวด
37

European Regions Airline Association, Future EU transport policy-a consultation by the
European commission [Online], 2009, Available from: http://www.eraa.org/docman/cat_view/86issues/100-government-affairs/304-european-transport-policy- [2012, September 7]
38

European Union, Proposal for a regulation of the European parliament and of the council
on groundhandling services at Union airport and repealing council Directive 96/67/EC [Online], 2011,
Available from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0824:EN:NOT
[2012, September 7]
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ตอปริมาณการจราจรทางอากาศก็ยังตองอยูภายใตอํานาจความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกอยู
ดี ดังนั้นมาตรการดังกลาวนี้ทางสหภาพยุโรปจึงเลือกตัดสินใจไมนํามาบังคับใชควบคุมภาคสวน
การบินเพื่อใหลดปริมาณการปลอยกาซ เพราะเกรงวาอาจทําใหเกิดผลกระทบในดานอื่นแทน
4.2.2 มาตรการการกําหนดขอบังคับทางเทคนิค
แนวทางในการกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคกับเครื่องบินที่อาศัยทาอากาศ
ยานในประเทศสมาชิกขึ้นและลงนั้น เปนมาตรการที่สหภาพยุโรปเห็นวาสามารถชวยลดผลกระทบ
จากการปฏิบัติการของเครื่องบินบริเวณทาอากาศยานของประเทศสมาชิก ซึ่งการเสนอใหสหภาพ
ยุโรปกําหนดมาตรฐานดานเทคนิคของเครื่องยนตรของเครื่องบิน มีเปาหมายเพื่อลดปริมาณการ
ปลอยกาซที่มาจากเครื่องยนตรของเครื่องบินและในการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวทางเทคนิคของ
เครื่องบินที่เขาและออกสหภาพ ทางสหภาพยุโรปอาจอาศัยคําแนะนําจากองคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศเปนองคประกอบสําคัญ แตอยางไรก็ตามมาตรการดังกลาวนี้อาจสงผลทําใหเกิด
ความบิดเบือนภายในตลาดขึ้นได ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงเห็นวาการตัดสินใจใชขอบังคับทางเทคนิค
เกี่ยวกับเครื่องยนตรของเครื่องบินแลว หากยังไมไดรับการยอมรับจากองคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศหรือประชาคมโลกแลว สหภาพยุโรปเห็นวาการดําเนินการดังกลาวก็อาจสงผล
กระทบเชิงลบตามมาไดเชนกัน39
4.2.3 มาตรการการดูแลและเขมงวดตอเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพต่ําในการใชบริการทาอากาศ
ยานในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
การเสนอแนวทางการดูแลและเขมงวดตออากาศยานหรือเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพต่ําที่
ทําการบิ นเขา และออกในประชาคมยุโรปนั้น มีขึ้น เนื่ องจากสหภาพยุโรปเห็นวาจะตองมี ก าร
กําหนดใหมีขอบังคับดานมาตรฐานของเครื่องบินเพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอมดวย ซึ่งในปจจุบันยัง
ไมมีขอบังคับใดที่มีตอมาตรฐานของเครื่องบินที่ไดรับการยอมรับในระดับระหวางประเทศ สงผลให
สหภาพยุโรปพยายามดําเนินการออกเปนขอตกลงวาดวยมาตรฐานเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพ
ขึ้นมาใชเปนแนวทางเพื่อชวยควบคุมการปลอยกาซจากเครื่องบินอีกทางหนึ่ง แตอยางไรก็ตามการ
ดําเนินการดังกลาวอาจกอใหเกิดความยุงยากในทางปฏิบัติและอาจทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้นจนไม
สามารถทําใหผูประกอบการในธุรกิจการบินเกิดแรงจูงใจดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพใหดีขึ้น
กวาที่มาตรฐานที่กําหนดไว สหภาพยุโรปจึงเห็นวาการกําหนดมาตรการที่มีความเขมงวดและดูแล
39

Ibid.
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ควบคุมมาตรฐานเครื่องบินที่อาศัยทาอากาศยานในภายในภูมิภาคยุโรปเพื่อเขาออก อาจไม
สามารถนํามาเปนแนวทางบังคับใชเพื่อควบคุมการปลอยกาซจากเครื่องบินได หากแตในทางตรง
กันขามสหภาพยุโรปเห็นวาการเลือกใชมาตรการหรือเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุนและ
เปดโอกาสใหผูประกอบการไดมีทางเลือกในการปฏิบัติตามอาจเปนแนวทางที่ทําใหผูบริหารหรือ
ผูประกอบการสายการบินเกิดแรงจูงใจมากกวา
4.2.4 มาตรการการจัดทําขอตกลงลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากความสมัครใจ
ระหวางสหภาพยุโรปกับบรรดาสายการบินตางๆ
สหภาพยุโรปพยายามหาทางลดปริมาณการปลอยกาซจากภาคสวนการบินดวยแนวทาง
ตางๆ โดยในป ค.ศ. 1999 คณะกรรมาธิการยุโรปไดประกาศยุทธศาสตรลดการปลอยกาซและได
มีการหารือกันถึงความจําเปนในการมีขอตกลงลดปริมาณการปลอยกาซที่เกิดจากความสมัครใจ
ของสายการบิน (Voluntary agreements with airlines to reduce emissions) และเปนขอตกลง
ที่ประกอบดวยเงื่อนไขหรือพันธกรณีและเปาหมายที่ผานการเจรจาระหวางคณะกรรมาธิการยุโรป
กับสายการบินตางๆ จนสามารถหาขอสรุปและเกิดเปนขอตกลงรวมกันในแงที่วาบรรดาสายการ
บินที่ตองอาศัยทาอากาศยานภายในสหภาพยุโรปจะพยายามลดปริมาณการปลอยกาซตามที่ได
กําหนดไวในขอตกลงรวมดวยความสมัครใจ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปมีความพยายามทําให
แนวทางที่ ผ ลั ก ดั น นี้ ป ระกอบด ว ยประโยชน สู ง สุ ด และมี ค วามเหมาะสมต อ ทุ ก ฝ า ย 40 จาก
ยุทธศาสตรของสหภาพยุโรปดังกลาวนั้น ในเวลาตอมาในเวทีระหวางประเทศก็มีการหารือกันถึง
เรื่องนี้อีกครั้งและเมื่อถึงป ค.ศ. 2004 ทางคณะกรรมการขององคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศวาดวยการปกปองสิ่งแวดลอมของภาคสวนการบิน (Committee on Aviation
Environmental Protection: CAEP) จึงไดเห็นชอบกับเคาโครงขอตกลงวาดวยเรื่องมาตรการที่เกิด

40

Commission of the European Communities, Communication from the commission to the
council, the European parliament, the economic and social committee and the committee of the
regions: Air transport and the committee of environment towards meeting the challenges of
sustainable development [Online], 1999, Available from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri
Serv.do?uri=COM:1999:0640:FIN:EN:PDF [2012, September 22]
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จากความสมัครใจลดปริมาณการปลอยกาซของสายการบินที่ผานการเจรจารวมกันระหวางสาย
การบิน41
อย างไรก็ตาม ถึง แม องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศจะเห็นชอบกั บเคาโครง
ดังกลาว แตก็ไมสามารถทําใหเกิดขอตกลงรวมลดปริมาณการปลอยกาซดวยความสมัครใจของ
สายการบินตางๆ กับสหภาพยุโรปเกิดเปนรูปธรรมขึ้นมา ซึ่งสาเหตุที่ทําใหคณะกรรมาธิการยุโรป
ไมสามารถดําเนินการผลักดันใหขอตกลงรวมลดปริมาณการปลอยกาซที่มาจากความสมัครใจของ
สายการบินสามารถมีผลบังคับใชไดนั้น เนื่องมาจากเคาโครงขององคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศอาจมี ลั ก ษณะแตกต า งไปจากกรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ก ารด า นสิ่ ง แวดล อ มของ
คณะกรรมาธิการที่ไดประกาศ หรือรายงานวาดวยขอตกลงดานสิ่งแวดลอมในระดับสหภาพยุโรป
(Communication on Environmental Agreement at Community Level)42 ดังนั้นขอตกลงที่มา
จากความสมัครใจลดปริมาณการปลอยกาซของสายการบินตางๆ จึงไมสามารถนํามาใชเปน
แนวทางลดการปลอยกาซของภาคสวนการบินได สอดคลองกับรายงานขององคการเพื่อความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and
Development: OECD) ที่พิจารณาเห็นวาประสิทธิภาพดานสิ่งแวดลอมของขอตกลงที่เกิดจาก
ความสมัครใจลดปริมาณการปลอยกาซของสายการบินยังมีความไมแนนอนวาจะสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริงหรือไม43 เนื่องจากองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเห็นวา
ขอตกลงที่มาจากความสมัครใจลดการปลอยกาซของสายการบินตางๆ กับสหภาพยุโรปอาจจะ
เปนมาตรการที่ไมสามารถชวยลดผลกระทบดานเศรษฐกิจไดมากนัก อีกทั้งขอตกลงก็ยังไมมีการ
41

ICAO, Report on voluntary emissions trading for aviation [Online], 2007, Available from:
http://www.icao.int/environmental-protection/Documents/Measures/vets_report1.pdf [2012,
September 26]
42

Commission of the European Communities, Communication from the commission to the
European parliament, the council, the economic and social committee and the committee of the
regions: environmental agreements at community level within the framework of the action plan on the
simplification and improvement of the regulatory environment [Online], 2002, Available from:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0412:FIN:en:PDF [2012,
September 29]
43

OECD, Voluntary approaches for environmental policy: Environmental effectives,
economic efficiency and usage in policy mixes [Online], 2003, Available from: http://www.oecd.org/
greengrowth/environmentalpolicytoolsandevaluation/15357687.pdf [2012, October 1]
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กําหนดบทลงโทษหรือทางเลือกอื่นใด44 ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงตัดสินใจเลือกใชการซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซอันเปนเครื่องมือที่อาศัยระบบตลาดหรือกลไกอุปสงคอุปทานมาชวยทําใหบรรดา
ผูบริหารสายการบินเกิดแรงจูงใจลดปริมาณการปลอยกาซ นอกจากการตัดสินใจดังกลาวแลว
สหภาพยุโรปยังพยายามเชื่อมโยงระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเขาหากลไกลดการปลอย
กาซอื่นๆ ของประเทศอื่นดวย45 ดังนั้นเมื่อพิจารณามาตรการที่เนนความสมัครใจลดการปลอย
กาซของสายการบินตางๆ นั้น ทางสหภาพยุโรปเห็นวาการเสนอมาตรการดังกลาวนี้อาจจะไม
สามารถนํามาดําเนินการได เนื่องจากแนวทางดังกลาวยังไมมีอิทธิพลมากเพียงพอเทียบเทากับ
การใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซที่จะทําใหผูบริหารหรือผูประกอบการสายการบินเกิด
แรงจูงใจและสมัครใจลดปริมาณการปลอยกาซได
4.2.5 มาตรการการจัดเก็บภาษีกับเครื่องบินที่ทําการบินเขาและออกโดยอาศัยทาอากาศยาน
ภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
แนวทางในการจัดเก็บ ภาษีกั บเครื่องบิ น ที่เข า และออกจากทา อากาศยานในประเทศ
สมาชิกเปนมาตรการที่สหภาพยุโรปเห็นวาคาใชจายหรือตนทุนของสายการบินที่เพิ่มขึ้นอาจจะถูก
ผลักภาระไปเพิ่มอยูกับราคาคาบัตรโดยสารเครื่องบินทุกเที่ยวบินที่มี การเขาและออกจากทา
อากาศยานในสหภาพยุโรป นอกจากนั้นมาตรการนี้ไมสามารถทําใหผูบริหารและผูประกอบการ
ของบริษัทหรือสายการบินเกิดแรงจูงใจและหันมาปรับปรุงลักษณะการประกอบธุรกิจการบินหรือ
สนใจที่จะลงทุนพัฒนาและวิจัยเพื่อใหเกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการบินที่สะอาดและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากกวาเดิม ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงพิจารณาวามาตรการการเก็บภาษีกับเครื่องบิน
ยังไมใชแนวทางที่ สหภาพยุโรปควรนําไปปฏิบัติห รือบัง คับใชเพื่อใหสหภาพยุโรปสามารถลด
ปริมาณการปลอยกาซและสามารถบรรลุเปาหมายลดปริมาณการปลอยกาซภายใตพิธีสารเกียวโต
รวมทั้งชวยบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากภาคสวนการบินไดมากนัก

44
45

Ibid.

Commission of the European Communities, Communication from the commission to the
council: community objectives for the 33rd assembly of the International Civil Aviation Organization
(ICAO) and ICAO council decisions prior to this assembly in the field of environmental protection
[Online], 2000, Available from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:
0821:FIN:EN:PDF [2012, October 8]
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4.2.6 มาตรการการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มกับการคมนาคมขนสงทางอากาศ
แนวทางในการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มกับภาคสวนการบินเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ไดมีการเสนอ
มา ดังนั้นกอนที่สหภาพยุโรปจะสามารถนําแนวทางการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มกับการคมนาคมทาง
อากาศได นั้ น ในเบื้ อ งต น จะต อ งมี ก ารพิ จ ารณาข อ กํ า หนดแนวทางว า ด ว ยภาษี มู ล ค า เพิ่ ม
(ขอกําหนดแนวทางที่ 77/388/EEC) ที่กําหนดใหประเทศสมาชิกดําเนินการจัดเก็บภาษีคาบริการ
การคมนาคมขนสงกับผูโดยสารทางใดทางหนึ่งใหเปนอัตรามาตรฐาน 46 แตอยางไรก็ตามจาก
ขอกําหนดแนวทางดังกลาวจะพบวาภาคสวนการบินยังคงไดรับการยกเวนเก็บภาษีมูลคาเพิ่มใน
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอยู และถาหากคณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาและตัดสินใจใหมีการ
จัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มกับการคมนาคมขนสงทางอากาศของผูโดยสารหรือผูใชบริการเครื่องบิน
ภายในสหภาพยุโรป ก็อาจตองแกไขขอกําหนดดังกลาวใหมีความเขมงวดตอการคมนาคมขนสง
ทางอากาศมากขึ้นหรืออีกนัยหนึ่งก็คือจะตองดําเนินการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มกับภาคสวนการบิน
เชนเดียวกับการคมนาคมขนสงประเภทอื่น สําหรับเหตุผลสําคัญของการเสนอใหสหภาพยุโรปมี
การเก็บภาษีมูลคาเพิ่มตอการคมนาคมขนสงทางอากาศคือเพื่อลดปจจัยที่อาจกอใหเกิดความไม
ยุติธรรมระหวางภาคสวนการคมนาคมทางบกกับทางอากาศ เนื่องจากในประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปบางประเทศไดมีการจัดเก็บภาษีคาบริการรถบัสและรถไฟ 47 แตในขณะเดียวกันการเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มกับภาคสวนการบินก็อาจสงผลทําใหผูใชบริการและผูโดยสารทางอากาศเกิดความ
ต อ งการหรื ออุป สงคใ นการใชบ ริการใหน อยลงได นอกจากนั้ น ไมส ามารถทํ า ใหผู บริห ารหรื อ
ผูประกอบการธุรกิจการบินเกิดแรงจูงใจในการลดปริมาณการปลอยกาซ ยกเวนกรณีที่ทางเลือก
อื่นที่มีอยู (หมายถึงระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ) ไมสามารถปฏิบัติหรือใชควบคุม
ปริมาณการปลอยกาซของภาคสวนการบินไดอยางมีประสิทธิภาพ สหภาพยุโรปอาจหันกลับมา
พิจารณาแนวทางการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มกับการคมนาคมขนสงทางอากาศอีกครั้ง48

46

European Union, Common system of value-added tax: uniform basis of assessment
[Online], 1977, Available from: http://europa.eu/legislation_summaries/other/l31006_en.htm [2012,
October 7]
47

European Commission, Taxation and customs union [Online], 2012, Available from:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/vat_on_services/index_en.htm
[2012, October 22]
48

Ibid.
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จากมาตรการตางๆ นอกเหนือจากการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
ตามที่ไดกลาวมาในขางตน จะเห็นไดวาเปนแนวทางที่สหภาพยุโรปพิจารณาเห็นวาเปนมาตรการ
ที่มีจุดออนหรือยังมีขอบกพรองในทางปฏิบัติอยูและอาจยังไมสามารถนํามาดําเนินการบังคับใช
กับภาคสวนการบิน เพื่ อควบคุ มและลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไดอย างแทจริง ซึ่ง
แตกต า งจากการเลือกใช ระบบการซื้อ ขายสิท ธิใ นการปลอ ยกา ซฯ ที่สหภาพยุโรปเห็ น วา เปน
แนวทางที่มีความยืดหยุนมากกวามาตรการอื่นและเปดโอกาสใหผูบริหารและผูประกอบการธุรกิจ
การบินสามารถเลือกแนวทางตามที่ตนพิจารณาแลวเห็นวาสามารถทําใหบริษัทของตนสามารถ
ประหยัดคาใชจายหรือตนทุนการดําเนินการลดการปลอยกาซของตนเองลง อีกทั้งการบังคับใช
ระเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซสํ า หรั บ ภาคส ว นการบิ น ยั ง ช ว ยทํ า ให ผู บ ริ ห ารและ
ผูประกอบการเกิดแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการบินที่มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อ
ชวยใหการลดปริมาณการปลอยกาซเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด แตอยางไรก็ตามการเลือกใชระบบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาควบคุมการปลอยกาซจากเครื่องบินก็อาจมีทั้งผลดีและผลเสีย
หรือผลกระทบตางๆ ตามมาและจะกลาวในสวนถัดไป
4.3 ผลที่ตามมาจากการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดของสหภาพยุโรป
การบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาค
สวนการบินนั้นในการประกาศบังคับใชระเบียบดังกลาวซึ่งนัยหนึ่งก็คือนโยบายสาธารณะจะตองมี
ทั้งผลดีและผลเสียตามมาดวยเชนเดียวกัน แตการตัดสินใจเลือกใชระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซนี้มาเปนแนวทางเพื่อชวยลดการปลอยกาซใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวภายในชวง
พันธกรณีตามพิธีสารเกียวโต สหภาพยุโรปซึ่งมีคณะกรรมาธิการยุโรปเปนสถาบันตัวแทนที่สําคัญ
ในการผลัก ดัน การบัง คับ ใช ร ะเบี ย บนี้กั บ ภาคส ว นการบิ น อาจพิ จารณาเห็ น ว า เป น แนวทางที่
สามารถทําใหเกิดประโยชนในระยะยาวตอสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกตลอดจนประชาคม
โลกได ถึงแมวาการประกาศใชระเบียบการซื้อขายสิทธินี้อาจจะสงผลกระทบมิติตางๆ ตามมา ซึ่ง
ผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับภาค
สวนการบิน มีดังตอไปนี้
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4.3.1 ผลดีจากการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับ
ภาคสวนการบิน
ในเบื้องตนการประกาศใหมีการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซไดชวยทําใหทั้งกลุมหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสหภาพยุโรปเกิดความ
ตื่น ตั วและรับ ทราบถึ ง ข อมู ลต า งๆ ที่เ กี่ ย วขอ งกับเรื่อ งนี้ ซึ่ ง การที่ป ระชาชนที่อยู อ าศั ยภายใน
ภูมิภาคยุโรปไดรับทราบขอมูลการรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซมากขึ้นจะชวยทําใหประชาชนรับรูและตระหนักถึงทางเลือกที่มีมากขึ้น และยิ่งมีการสงเสริม
สิน ค าและบริ การที่ เ ปน มิ ตรต อสิ่ง แวดลอมก็จ ะทํา ใหเ กิด ความตอ งการพัฒ นานวัต กรรมหรือ
เทคโนโลยีที่รักษาสิ่งแวดลอมตามมา49 นอกจากนั้นเมื่อประชาชนและผูโดยสารเกิดความตื่นตัว
เพิ่มมากขึ้นก็จะชวยทําใหเกิดการยอมรับหรือสนับสนุนนโยบายอื่นที่มีเปาหมายลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคสวนการบินของสหภาพยุโรป อีกทั้งการที่ประชาชน
ไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการคมนาคมขนสงทาง
อากาศหรือโดยการซื้อสินคาที่ขนสงทางเครื่องบิน ก็จะทําใหประชาชนมีความเขาใจที่ดีและใหการ
สนับสนุนมากขึ้น ถึงแมวาจะตองเผชิญกับราคาคาบัตรโดยสารหรือซื้อหาสินคาที่มีราคาสูงขึ้นและ
คาใชจายบริการขนสงขามประเทศสูงขึ้นก็ตาม50
การตื่นตัวที่เพิ่มขึ้นของประชาชนหรือผูใชบริการคมนาคมขนสงทางอากาศยังทําใหเกิด
การตระหนักรูหรือทําใหผูใชบริการยอมรับที่จะจายคาบัตรโดยสารเครื่องบินเพิ่มเติมเพื่อชดเชย
ตนทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการใชรายไดไปลงทุนดําเนินการลดการปลอยกาซของสายการบิน
นอกจากนั้น จะทําใหเกิดการสงเสริมการออกนโยบายอื่นหรือมีการบูรณาการระหวางนโยบายที่มี
ประโยชนตอสิ่งแวดลอมตามมาและสามารถทําใหประชาชนในภูมิภาคยุโรปเกิดความตื่นตัวและ
ตระหนักรูตอการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะภาคสวนการบินดีขึ้น ซึ่ง
จะสงผลดีตอการควบคุมการปลอยกาซกับภาคสวนการบินในระยะยาว การสงเสริมใหเกิดความ
49

Commission of the European Communities, Communication from the commission to the
council and the European parliament: Stimulating technologies for sustainable development: An
environmental technologies action plan for the European Union [Online], 2004, Available from:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0038en01.pdf [2012, October 22]
50

European Committee, Including the aviation sector in the European Union emission
trading scheme [Online], 2006, Available from: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/
ldselect/ldeucom/107/107.pdf [2012, October 23]
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ตื่นตัวนั้นสหภาพยุโรปอาจเลือกใชมาตรการอื่นเพื่อทําใหประชาชนเกิดความตระหนักรูมากขึ้น
โดยเฉพาะการประชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ ผลกระทบจากการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดของภาคสวนการบินที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสื่อ
ประเภทตางๆ ภายในสหภาพยุโรป ฯลฯ ซึ่งผูวิจัยเห็นวาจะเปนอีกหนทางหนึ่งที่ชวยใหสหภาพ
ยุโรปสามารถลดปริมาณการปลอยกาซเพื่อปกปองสภาพภูมิอากาศไดมากขึ้น
ขอดีอีกประการของการนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาใชควบคุมปริมาณ
การปลอยกาซของภาคสวนการบินคือ ชวยทําใหเกิดการบริหารจัดจราจรทางอากาศเพื่อชวยลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของสายการบินตางๆ ภายในสหภาพยุโรปไดอยางเปนระบบ
โดยจากขอมูลของสมาคมคมนาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศที่ไดประเมินวาการลดความ
ลาชาของการคมนาคมทางอากาศจะชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดถึง 1 ลานตัน51
ซึ่งการแกไขปญหาความลาชาของเครื่องบินตามบริเวณทาอากาศยานตางๆ ในประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปนั้นสามารถทําไดโดยอาศัยการบริหารจัดการจราจรทางอากาศที่มีเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพดีกวาในอดีตและมีความสอดคลองระหวางเทคโนโลยีรูปแบบอื่นมากขึ้น ดังนั้นเมื่อมี
การบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซก็จะชวยทําใหการปรับปรุงการจัดการจราจร
ทางอากาศเชนนี้ชวยบรรเทาหรือปองกันปญหาความลาชาและแออัดบริเวณทาอากาศยานได ซึ่ง
จะทําใหเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมหรือลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตามมา
ดังนั้นทางหนวยงานดานการบินที่สําคัญอยางศูนยควบคุมการจราจรทางอากาศยุโรป
(European Organization for the Safety of Air Navigation: Eurocontrol) จึงพยายามวางกรอบ
ยุ ท ธศาสตร เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ใ นระยะยาว โดยเห็ น ได ชั ด จากนโยบายน า นฟ า ยุ โ รปเดี ย วที่ เ ริ่ ม
ดําเนินการทางกฎหมายและไดรับความเห็นชอบในสหภาพยุโรป52 นโยบายดังกลาวไดชวยวาง
พื้นฐานใหกับขอบังคับตางๆ ซึ่งจะชวยในการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศภายใน
ภูมิภาคยุโรป นอกจากนั้นนโยบายนานฟายุโรปเดียวดังกลาวยังชวยทําใหเกิดการพัฒนาเชื่อมโยง
ระบบการบริหารจัดการจราจรทางอากาศใหสอดคลองกับระบบการจราจรทางอากาศยุคใหม และ
จากการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการจราจรทางอากาศของสหภาพยุโรป

51

IATA, Environmental responsibility is a pillar of the air transport industry [Online], 2005,
Available from: http://www.iata.org/pressroom/pr/2005-03-18-01.htm [2012, October 23]
52

Eurocontrol, Single European Sky [Online], 2011, Available from: http://www.eurocontrol
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155

ถือเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมใหการควบคุมปริมาณการปลอยกาซของเครื่องบินโดยการบังคับใช
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับภาคสวนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ขอดีอีกประการของระเบียบการซื้อขายสิทธิที่ไดมีการรวมภาคสวนการบินคือเกิดการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการคมนาคมขนสงทางอากาศมากขึ้น เมื่อดําเนินการบังคับใชระเบียบการ
ซื้อขายสิ ท ธิ ใ นการปลอ ยกา ซคารบอนไดออกไซดกั บ สายการบิน ในเบื้อ งต น สหภาพยุ โรปได
สงเสริมใหเกิดการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องบินหรืออากาศยานเปนหนึ่งในการวิจัยและการพัฒนาที่
สําคัญ โดยสหภาพยุโรปไดใชงบประมาณลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมูลคาหลาย
ลานยูโรและสหภาพยุโรปไดเพิ่มงบประมาณสวนนี้อยางตอเนื่อง53 ซึ่งการสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีของสหภาพยุโรปตองการใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหมๆ ที่สามารถ
ชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากเครื่องยนตรของเครื่องบิน นอกจากนั้นสหภาพยุโรปยัง
สงเสริมใหมีโครงการการวิจัยถึงกิจกรรมตางๆ ที่สามารถชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของ
ภาคสวนการบินอีกดวย ตัวอยางของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการลดการปลอยกาซจาก
เครื่ อ งบิ น อาทิ เ ช น โครงการวิ จั ย เครื่ อ งยนตร อ ากาศยานที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มและมี
ประสิทธิภาพ (Efficient and Environmentally Friendly Aero Engine: EEFAE) โครงการวิจัย
เครื่องยนตรอากาศยานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environmentally Friendly Aero-Engines)
เปนตน โครงการวิจัยและพัฒนาตางๆ มีจุดมุงหมายในการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกที่มาจากกระบวนการเผาไหมภายในเครื่องยนตรของเครื่องบิน และใน
อนาคตโครงการวิจัยตางๆ จะเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอมของภาคสวนการบิน ซึ่งจะชวยทําให
สหภาพยุโรปสามารถหาแนวทางแกไขปญหาเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากเครื่องบินไดดี
ยิ่งขึ้น
4.3.2 ผลเสี ย ที่ ต ามมาจากการบั ง คั บ ใช ร ะเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบิน
หากพิจารณาถึงผลจากการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาค
สวนการบินจะพบวาการควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินโดยระเบียบดังกลาวสามารถ
สงผลตามมาและยังสามารถเชื่อมโยงกับมิติอื่นๆ อีก อาทิเชน ผลเสียในเรื่องของคาใชจายในการ
53

European Commission, European aeronautics: A vision for 2020 [Online], 2001,
Available from: http://ec.europa.eu/research/growth/aeronautics2020/pdf/aeronautics2020_en.pdf
[2012, October 23]
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เดินทางหรือขนสงที่มีตอผูใชบริการซึ่งประกอบไปดวยหนวยงานตางๆ ผูประกอบการธุรกิจและ
ประชาชนทั่วไป จนอาจสงผลตอการจัดเก็บภาษีจากสินคาและบริการของรัฐบาลและอาจเปน
สาเหตุทํา ใหเ กิดการชะลอการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมและการจ างงานภายในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปอีกดวย โดยจะพบวาผลเสียในดานเศรษฐกิจจากการบังคับใชระเบียบการซื้อ
ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซถือ ได ว า มีค วามซับซอ นหรื อมี ค วามสั ม พั น ธกั บ ภาคสว นหรือ ธุรกิ จ
ประเภทอื่นเปนอยางยิ่ง กลาวคือหากพิจารณาถึงผลเสียที่มีตอผูประกอบการ ผูโดยสาร ผูบริโภค
ในยุโรปก็คงจะเปนเรื่องของราคาสินคาและบริการปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากการคมนาคมระหวาง
ประเทศหรือการนําเขาสินคาจากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกที่ขนสงมาจําหนายภายในสหภาพยุโรป
โดยอาศัยการขนสงทางเครื่องบินจะมีตนทุนเพิ่มขึ้นตามไปดวยและผลที่ตามมาทําใหผูใชบริการ
คมนาคมขนสงทางอากาศโดยเฉพาะผูประกอบการธุรกิจมีตนทุนหรือคาใชจายในการขนสงสินคา
เพิ่มขึ้นและภาระในเรื่องของตนทุนที่เกิดขึ้นก็อาจถูกผลักภาระไปยังผูบริโภคหรือประชาชนทั่วไป
ซึ่ ง หมายความว า ท า ยที่ สุ ด ผู บ ริ โ ภคทั้ ง สหภาพยุ โ รปจะต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยในการซื้ อ หาสิ น ค า
ดังกลาวในราคาสูงขึ้นจนสงผลใหคาครองชีพในการดํารงชีวิตสูงตามไปดวย แตเนื่องจากศักยภาพ
หรือกําลังซื้อของผูบริโภคมิไดมีศักยภาพหรือกําลังซื้อเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับราคาของสินคา ดังนั้นใน
อนาคตผูบริโภคก็อาจตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยหันไปเลือกซื้อสินคาที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันแตไมไดนําเขาหรือขนสงมาทางเครื่องบินจากประเทศอื่นแทน
จากที่กลาวมาสะทอนใหเห็นวาผลเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นคือการทําใหผูประกอบการ
และผูบริโภคโดยเฉพาะในสหภาพยุโรปขาดทางเลือกในการใชบริการคมนาคมขนสงหรือซื้อหา
สินคาที่มีราคาถูกจากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปมากนัก อีกทั้งอาจตองจายเงินเพื่อซื้อ
สินคาที่มีราคาสูงขึ้นอีกดวย ซึ่งราคาที่สูงขึ้นก็เปนผลเนื่องมาจากตนทุนของการบังคับใชระเบียบ
การซื้อขายสิทธิฯ กับการคมนาคมขนสงทางอากาศของสหภาพยุโรป และในทายที่สุดจึงอาจมีการ
ผลักภาระคาใชจายหรือตนทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผูโดยสารหรือประชาชนทั่วไป แตสําหรับกรณีนี้ทาง
คณะกรรมาธิการยุโรปมีความเห็นวา เมื่อมีการควบคุมกับสายการบินตางๆ ที่อาศัยทาอากาศยาน
ในสหภาพยุโรปอยางเทาเทียมกันแลว ก็จะทําใหการควบคุมการปลอยกาซของภาคสวนการบินไม
สงผลกระทบตอการแขงขันในระบบเศรษฐกิจมากนัก54 แตสําหรับผูวิจัยมีความเห็นวาเมื่อการ

54

European Commission, Communication from the commission to the European parliament,
the council, the European economic and social committee and the committee of the regions: The
EU’s external aviation policy-addressing future challenges [Online], 2012, Available from: http://ec.
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ควบคุมดังกลาวทําใหภาคสวนการบินมีตนทุนสูงขึ้นจนอาจสงผลใหราคาคาตั๋วเดินทางโดยสาร
เครื่องบินเพิ่มขึ้น ก็จะสงผลทางออมแทนโดยอาจมีผลทําใหปริมาณความตองการของผูใชบริการ
คมนาคมขนสงทางอากาศลดลงและอาจสงผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวหรือทําใหปริมาณ
นักทองเที่ยวทั้งในยุโรปและจากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกลดลงตามไปดวยเชนกัน
ดังนั้นจะเห็นไดวาการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวน
การบินอาจทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ ผลิตภัฒฑมวลรวมภายในประเทศหรือทั้งภูมิภาค
การจางงานและรายไดจากการการนําเขาและสงออกสินคา หรือการคมนาคมขนสงในภาคสวน
ตางๆ ที่ตองอาศัยการคมนาคมขนสงโดยเครื่องบินอาจไมสามารถเติบโตหรือขยายตัวไดมากนัก
แตในสวนของประโยชนอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของ
สายการบินนั้น ทางสหภาพยุโรปอาจเห็นวาจะเปนอีกหนทางหนึ่งที่ชวยใหตนเองสามารถบรรลุ
เปาหมายการลดปริมาณการปลอยกาซไดตามพิธีสารเกียวโตและเปนบรรทัดฐานหรือแนวทางการ
ดําเนินการใหกับระบอบระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแทนพิธีสาร55 โดย
จากบทบาทและทา ทีในการพยายามควบคุมและลดการปลอยกา ซที่มาจากภาคสวนการบิน
รวมถึงภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ก็จะชวยทําใหสหภาพยุโรปมีภาพลักษณในการเปนผูนําเพื่อปกปอง
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมระดับระหวางประเทศไดเปนอยางยิ่งและถึงแมวาสหภาพยุโรปจะ
กําลังเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ
4.4 ทัศนะของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดกับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรป
การบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบินของสหภาพ
ยุโรปถือไดวาเปนแนวทางเพื่อชวยลดปริมาณการปลอยกาซรูปแบบใหมที่อาศัยระบบตลาดหรือ
อุปสงคและอุ ปทานมาเปน เครื่องมือดําเนินการควบคุมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกใน

europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/external_aviation_policy/doc/comm%282012%2
9556_en.pdf [2012, October 24]
55

Council of the European Union, Common position adopted by the council on 18 April
2008 with a view to the adoption of a directive of the European parliament and of the council
amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas
emission allowance trading within the Community [Online], 2008, Available from: http://ec.europa.eu/
clima/policies/transport/aviation/docs/council_common_position_en.pdf [2012, October 26]
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สหภาพยุโรปเปนแหงแรกของโลก56 โดยแนวทางดังกลาวอาจมีรูปแบบหรือลักษณะที่แตกตางจาก
การควบคุมปริมาณการปลอยกาซจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมการปลอยกาซในสหภาพ
ยุโรปไปกอนหนานี้ สงผลใหเกิดทัศนะหรือขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการบังคับใชระเบียบดังกลาวนี้
โดยสวนหนึ่งเปนทัศนะจากกลุมหรือองคกรที่เกี่ยวของ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือผูบริหารสายการ
บินรวมทั้งทัศนะจากสายการบินประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรป โดยทัศนะตางๆ สามารถ
สะทอนหรืออาจมีผลตอการตัดสินใจควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินของสหภาพยุโรป
ไดมากพอสมควรและอาจเปนทัศนะที่มีผลตอการสงเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสาร
เกียวโตเพื่อใหพิธีสารเปนระบอบระหวางประเทศที่ชวยปกปองสิ่งแวดลอมไดอยางเปนรูปธรรม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง อาจช ว ยวางแนวทางให กั บ ระบอบระหว า งประเทศด า นสภาพ
ภูมิอากาศที่ครอบคลุมภาคสวนตางๆ รวมถึงภาคสวนการบินและสามารถทดแทนพิธีสารเกียวโต
ไดในอนาคต
4.4.1 ทัศนะของสายการบินในยุโรป
ในปค.ศ. 2011 ซึ่งเปนชวงหนึ่งปกอนที่สหภาพยุโรปจะเริ่มดําเนินการควบคุมปริมาณการ
ปลอยกาซของภาคสวนการบินอยางจริงจัง บรรดาสายการบินตางๆ ที่มีเที่ยวบินเขาและออก
สหภาพไดตื่นตัวและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แตกตางกันออกไป โดยสายการบินประเทศ
สมาชิกที่สําคัญอยางสายการบินบริติชแอรเวยส (British Airways) นี้เห็นวาการที่สหภาพยุโรป
เลือกแนวทางหรือนําระเบียบดังกลาวมาบังคับใชกับภาคสวนการบินที่เขาและออกภายในสหภาพ
ยุโรปเพื่อมุงปกปองหรือแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะเพื่อลดปริมาณ
การปลอยกาซของภาคสวนการบินเปนแนวทางที่ไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน เพราะ
เปนชวงเวลาที่ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปกําลังเผชิญกับปญหาดานเศรษฐกิจถดถอย อีกทั้ง
การควบคุมปลอยกาซโดยใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซยังทําใหบรรดาสายการบิน
ตางๆ ในยุโรปกอใหเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบตอการแขงขันและความเสี่ยงที่จะเกิด
การตอบโตทางการคาระหวางประเทศตามมาและในทายที่สุดก็จะทําใหภาคสวนการบินตองไดรับ

56

p. 109.

Leonardo Massai, The Kyoto Protocol in the EU (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2011),
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ผลกระทบตามไปดวย57 ดังนั้นสายการบินบริติชแอรเวยสจึงเห็นวาสหภาพยุโรปและประเทศ
สมาชิกควรหาแนวทางแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการควบคุมการปลอยกาซของภาค
สวนการบินโดยระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ เนื่องจากสายการบินบริติชแอรเวยสมอง
วาการนํากลไกตลาดทั้งอุปสงคและอุปทานมาเปนเครื่องมือเพื่อชวยในการซื้อขายคารบอนเครดิต
ยังคงเปนแนวทางที่เหมาะสมตอความพยายามลดปริมาณการปลอยกาซ58
เมื่อสหภาพยุโรปเริ่มดําเนินการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับภาค
สวนการบินหรือสายการบินตางๆ ที่เขาและออกทาอากาศยานภายในสหภาพในป ค.ศ. 2012 เพื่อ
ควบคุมการปลอยกาซใหบรรลุเปาหมายตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโตภายในชวงพันธกรณี
แรก (ค.ศ. 2008 ถึง 2012) แลว59 ก็ไดสงผลใหเกิดกระแสตอบรับจากกลุมบริษัทอากาศยานใน
ยุโรปที่ไดออกมารวมกันกดดันใหสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกพยายามหาหนทางยุติสงคราม
การคากับประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปที่ออกมาคัดคานการรวมภาคสวนการบินไวใน
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ โดยเห็นไดจากกรณีของกลุมผูบริหารอากาศยานยุโรปได
ทําการแจงไปยังรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหภาพที่เปนประเทศผูผลิตเครื่องบินแอรบัส (Airbus)
ไดแก ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี และสเปน ใหประเทศเหลานี้เรงหาทางยุติความขัดแยงทางการคา
กับประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปและออกมาตอตานระเบียบการซื้อขายสิทธินี้60 ซึ่งทาง
กลุมผูบริหารบริษัทผลิตอากาศยานยุโรปเห็นวาภัยคุกคามทางเศรษฐกิจตอธุรกิจการบินยุโรปที่มา
จากการตอบโตทางการคาระหวางประเทศกําลังเกิดขึ้นอยางชัดเจนจนอาจมีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น และในหลายประเทศที่ออกมาตอตานการควบคุมการปลอยกาซโดยอาศัยระเบียบการซื้อ
ขายสิทธิในการปลอยกาซยังพยายามหาทางตอบโตและกําลังเตรียมการเพิ่มความเขมงวดกับสาย
การบินของยุโรป อาทิเชน การจัดเก็บภาษีแบบพิเศษหรืออาจดําเนินการจํากัดสิทธิการคมนาคม
57

Chistopher Surgenor, Europe misguided over EU ETS, Says IATA chief, as airline
industry queues up to give the scheme a kicking [Online], 2011, Available from: http://www.greenair
online.com/news.php?viewStory=1398 [2012, October 26]
58

Ibid.

59

Jane A. Leggett, Bart Elias and Daniel T. Shedd, Aviation and the European Union’s
emission trading scheme [Online], 2012, Available from: http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42392.pdf
[2012, October 25]
60

EUbisiness, European airlines rally against EU carbon tax: source [Online], 2012,
Available from: http://www.eubusiness.com/news-eu/airline-carbon-tax.fn2 [2012, October 26]

160

ทางอากาศ เปนตน และตัวอยางของการตอบโตจากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกที่เห็นไดชัดเจนคือ
กรณี ก ารตอบโต ข องประเทศจี น ที่ ไ ด ย กเลิ ก ยอดสั่ ง จองซื้ อ เครื่ อ งบิ น จากบริ ษั ท แอร บั ส มู ล ค า
มากกวา 3 พันลานยูโร61 ซึ่งทางบริษัทแอรบัสไดประเมินวาการตอบโตดังกลาวจากประเทศจีนนั้น
จะสงผลกระทบทําใหตองอุตสาหกรรมการบินตองสูญเสียอัตราการจางงานมากกวาหนึ่งพัน
ตําแหนงในภาคการผลิตอากาศยานในยุโรป62 ซึ่งภายหลังจากการตอบโตจากจีน สงผลใหทาง
สหภาพยุโรปเตรียมพิจารณาลงโทษจีนโดยการปรับ ซึ่งจะทําใหบรรดาสายการบินของจีนที่ตอง
อาศัยทาอากาศยานของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะตองมีตนทุนหรือคาใชจายเพิ่มมากกวา
การเขารวมซื้อขายคารบอนเครดิตกับยุโรป นอกจากนั้นการลงโทษตอสายการบินของจีนและ
ประเทศอื่นที่ไมยอมปฏิบัติตามระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซอาจนําไปสูการเพิกถอน
สิทธิการบินภายในทาอากาศยานของสหภาพยุโรปได63
จากการดําเนินการลงโทษจีนและประเทศอื่นเพื่อตอบโตการไมยอมปฏิบัติตามระเบียบ
การซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของสหภาพยุโรป สงผลใหทาทีดังกลาวอาจสะทอนใหเห็นไดวา
เปนการปกปองทางการคาของสหภาพยุโรปไดเชนเดียวกัน สําหรับในสวนทางผูบริหารของกลุม
บริษัทผูผลิตอากาศยานและสายการบินในยุโรปตางมีความเห็นเชนเดียวกันวาการตอบโตทาง
การคาที่เกิดขึ้นกําลังสงผลเสียตออุตสาหกรรมการบินยุโรป อยางไรก็ตามทางบริษัทแอรบัสยังเห็น
วาแนวทางแกไขปญหาเพื่อลดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมอาจจําเปนตองอาศัย
กลไกตลาดหรืออุปสงคและอุปทานเปนหลัก แตบริษัทเหลานี้ก็ยังเห็นวาแนวทางแกไขปญหา
เกี่ยวกับเรื่องนี้ควรมาจากการเจรจารวมกันระหวางประเทศโดยอาศัยองคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศเพื่อใหทุกฝายสามารถยอมรับและปฏิบัติตามไดในภายหลัง64 จึงจะสามารถสงผล
61

EurActiv, Air industry raises warnings over EU emission charge [Online], 2012,
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[2012, October 27]
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from: http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304459804577283694062314830.html [2012,
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EurActiv, EU threatens China, India over airline emissions [Online], 2012, Available from:
http://www.euractiv.com/transport/eu-threatens-china-india-airline-news-512722 [2012, October 27]
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161

ดีตอการบรรเทาปญหาการปลอยกาซของภาคสวนการบิน ซึ่งแนวทางที่เกิดจากการเห็นชอบ
รวมกันของทุกฝายหรือทุกประเทศและเปนแนวทางที่มีความเปนสากลและอาจตองอาศัยความตก
ลงจากทุกฝายหรือประเทศภาคีในองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศเทานั้น65
4.4.2 ทัศนะจากสายการบินของประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรป
ภายหลังจากสหภาพยุโรปไดประกาศใหภาคสวนการบินตองเขามาอยูภายใตระบบการ
ซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซตั้งแตป ค.ศ. 2008 และกําหนดใหประเทศสมาชิกนําไปปรับใชใหเขา
กับกฎหมายภายในประเทศของตนเองและเริ่ม บั งคับใชจริง กับทุกสายการบินทั้ง ในและนอก
ภูมิภาคที่เขาและออกทาอากาศยานภายในสหภาพยุโรปตั้งแตป ค.ศ. 201266 เมื่อถึงป ค.ศ. 2012
ซึ่ง เป น ป ที่ ส หภาพยุ โรปเริ่ม ดํา เนิน การควบคุ ม การปลอ ยกา ซกั บ ภาคสว นการบิ น จริ ง โดยนํ า
ระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาบังคับใชกับสายการบินที่เขาและออกทาอากาศยาน
ของประเทศสมาชิกจึงสงผลใหเกิดกระแสที่ไมเห็นดวยที่เห็นอยางชัดเจนก็คือ ทาทีและทัศนะของ
ประเทศที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรป อาทิเชน สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ฯลฯ67 และเนื่องจากจีนเปน
ประเทศหนึ่งที่มีความสําคัญและมีมูลคาการคาและการลงทุนกับสหภาพยุโรปในแตละปสูงมาก
สงผลใหจีนแสดงทาทีไมยอมรับและตลอดจนคัดคานตอระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
กับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรปเรื่อยมาและจีนกําลังพยายามหามาตรการออกมาตอบโตใน
เรื่องนี้68 โดยมาตรการตอบโตของจีนในเบื้องตนสามารถเห็นไดจากการออกมาประกาศสั่งหาม
from: http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304459804577283694062314830.html [2012,
October 27]
65
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nal-01192012.pdf [2012, October 28]
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Elena Ares, EU ETS and aviation [Online], 2012, Available from: www.parliament.uk/brie
fing-papers/sn05533.pdf [2012, November 5]
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http://www.euractiv.com/transport/china-opposes-including-airlines-news-504723 [2012, November
3]
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สายการบินของจีนไมใหปฏิบัติตามหรือใหความรวมมือใดๆ ตามระเบียบซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซของสหภาพยุโรป69 นอกจากนั้นจีนยังพยายามรวมมือกับประเทศอื่นๆ ที่ไดรับผลกระทบจาก
การบังคับใชระเบียบนี้เชนเดียวกับจีนอีกดวย ซึ่งความพยายามตอบโตดังกลาวจากประเทศจีนนั้น
ทางสมาคมคมนาคมขนสงทางอากาศแหงประเทศจีน (China Air Transport Association:
CAPA) ไดแสดงทัศนะไววาการนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาบังคับใชกับภาคสวน
การบินหรือสายการบินตางๆ ทั้งเที่ยวบินระหวางประเทศและเที่ยวบินภายในภูมิภาคยุโรปอาจทํา
ใหทางสหภาพยุโรปตองตกอยูในสถานการณลําบาก เนื่องจากสหภาพยุโรปเองอาจมิไดตองการ
ใหระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ ดังกลาวนี้กลายเปนประเด็นหรือสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดสงคราม
การคากับจีน และหากความพยายามตอบโตใดๆ ของจีนสามารถทําใหจีนหรือสายการบินของจีน
ไดรับการยกเวนสิทธิไมตองเขารวมหรือถูกควบคุมการปลอยกาซตามระเบียบการซื้อขายสิทธิ
เหมือนกับสายการบินจากประเทศอื่นแลว ก็อาจสงผลใหประเทศอื่นๆ พยายามดําเนินการหาทาง
ตอบโตเชนเดียวกับจีน70 ซึ่งหากสถานการณดังกลาวเกิดขึ้นจริงแลว ก็จะสงผลทําใหบริษัทและ
โรงงานที่มีการปลอยกาซและอยูภายใตการควบคุมในระบบการซื้อขายสิทธิ อาจออกมาคัดคาน
หรื อ เรี ย กร อ งให ส หภาพยุ โ รปยกเลิ ก การบั ง คั บ ใช ร ะเบี ย บการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อ ยก า ซ
ตามมา71
จากการพยายามออกมาแสดงทาทีและทัศนะคัดคานการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิ
ในการปลอยกาซที่ควบคุมสายการบินที่เขาและออกสหภาพยุโรปของจีนยังสอดคลองกับทัศนะ
ของสมาคมขนสงทางอากาศแถบภูมิภาคแคริบเบียนและอเมริกาใต (Latin America and
Caribbean Air Transport Association) ที่ไดออกมาเรียกรองใหรัฐบาลของประเทศสมาชิกและ
กลุมธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของแสดงทาทีตอตานตอการรวมภาคสวนการบินระหวางประเทศไวใน
ระบบการซื้อขายสิทธิฯ เนื่องจากทางสมาคมดังกลาวเห็นวาการประกาศใชระเบียบดังกลาวของ
69

Chris Buckley, China bans airlines from joining EU emissions scheme [Online], 2012,
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120206 [2012, November 6]
70
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Available from: http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/emissions/8994947/Chinese-airlines-warn
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CAPA, EU ETS and the aviation industry: between a rock and a hard place [Online],
2011, Available from: http://centreforaviation.com/analysis/eu-ets-and-the-aviation-industry-between
-a-rock-and-a-hard-place-52146 [2012, November 13]
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สหภาพยุโรปเปนกฎระเบียบที่ขัดกับกฎหมายระหวางประเทศรวมทั้งยังเปนมาตรการที่ไมยุติธรรม
ตอสายการบินนอกภูมิภาคยุโรปอีกดวย เนื่องจากเปนมาตรการที่พยายามบังคับใหสายการบิน
ตางๆ ที่เขาและออกสหภาพยุโรปยินยอมปฏิบัติตามแตเพียงฝายเดียวโดยปราศจากความสมัครใจ
จากทุกฝายที่เกี่ยวของ72 นอกจากนั้นทางสมาคมยังเห็นวาระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอย
กาซที่ควบคุมการปลอยกาซของภาคสวนการบินของสหภาพยุโรปนี้อาจกอใหเกิดผลเสียตอสาย
การบินในภูมิภาคของตนเอง โดยการบังคับใชระเบียบดังกลาวอาจเปนปจจัยที่สงผลทําใหตนทุน
คมนาคมขนสงของตนเพิ่มขึ้นอยางมหาศาล และผลที่ตามมาก็คือระเบียบดังกลาวนี้จะเปนปจจัย
สําคัญที่จะยับยั้งการเติบโตของธุรกิจการบินในภูมิภาคอเมริกาใต และจะทําใหการประกอบธุรกิจ
การบินตกอยูในสภาวะถดถอยตามไปดวยและในสวนแนวทางแกไขนั้นสมาคมขนสงทางอากาศ
แถบภูมิภาคแคริบเบียนและอเมริกาใตไดเสนอใหมีการสรางกรอบหรือแนวทางแกไขปญหาการ
ปลอยกาซของภาคสวนการบินในระดับสากลที่แตละฝายใหความเห็นชอบรวมกันและพรอมที่จะ
ปฏิบัติตามรวมทั้งเสนอใหมีการใชเทคโนโลยีใหมๆ การปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนตางๆ และ
การลงทุนในสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ เปนตน73
สงผลใหตอมาทางผูบริหารสายการบินกาตารแอรเวยส (Qatar Airways) ซึ่งเปนหนึ่งใน
สายการบินจากภูมิภาคตะวันออกกลางไดออกมาแสดงทาทีใหสมาคมการคมนาคมทางอากาศ
ระหวางประเทศและองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอ
ระเบียบดังกลาวของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มมีผลบังคับใชจริงตั้งแตป ค.ศ. 2012 เปนตนไป โดยทาง
ผู บ ริ ห ารของสายการบิ น ดั ง กล า วเห็ น ว า ทั้ ง สองหน ว ยงานนี้ ค วรทํ า งานร ว มกั น เพื่ อ ปกป อ ง
ผลประโยชนของสายการบินตางๆ และเพื่อตอตานการเก็บคาธรรมเนียมใดๆ ที่ไมจําเปน เพราะใน
ทายที่สุดแลวคาใชจายหรือคาธรรมเนียมใดที่เกิดขึ้นนี้ก็จะถูกผลักภาระไปยังผูประกอบการและ
ผูใชบริการโดยเฉพาะผูโดยสารสายการบินและผลที่ตามมาก็อาจสงผลกระทบทําใหภาคสวนการ
บินหรือการประกอบธุรกิจการบินโดยรวมตองเสียหาย74 นอกจากนั้นทางผูบริหารสายการบิน
กาตารแอรเวยสยังเห็นวากลุมประเทศตะวันออกกลางไดถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา
72
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ews.php?viewStory=117 [2012, October 29]
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ตามพิธีสารเกียวโต ดังนั้นสายการบินจากประเทศกําลังพัฒนาอยางสายการบินกาตารแอรเวยส
จึงไมมีความจําเปนจะตองมีพันธกรณีหรือความรับผิดชอบใดในการลดปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดเชนเดียวกับสายการบินของกลุมประเทศพัฒนาแลวในสหภาพยุโรป75
นอกจากนั้นการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซที่ควบคุมสายการบินที่
เขาและออกสหภาพยุโรปยังสงผลทําใหองคการขนสงทางอากาศอาหรับ (Arab Air Carriers
Organization: AACO) ออกมาเรียกรองใหสหภาพยุโรปทบทวนแผนการที่จะรวมภาคสวนการบิน
เขาไวภายในระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซโดยองคการขนสงทางอากาศจากตะวันออก
กลางนี้เห็นวาการกําหนดกรอบหรือมาตรการการควบคุมการปลอยกาซที่มาจากภาคสวนการบิน
แตเพียงฝายเดียวของสหภาพยุโรปนี้ อาจเปนสาเหตุที่นําไปสูความขัดแยงระหวางประเทศขึ้นได
อีกทั้งยังเห็นวาการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเพื่อควบคุมการปลอยกาซ
ของภาคสวนการบินนี้อาจไมสามารถปกปองหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ76
นอกจากนั้นองคการดานการบินของอาหรับยังมองวาการรวมสายการบินระหวางประเทศใหอยู
ภายใตการควบคุมของระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของสหภาพยุโรปเปนแนวทางแกไข
ปญหาที่ผิดพลาด เนื่องจากการคมนาคมขนสงทางอากาศเปนภาคสวนที่มีความเปนสากลหรือมี
ความเกี่ยวของเชื่อมโยงไปทุกภูมิภาคทั่วโลก เพราะฉะนั้นสาเหตุของผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
อยางการปลอยกาซเรือนกระจกออกสูชั้นบรรยากาศของภาคสวนการบินจึงมีที่มาจากเที่ยวบิน
ระหวางประเทศทั่วโลก สงผลทําใหการตอสูกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงไม
สามารถควบคุมการปลอยกาซไดแตเพียงการควบคุมการปลอยกาซของสายการบินทีส่ หภาพยุโรป
ปฏิบัติแตเพียงฝายเดียว77
ในสวนของผูสนับสนุนนั้น ผูบริหารสายการบินแควนตัสแอรเวยส (Qantas Airways) ได
แสดงทัศนะถึงความเชื่อมั่นในระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซวาเปนมาตรการควบคุม
การปลอยกาซของภาคสวนการบินที่มีประสิทธิภาพและเปนแนวทางแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ถูกตอง และเสนอวารายไดที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบินควรมีการนําไปใชเพื่อวิจัยพัฒนาพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
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หรือพัฒนาเทคโนโลยีดานการบินอยางตอเนื่อง สายการบินแควนตัสยังแสดงทัศนะเพิ่มเติมอีกวา
สหภาพยุโรปควรพยายามทําใหการควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินมีการบริหารจัดการ
ที่สะดวกและสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบการลดปริมาณการปลอยกาซของประเทศตางๆ และ
ทางผูบริหารของสายการบินแควนตัสแอรเวยสไดวิเคราะหถึงการควบคุมปริมาณการปลอยกาซ
จากสายการบิ น ตางๆ ที่ เ ข าและออกสหภาพยุโรปวา สายการบิ น ของตนและสายการบิ น จาก
ประเทศในตะวันออกกลางอาจมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบจากเที่ยวบินระหวางประเทศใน
ภูมิภาคยุโรปกับประเทศของตนเอง78 จากทัศนะของผูบริหารสายการบินแควนตัสแอรเวยสที่เห็น
วาการบังคับใชระเบียบดังกลาวจะสามารถเปนแนวทางที่กอใหเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมไดนั้น ทาง
สายการบินคารเธยแปซิฟก (Cathay Pacific Airways) ก็ยังเสนอความเห็นเพิ่มเติมวาประเทศ
ตางๆ โดยเฉพาะประเทศภาคีขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศควรพยายามหาทางทํา
ใหข อ ตกลงควบคุ ม การปล อยก า ซระหว า งประเทศเกิ ดขึ้น ให ได อ ยา งเป น รู ป ธรรมหรื อ ให ก าร
คมนาคมขนสงทางอากาศถูกบรรจุไวในขอตกลงดานสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศฉบับใหมที่
จะมาทดแทนพิธีสารเกียวโต แตถึงกระนั้นสายการบินคารเธยแปซิฟกก็ยังมองวาขอตกลงดาน
สภาพภูมิอากาศฉบับใหมที่ประเทศตางๆ ใหการยอมรับอาจไมสามารถเกิดขึ้นไดในระยะเวลา
อันใกลนี้79
เมื่อสหภาพยุโรปเริ่มดําเนินการควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินอยางจริงจัง
เพื่อลดปริ มาณการปล อยก า ซของสหภาพยุ โรปตามพิธีสารเกี ย วโต ทางผู บริห ารสายการบิน
แหงชาติของไทย (Thai Airways) ไดออกมาแสดงทัศนะวา ระเบียบหรือกฎเกณฑที่ใชในการ
ควบคุมการปลอยกาซจากสายการบินตางๆ ที่เขาและออกสหภาพยุโรปจะตองเปนกฎเกณฑที่มี
ความยุติธรรมและไมเลือกปฏิบัติกับสายการบินจากประเทศที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปรวมทั้ง
สหภาพยุโรปควรมีการศึกษาหรือรับฟงทัศนะของผูมีสวนไดสวนเสียจากการบังคับใชระเบียบการ
ซื้อขายสิทธิฯ เสียกอนจะดําเนินการตัดสินใจใดๆ และหากการควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวน
การบินสามารถทําไดตามที่กลาวมานี้ ก็จะทําใหสายการบินตางๆ เกิดความสมัครใจหรือยินยอม
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ลดการปลอยกาซตามเปาหมายที่กําหนดไว80 และจากทัศนะดังกลาวจะเห็นไดวาการบังคับใช
ระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรปนั้นไมไดทําให
เกิดกระแสตอตานแตเพียงอยางเดียว เพราะหากการบังคับใชเปนไปอยางยุติธรรมและไมมีการ
เลือกปฏิบัติตอสายการบินใดแลว ก็จะทําใหสายการบินตางๆ หันมาปรับตัวและยินยอมปฏิบัติ
ตามไดเชนเดียวกัน
จากมุมมองขอคิดเห็นของหลายฝายตามที่ไดกลาวมานั้น อาจสงผลตอกระบวนการการ
ตัดสินใจของสหภาพยุโรปในการควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินโดยนําระบบการซื้อ
ขายสิ ท ธิ ใ นการปล อยกา ซคาร บ อนไดออกไซดม าใช ได ม ากพอสมควรและหากสหภาพยุ โ รป
สามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพแลว การลดปริมาณการปลอยกาซของภาคสวนการบินใน
สหภาพยุโรปอาจเปนบรรทัดฐานสําคัญที่ชวยสงเสริมการปฏิบัติตามพิธีสารเกียวโตในเวทีระหวาง
ประเทศ และอาจกลายเปนแนวทางที่ทําใหเกิดเปนระบอบระหวางประเทศดานสภาพภูมิอากาศที่
มีความเขมงวดและครอบคลุมภาคสวนตางๆ รวมถึงภาคสวนการบิน นอกเหนือไปจากพิธีสาร
เกียวโตไดในอนาคต
จากที่กลาวมาทําใหเห็นวาการประกาศบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดกับสายการบินที่เขาและออกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถกอใหเกิด
ประโยชนตอสิ่งแวดลอมในระยะยาวและผลกระทบในมิติอื่นๆ ตามมาไดในเวลาเดียวกัน แตสิ่ง
สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ร ะเบี ย บดั ง กล า วสามารถบั ง คั บ ใช ใ นสหภาพยุ โ รปได เนื่ อ งจากสหภาพยุ โ รป
พิจารณาเห็นวาเปนแนวทางที่สามารถทําใหบรรดาผูบริหารและผูประกอบการหรือหนวยงานอื่นที่
มีสวนเกี่ยวของและอาจเปนผูมีสวนไดเสียกับเรื่องนี้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามไดงายกวา
แนวทางอื่นรวมทั้งยังกอใหเกิดผลเสียที่ตามมานอยกวามาตรการอื่นๆ ในการลดการปลอยกาซที่
สหภาพยุโรปมีอยู และในอนาคต ถาหากสหภาพยุโรปสามารถดําเนินการบังคับใชระเบียบการซื้อ
ขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบินไดอยางมีประสิทธิภาพและไมมีการเลือกปฏิบัติกับสายการบิน
ใดแลวรวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของสหภาพยุโรปเขากับ
ระบบการลดการปล อยก าซเรือนกระจกของประเทศอื่น ไดแลว ก็จะชวยทํา ใหความพยายาม
ปกปอ งสิ่ง แวดล อมเปน ประโยชนตอ การดํ ารงชีวิ ตของประชาชนในระยะยาวและยังเปน การ
สงเสริมใหพิธีสารเกียวโตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังอาจเปนการวางแนวทางใหกับ
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การควบคุ ม การปล อ ยก า ซที่ ม าจากภาคส ว นการบิ น นี้ เ ป น พื้ น ฐานให กั บ ข อ ตกลงด า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหมที่มีความชัดเจนและครอบคลุมภาคสวนการบินมากขึ้นจน
กลายเปนระบอบระหวางประเทศที่สามารถทําใหประชาคมโลกใหการยอมรับและปฏิบัติตาม ซึ่ง
ในอนาคตถาหากระบอบระหวางประเทศดานสภาพภูมิอากาศแทนพิธีสารเกียวโตและมีความ
ชั ด เจนรวมทั้ ง ครอบคลุ ม เรื่ อ งการลดปริ ม าณการปล อ ยก า ซของภาคส ว นการบิ น ก็ จ ะทํ า ให
ประชาคมโลกและประเทศที่คัดคานการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับ
ภาคสวนการบินของยุโรปตองหันมาควบคุมการปลอยกาซที่มาจากสายการบินของตนมากขึ้นและ
อาจทําใหมาตรการตอบโตทางการคาระหวางกันลดลง ดังนั้นการแสดงบทบาทผูนําของสหภาพ
ยุโรปในการผลักดันใหมีการควบคุมหรือลดปริมาณการปลอยกาซที่มาจากภาคสวนการบินอาจ
เปนแรงสนับสนุนใหกับพิธีสารเกียวโต และอาจเปนการวางแนวทางที่ชวยในการกอใหเกิดระบอบ
ระหวางประเทศดานสภาพภูมิอากาศแทนพิธีสารเกียวโตไดในอนาคต

บทที่ 5
บทสรุป
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนภัยคุกคามที่สามารถสงผลกระทบไปไดทั่ว
ทุกภูมิภาคจนกลายเปนปญหาในระดับระหวางประเทศที่ตองการการปองกันและแกไขปญหา
อย า งเรง ด ว น ซึ่ ง ในเวที ร ะหว า งประเทศได เ ริ่ ม มีก ารผลั ก ดั น เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาในรู ป ของกรอบ
Nations
อนุสั ญญาแหงสหประชาชาติว าดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ (United
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และจากอนุสัญญาฯ ดังกลาวได
สะทอนใหเห็นถึงความพยายามของประชาคมโลกในการแกไขปญหาเบื้องตน โดยเฉพาะสหภาพ
ยุ โ รปที่ เ ป น ตั ว แสดงที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเจรจาโน ม น า วให ป ระเทศต า งๆ ได ต ระหนั ก ถึ ง
ความสํา คั ญตอการแก ไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนสามารถผลัก ดัน ใหเ กิด
อนุสัญญาฯ และมีผลบังคับใชเพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกใหมีปริมาณเทากับระดับ
ที่มีการปลอยกาซในป ค.ศ. 1990 ใหไดภายในป ค.ศ. 2000 แตเนื่องจากอนุสัญญาฯ ดังกลาวยัง
ขาดขอผูกพันทางกฎหมายหรือพันธกรณีในการบังคับใหประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ปฏิบัติตาม
พันธกรณีที่ไดกําหนดไว สงผลทําใหประเทศพัฒนาแลวไมยินยอมปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตองลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงไดพยายามแสดงบทบาทของการเปน
ผูนําในการผลักดัน ติดตอประสานงานและเจรจากับประเทศภาคีอนุสัญญาฯ
สหภาพยุโรปพยายามแสดงบทบาทเปนผูนําในการสรางหลักการและบรรทัดฐาน รวมถึง
กฎเกณฑและกระบวนการตัดสินใจในเรื่องการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระหวางประเทศอยางตอเนื่อง จนมาถึงป ค.ศ. 1997 ในที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ
ครั้งที่ 3 สหภาพยุโรปจึงสามารถผลักดันใหประเทศตางๆ รับรองตอพิธีสารเกียวโต (Kyoto
Protocol) ซึ่งพิธีสารนี้ถือเปนระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่มุงแกไขปญหาดานสภาพ
ภูมิอากาศอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม ถึงแมวาประชาคมโลกจะมีพิธีสารเกียวโตเปนแนวทางลด
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดแลวก็ตาม แตก็ไมสามารถทําใหทั้งประเทศพัฒนาแลว
หรื อ กํ า ลั ง พั ฒ นาร ว มลดการปล อ ยก า ซได อ ย า งจริ ง จั ง ส ง ผลทํ า ให ส หภาพยุ โ รปพยายามหา
แนวทางลดปริมาณการปลอยกาซที่สามารถประหยัดตนทุนและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง
แนวทางที่ไดรับการพิจารณาก็คือการนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาใชควบคุมการ
ปลอยกาซภายในยุโรป ซึ่งในเบื้องตนสหภาพยุโรปไดเริ่มบังคับใชกับภาคอุตสาหกรรมหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในภูมิภาคกอน และในเวลาตอมาจึงไดเริ่มขยายขอบเขตมายังภาคสวนการบิน
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โดยการควบคุมสายการบิ น ทั้งในและนอกภูมิ ภาคที่ตองอาศัย ทาอากาศยานภายในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป
การประกาศบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบิน
เป น กฎหมายภายในสหภาพยุ โ รปและประเทศสมาชิ ก เพื่ อ ส ง เสริ ม การลดปริ ม าณก า ซ
คารบ อนไดออกไซดต ามพัน ธกรณีที่ส หภาพยุ โรปมี ตอพิธี ส ารเกี ย วโต ไดส ง ผลทํา ใหเ กิ ดการ
ปฏิสัมพันธกันระหวางสหภาพยุโรปกับสายการบินตางๆ ที่ตองอาศัยทาอาศยานภายในสหภาพ
ยุโรป ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน หรือกลุมองคกรอื่นที่ไมใชรัฐบาล การควบคุมการปลอยกาซกับ
ภาคสวนการบินจึงสามารถสงผลกระทบที่มีความสลับซับซอนและครอบคลุมหลากหลายมิติทาง
การเมืองระหวางประเทศ สอดคลองกับกรอบความคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางซับซอน
ของโรเบิรต โอ โคเฮน (Rober O. Keohane) และโจเซฟ เอส ไนย (Joseph S. Nye) ที่ไดอธิบาย
ถึง ลั ก ษณะความสัม พั น ธร ะหวา งประเทศในป จจุบัน วา ทั้ง ประเทศสมาชิ ก และประเทศที่มิ ใ ช
สมาชิ ก สหภาพยุ โ รปมี ลั ก ษณะเป น การพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น อย า งซั บ ซ อ น (Complex
Interdependence) อั น เป น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากเทคโนโลยี แ ละการเข า ถึ ง ข อ มู ล ต า งๆ มี
ความกาวหนาและเขาถึงไดสะดวกมากขึ้น รวมทั้งยังใชเวลาไมนานมากดังเชนในอดีต สงผลให
ประเทศตางๆ มีชองทางในการปฏิสัมพันธระหวางกันมากขึ้น นอกจากนั้นสภาพแวดลอมระหวาง
ประเทศยังมีการขยายตัวไมจํากัดเฉพาะรัฐเทานั้น แตยังสามารถเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวาง
ประเทศ ซึ่งอาจเกิดจากตัวแสดงอื่นๆ ดวยเชนกัน อาทิ ภาคเอกชน กลุมองคกร NGOs องคกร
ระหวางประเทศ ฯลฯ โดยจะเห็นไดวาการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศเกี่ยวกับการลด
ปริมาณการปลอยกาซในประชาคมโลกมีลักษณะเปนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและเกี่ยวของ
กันหลากหลายมิติสอดคลองกับตามที่โรเบิรต โอ โคเฮนและโจเซฟ เอส ไนยไดกลาวไววาตัวแสดง
ตางๆ (รัฐบาล กลุม NGOs ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ ฯลฯ) ในเวทีระหวางประเทศจะมี
ความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันอยางลึกซึ้ง ในลักษณะที่วาหากเกิดปรากฎการณ หรือพฤติกรรมจาก
ตั ว แสดงหนึ่ ง ในช ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง ย อ มส ง ผลกระทบต อ ตั ว แสดงอื่ น ๆ โดยลั ก ษณะของ
ผลกระทบนั้นจะมีลักษณะสลับซับซอนและเชื่อมโยงเขาหากันครอบคลุมหลายมิติ1 ดังนั้นจะเห็น
ไดวารัฐจึงไมไดเปนตัวแสดงที่สําคัญที่สุดอีกตอไป ซึ่งตามกรอบแนวคิดของโรเบิรต โอ โคเฮนและ
โจเซฟ เอส ไนย เชื่อวาในการติดตอปฏิสัมพันธในเวทีระหวางประเทศมีไดหลากหลายชองทาง

1

Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Jr., Power and independence revisited (New York:
Longman, 1987), pp. 37-53.
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สงผลใหเกิดสภาวะที่มีความซับซอนมากกวาที่จะมีความเสถียรภาพ2 สงผลใหการแกไขปญหา
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไมเพียงแตรัฐบาลของประเทศตางๆ จะมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องนี้ แต
ยังรวมไปถึงภาคเอกชน กลุม NGOs และองคกรระหวางประเทศ ฯลฯ ซึ่งการใชกําลังทางทหาร
เพื่อแกไขปญหาอาจเปนนโยบายที่ไมมีประสิทธิภาพ หากแตทุกฝายจะตองมารวมมือกัน ติดตอ
ปฏิสัมพันธกัน เพื่อใหการแกไขปญหาโดยเฉพาะการปฏิบัติตอพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโต
เกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
เมื่อพิจารณาใหชัดเจนแลวจะพบวา ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาวะ
โลกรอนนั้น เปนปญหาสําคัญที่สามารถสงผลกระทบตอทุกประเทศและภูมิภาคบนโลก หาก
ประเทศต า งๆ ตลอดจนภาคธุ ร กิ จ เอกชนหรื อ โรงงานอุ ต สาหกรรมยั ง ห ว งผลประโยชน ท าง
เศรษฐกิจของตนมากกวาที่จะหันมารวมมือกับสหภาพยุโรปในการแกไขปญหาและหาทางปองกัน
แลว ก็อาจทําใหในอนาคตทุกภูมิภาคทั่วโลกจะตองเตรียมรับมือกับผลกระทบหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่มีความรุนแรงและไมสามารถหาทางปองกันหรือแกไขใดๆ ได ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น
อาจทําใหภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปตองไดรับความเดือดรอน ดังนั้นการแสดง
บทบาทผูนําในการสงเสริมและผลักดันใหเกิดระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมของสหภาพ
ยุโรปจึงถือไดวาเปนการแสดงบทบาทที่มีความจําเปนตอการปกปองผลประโยชนของมนุษยชาติ
ในระยะยาว ซึ่งการดําเนินการดังกลาวของสหภาพยุโรปจะไมสามารถประสบผลสําเร็จได หากมี
สหภาพยุโรปริเริ่มหรือปฏิบัติการแตเพียงฝายเดียว หากแตจะตองอาศัยความรวมมือจากประเทศ
ตางๆ โดยเฉพาะในเวทีระหวางประเทศดังเชนการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ แตละ
ครั้ง จึงจะทําใหเกิดการปกปองสิ่งแวดลอมไดอยางเปนรูปธรรมจนนําไปสูระบอบระหวางประเทศ
ดานสิ่งแวดลอมดังเชนพิธีสารเกียวโตได
เมื่อพิธีสารเกียวโตไดกลายเปนระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวาพิธี
สารมีลักษณะที่สอดคลองกับกรอบความคิดระบอบระหวางประเทศ (International regimes) ของ
สตีเฟน แครสเนอร (Stephen D. Krasner) ที่ไดอธิบายถึงลักษณะของระบอบระหวางประเทศวา
เปนหลักการ บรรทัดฐาน กฎเกณฑ และกระบวนการตัดสินใจ ที่ตัวแสดงตางๆ คาดหวังรวมกันวา
ในประเด็นที่ตัวแสดงตางๆ มารวมกันนั้นจะตองมีแนวทางและการปฏิบัติตามแนวทางที่มาจากตัว
แปรดังกลาว และถาตัวแสดงตางๆ คาดหวังรวมกันเชนนี้ ก็จะทําใหระบอบสามารถธํารงอยูได3
นอกจากนั้นการที่พิธีสารเกียวโตสามารถเปนระบอบระหวางประเทศที่นานาประเทศใหการรับรอง
2

Ibid., pp. 39-52.

3

Stephen D. Krasner, International regimes (New York: Cornell University, 1983), pp. 1-21.
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อาจเปนผลมาจากพิธีสารเกียวโตอันเปนระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมนั้นมีพัฒนาการ
มาจากปจจัยตางๆ ตามที่สตีเฟน แครสเนอรไดเสนอไว กลาวคือ
ในเบื้องตนระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมจะตองเกิดจากปจจัยเรื่องความเห็นแก
ผลประโยชนสวนตน (Egoistic self-interest) ซึ่งในที่นี้ก็คือผลประโยชนแหงชาติของประเทศตางๆ
โดยเฉพาะประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เพราะจากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูชั้น
บรรยากาศ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนสามารถ
สงผลกระทบกอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไมอาจคาดการณถึงระยะเวลาและความรุนแรงที่
เกิดขึ้นได เพราะฉะนั้นการกอเกิดเปนระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมอยางเชนพิธีสาร
เกี ย วโตและระบอบระหว า งประเทศแทนพิ ธี ส ารนั้ น เป น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากประชาคมโลก
โดยเฉพาะสหภาพยุ โ รปได พ ยายามแสวงหาวิ ธี ก ารที่ ทํ า ให ต นเองได รั บ ผลประโยชน ด า น
สิ่งแวดลอมในระยะยาว ซึ่งในกรณีนี้สหภาพยุโรปอาจเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการ
ปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงไปทั่วทุกภูมิภาคจนอาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินอยางประเมินคาไมได ดังนั้นการหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยการสงเสริมใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซตามพิธีสารเกียวโตในยุโรป
โดยนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาใชควบคุมภาคสวนการบินที่กําลังมีปริมาณการ
ปลอยกาซเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจึงเปนอีกหนทางหนึ่งที่อาจชวยในเรื่องการลดปริมาณการปลอย
กาซและปกปองสิ่งแวดลอม หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการสงเสริมหรือรักษาระบอบระหวางประเทศ
อยางพิธีสารเกียวโตใหสามารถดํารงอยูและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นจากกรอบแนวคิดวาดวยระบอบระหวางประเทศที่มองวาในอนาคต ระบอบ
ระหวางประเทศจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิกไดอยางไรนั้น4 การพยายามแสดงบทบาทของ
สหภาพยุ โ รปก็ อ าจเป น อี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ ช ว ยปู พื้ น ฐานให กั บ หลั ก การ บรรทั ด ฐาน
กฎเกณฑ และกระบวนการตัดสินใจที่จําเปนใหกับระบอบระหวางประเทศรูปแบบใหมใหมีความ
ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากตามกรอบแนวคิดของสตีเฟน แครสเนอรนั้นมองวา การ
สรางและรักษาระบอบระหวางประเทศกอใหเกิดความจําเปนจะตองมีแบบอยางของการประพฤติ
ปฏิบัติขึ้นมาคอยควบคุมบรรทัดฐาน5 ดังนั้นการแสดงบทบาทของสหภาพยุโรปในการสงเสริมพิธี
สารเกีย วโตโดยนํ า ระบบการซื้ อ ขายสิ ท ธิใ นการปล อยก า ซมาบั ง คั บ ใชอ าจเป น การเริ่ ม แสดง
แบบอยางใหประเทศอื่นที่ไมใชสมาชิกไดเห็น หากแตการประกาศนําระบบการซื้อขายสิทธิในการ
4

Ibid.

5

Ibid., pp. 5-10.
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ปลอยกาซมาใชเพื่อควบคุมการปลอยกาซของสายการบินตางๆ ที่เขาและออกในสหภาพยุโรป
สามารถสงผลที่ตามมาในดานตางๆ ตอสายการบินและประเทศที่มิใชสมาชิก ดังนั้นสหภาพยุโรป
จึงตองคํานึงถึงพฤติกรรมหรือความคิดเห็นรวมทั้งทาทีของประเทศอื่นอยู เพราะพฤติกรรมและ
ทาทีของประเทศอื่นรวมทั้งหนวยงานหรือองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับเรื่องนี้ก็สามารถสงผลกระทบ
ตอผลประโยชนของสหภาพยุโรปโดยรวมได ซึ่งเห็นไดกรณีการคัดคานและออกมาตอบโตของจีน
และสหรัฐอเมริกาตอการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซกับภาคสวนการบิน
สงผลใหสหภาพยุโรปจึงพยายามแสดงบทบาทนําในการสงเสริมใหประเทศอื่นตลอดจนในเวที
ระหวางประเทศใหหันมาลดปริมาณการปลอยกาซตามพิธีสารเกียวโต โดยการใชระบบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซเพื่ อปกป องผลประโยชนดานสิ่งแวดลอมในระยะยาว ซึ่งจะชวยใหการ
ดํ า รงชี วิ ต ของประชาชนทั้ ง ในยุ โ รปและภู มิ ภ าคอื่ น มี ค วามปลอดภั ย มากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนั้ น
สหภาพยุโรปยังตั้งความหวังวาในอนาคต ระบบนี้จะสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบการซื้อขายสิทธิ
ในการปลอยกาซหรือตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตของประเทศอื่นตลอดจนสามารถเปนแนวทาง
พื้นฐานใหกับระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมใหมแทนพิธีสารเกียวโต
นอกจากนั้นทั้งพิธีสารเกียวโตและระบอบระหวางประเทศฉบับใหมจะตองประกอบไปดวย
บรรทัดฐานและหลักการ (Norms and principles) เพราะบรรทัดฐานและหลักการนั้น เปนปจจัยที่
มีอิทธิพลตอลักษณะของพิธีสารเกียวโตและระบอบระหวางประเทศฉบับใหมที่เกิดขึ้นในภาพรวม
ไมไดเฉพาะบางเรื่องหรือบางประเด็น โดยจะเห็นตัวอยางไดจากการนําหลักการเรื่องปองกันไว
กอน (Precautionary principle) หรือหลักการความรับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตางกันตาม
ขีดความสามารถ (Common but differentiated responsibilities and respective capabilities)
มาใชเปนหลักการในการลดปริมาณการปลอยกาซ สงผลใหสหภาพยุโรปอาศัยหลักการตางๆ
ภายในพิธีสารเกียวโตเปนแนวทางพื้นฐานใหกับระบบการซื้อขายสิทธิฯ ของสหภาพเพื่อใหสหภาพ
ยุโรปสามารถลดปริมาณการปลอยกาซไดตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโตได
เมื่อสหภาพยุโรปพยายามวางแนวทางหลักการและบรรทัดฐานใหกับระบอบระหวาง
ประเทศฉบับใหมโดยอาศัยการนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาใชควบคุมปริมาณการ
ปลอยกาซของสายการบินตางๆ ดังนั้นหากระบอบระหวางประเทศรูปแบบใหมสามารถเกิดขึ้นได
จริง ภายในระบอบดังกลาวนี้ก็จะประกอบไปดวยหลักการและบรรทัดฐานตลอดจนกฎเกณฑและ
กระบวนการตัดสินใจที่สอดคลองกับแนวทางลดปริมาณการปลอยกาซของสหภาพยุโรปและอาจ
ทําใหการคัดคานตอระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบินจากประเทศที่มิใชสมาชิก
ลดลงและทําใหประเทศตางๆ ตองปรับตัวและปฏิบัติตาม สงผลใหในการเจรจาผลักดันใหประเทศ
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ตางๆ หันมาใหความสําคัญกับการลดปริมาณการปลอยกาซตลอดจนใหการรับรองทั้งพิธีสารเกียว
โตและระบอบระหวางประเทศฉบับใหมที่จะมาทดแทน สหภาพยุโรปมีความจําเปนตองนําขอมูล
และองคความรู (Knowledge) ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมาแสดงใหประชาคมโลกไดตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้ โดยเห็นไดจากตัวอยาง
คื อ การนํ า รายงานที่ มี ก ารวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ผลกระทบแต ล ะฉบั บ ซึ่ ง เป น ข อ มู ล ทาง
วิทยาศาสตรขององคการระหวางประเทศอยางเชนคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศมาเป ด เผย นอกจากนี้ ภ ายในสหภาพยุ โ รปก็ ยั ง มี ข อ มู ล ทาง
วิทยาศาสตรหรือรายงานของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งมีอิทธิพลสําคัญในการสรางทัศนคติ
ในเรื่องสิ่งแวดลอมและมีอิทธิพลสําคัญตอการแสดงบทบาทนําของยุโรป สําหรับสาเหตุที่สหภาพ
ยุโรปไดมีการนําขอมูลทางวิทยาศาสตรมาเปดเผยเพื่อใชในการเจรจาและผลักดันใหประชาคม
โลกยอมรับและยอมปฏิบัติตาม เนื่องจากขอมูลทางวิทยาศาสตรสามารถเปนปจจัยสงเสริมที่
กํ า หนดความเห็ น ชอบร ว มกั น ของประเทศต า งๆ รวมทั้ ง หน ว ยงานระหว า งประเทศได ม าก
พอสมควร อีกทั้งขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ไดถูกนํามาเปดเผยก็สามารถเปนปจจัยที่ชวยทําให
กระบวนการตัดสินใจเกิดความชัดเจนตอความรวมมือในการรับมือกับปญหาสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง
เมื่อสหภาพยุโรปไดพยายามผลักดันใหพิธีสารเกียวโตสามารถมีผลบังคับใชและควบคุม
ปริมาณการปลอยกาซไดแลว ก็มิไดทําใหทุกๆ ประเทศเกิดความรูสึกไดวาตนเองไดรับประโยชน
เสมอไป ในทางตรงกันขามกลับทําใหบางประเทศเกิดความรูสึกวาตนเองถูกบีบบังคับใหตอง
ปฏิบัติตามกรอบหรือกฎเกณฑในการลดปริมาณการปลอยกาซภายในระยะเวลาที่กําหนด และ
เมื่อสหภาพยุโรปไดอาศัยหลักการตางๆ ที่อยูภายในพิธีสารเกียวโตมาปรับใชและออกเปนระเบียบ
การซื้ อ ขายสิ ท ธิ ก ารปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด สํ า หรั บ ภาคส ว นการบิ น (Directive
2008/101/EC) ก็ยิ่งทําใหบางประเทศที่มีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่ํากวาอยาง
ประเทศกําลังพัฒนาที่มีเที่ยวบินเขาและออกประเทศในยุโรปตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของประเทศ
ที่มีศักยภาพสูงกวาอยางเชนกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ดังนั้นในทางปฏิบัติก็จะทําให
ประเทศที่มีศักยภาพต่ํากวาไมสามารถปฏิบัติตามไดอยางเต็มที่ และเนื่องจากแตละประเทศมี
ศักยภาพเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑตามไดไมเทาเทียมกัน สงผลใหการออกระเบียบการซื้อขาย
สิทธิในการปลอยกาซดังกลาวจึงถูกมองวาจากหลายฝายวาเปนมาตรการที่ไมไดเกิดจากเจตนาที่
ดีที่จะปกปองสภาพภูมิอากาศหรือพยายามควบคุมปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจาก
ภาคสวนการบินอยางแทจริง
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ประเทศที่มีศักยภาพต่ําอยางเชนบรรดาประเทศกําลังพัฒนามองวาการบังคับใชระเบียบ
การซื้อขายสิทธิ ที่ ควบคุ มการปลอยกาซของภาคสว นการบิ นของสหภาพยุ โ รปมีลัก ษณะเปน
มาตรการที่มีลักษณะเปนการเอารัดเอาเปรียบของสหภาพยุโรป โดยอาศัยขออางเรื่องการปกปอง
สภาพภูมิอากาศมาเปนเหตุผลเพื่อสรางความชอบธรรมในการบังคับใช เพราะในการประกาศใช
ระเบียบดังกลาวยอมสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของ อาทิ การคมนาคมขนสง การ
ทองเที่ยว ตลอดจนการคาและการลงทุนตอประเทศที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปหรือภูมิภาคอื่นๆ
อีกทั้งในการบังคับใชระเบียบดังกลาวที่มีการควบคุมปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
กับภาคสวนการบินนั้น บรรดาประเทศที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปมองวาสหภาพยุโรปมีความ
ไดเปรียบในศักยภาพดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่สูงกวา ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงสามารถปรับตัว
ตอการบังคับใชระเบียบดังกลาวไดดีกวาประเทศอื่น ตัวอยางสําคัญของการคัดคานของประเทศที่
มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปตอระเบียบการซื้อขายสิทธิดังกลาวก็คือสหรัฐอเมริกาที่ไดยื่นฟองคัดคาน
การประกาศบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบินตอศาลยุติธรรมยุโรป แต
ภายหลังศาลไดตัดสินใหสหภาพยุโรปสามารถบังคับใชระเบียบดังกลาวไดอยางชอบธรรมโดยไม
ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ และถึงแมจะมีคําตัดสินออกมาเชนนี้ แตสหรัฐอเมริกาก็ยังไมเห็น
ดวยตอคําตัดสินและพยายามหาทางตอบโตสหภาพยุโรป นอกจากนั้นสหภาพยุโรปยังตองเผชิญ
กับทาทีคัดคานจากจีน ซึ่งทางจีนมีทาทีคัดคานอยางชัดเจนโดยเฉพาะในป ค.ศ. 2012 ซึ่งเปนปที่
เริ่มดําเนินการควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบินจริงตามระเบียบดังกลาว ทางการของจีน
ไดมีคําสั่งหามมิใหสายการบินภายในประเทศของตนเองที่มีเที่ยวไปยังยุโรปเขารวมหรือปฏิบัติ
ตามระเบียบของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณไวสําหรับการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซและผลักภาระดังกลาวไปยังผูโดยสารหรือผูใชบริการสายการบินนั้น ซึ่งจากทาทีตอตาน
การเขารวมในการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซของสหภาพยุโรปนี้ ผูวิจัยเห็นวาประเด็นสําคัญอาจ
มีสาเหตุมาจากทั้งภาครัฐและสายการบินที่เกี่ยวของกับการคัดคานนี้เห็นวาควรมีขอตกลงลด
ปริมาณการปลอยกาซของภาคสวนการบินระหวางประเทศที่ทุกฝายใหความเห็นชอบ เพราะถา
หากหลายฝายใหความเห็นชอบรวมกันก็อาจทําใหประเทศที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรปหรือสายการ
บินตางๆ ที่ตองอาศัยทาอากาศยานภายในสหภาพยุโรปเห็นวาตนเองสามารถปฏิบัติตามไดงาย
กวาการประกาศบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ แตเพียงฝายเดียวของสหภาพ
ยุโรป
เพราะฉะนั้นหากสหภาพยุโรปตองการทําใหเปาหมายในการลดปริมาณการปลอยกาซ
เพื่อสงเสริมใหพิธีสารเกียวโตมีประสิทธิภาพโดยอาศัยมาตรการอยางเชนระเบียบการซื้อขายสิทธิ
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ในการปลอยกาซมาเปนเครื่องมือแลว สหภาพยุโรปจะตองพยายามแสดงบทบาทลดปริมาณการ
ปลอ ยกาซอยา งจริง จั ง รวมทั้งจะต องพยายามเจรจาและร วมมือกับประเทศสมาชิ ก และมิ ใช
สมาชิกภายใตกรอบของพิธีสารเกียวโต และเมื่อถึงสิ้นป ค.ศ. 2012 ซึ่งเปนปที่พิธีสารสิ้นสุดลง
การควบคุ ม ปริ ม าณการปล อ ยก า ซในทุ ก ภาคส ว นในระดั บ ระหว า งประเทศอาจจะถู ก ลด
ความสําคัญลง และอาจสงผลกระทบตอการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
ของสหภาพยุโรปที่เพิ่งจะเริ่มดําเนินการในปเดียวกันนี้ ทําใหทางสหภาพยุโรปตองพยายามเรง
แสดงบทบาทนํ า ในเวที ส มั ช ชาประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ ในการสร า งหลั ก การ บรรทั ด ฐาน
กฎเกณฑ และกระบวนการตัดสินใจใหกับระบอบระหวางประเทศดานสภาพภูมิอากาศขึ้นมา
ทดแทนพิธีสารเกียวโต โดยการแสดงบทบาทและทาทีของสหภาพยุโรปดังกลาวนี้ สหภาพยุโรปได
พิจารณาและเห็นวาสามารถชวยทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของพิธีสารเกียวโตและ
ยังสอดคลองกับระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซดี กวาการเนนแตเพียงการเติบโตทาง
เศรษฐกิจจนละเลยผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมหรือผลกระทบที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เนื่องจากปญหาดังกลาวเปนปญหาที่สามารถสงผลกระทบไดในทุกภูมิภาค หากไมมี
การวางแผนหรื อปอ งกั น และแกไ ขโดยการควบคุ ม ปริ ม าณการปลอยกา ซจากภาคส ว นตา งๆ
โดยเฉพาะภาคสวนการบิน ในระยะยาวก็อาจทําใหในอนาคตอาจไมสามารถแกไขหรือปองกันได
ทันเวลา ซึ่งผลที่ตามมาก็จะสงผลกระทบที่รุนแรงตอประชาชนทั่วไป สําหรับผูวิจัยนั้นมีความเห็น
วาถาหากสหภาพยุโรปสามารถดําเนินการควบคุมการปลอยกาซของภาคสวนการบินโดยระเบียบ
การซื้อขายสิทธิฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและไมมีการเลือกปฏิบัติกับสายการบินใดแลว ก็จะชวย
สงเสริมการลดปริมาณกาซไดตามพิธีสารเกียวโตตลอดจนการบังคับใชระเบียบการซื้อขายสิทธิฯ
หรือทํา ใหเกิดแนวทางแกไขปญหาการปล อยกาซของภาคสวนการบินหรือระบอบดา นสภาพ
ภูมิอากาศในระดับสากลขึ้นมาได
การดํ า เนิ น การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศโดยเฉพาะ
ระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาคสวนการบินของสหภาพยุโรปจึงไมควรถูก
มองวาเปนการปกปองทางการคาเสมอไป เพราะจะเห็นไดวาสหภาพยุโรปดําเนินควบคุมปริมาณ
การปลอยกาซจากภาคสวนการบินอยางเครงครัดตอทั้งประเทศที่เปนสมาชิกและมิใชสมาชิกอยาง
เทา เที ยมกั น อี กทั้งสหภาพยุโรปยัง พยายามผลัก ดัน ใหเ กิดการเชื่ อมโยงเขา กั บตลาดซื้อ ขาย
คารบอนเครดิตในประเทศตางๆ พรอมทั้งสนับสนุนการกอตั้งตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตระดับ
สากล
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ในทางตรงกัน ขา มสหภาพยุ โ รปเป น กลุ ม ประเทศในภูมิ ภ าคยุโ รปที่มี ทั้ง พั น ธกรณี ล ด
ปริมาณการปลอยกาซทั้งในระดับสหภาพและพันธกรณีรายประเทศสมาชิก ยกเวนเพียงประเทศ
ไซปรัสและมอลตาเทานั้นที่ไมไดมีพันธกรณีลดการปริมาณการปลอยกาซตามพิธีสารเกียวโต6
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศก็ยังตองดําเนินการลดการปลอยกาซของตนเองอยูดี
ดังนั้นการบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาคสวนการบินจึงไมใชเปนการเลือกปฏิบัติหรือ
พยายามปกปองทางการคาใดๆ เพราะถาประเทศที่ไมใชสมาชิกซึ่งมีผลประโยชนทางการคา การ
ลงทุน และการทองเที่ยวที่ตองอาศัยการคมนาคมขนสงทางอากาศหรือภาคสวนการบินตระหนัก
ถึงความสําคัญของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพยายามลดปริมาณการปลอย
กาซมากอนหนานี้ ก็จะทําใหไมตองรับผลกระทบมากมายจากการบังคับใชระเบียบการซื้อขาย
สิทธิฯ เพราะกอนหนาที่สหภาพยุโรปจะเริ่มดําเนินการบังคับใชระเบียบดังกลาวนี้ ทางสหภาพ
ยุโรปไดมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแผนและแนวคิดในการนําภาคสวนการบินมาไวระบบการซื้อ
ขายสิทธิฯ และทําการประชาสัมพันธมาอยางตอเนื่องโดยจะเห็นไดตั้งแตป ค.ศ. 2006 ที่
คณะกรรมาธิการดานสิ่งแวดลอมเริ่มมีการเสนอใหรวมภาคสวนการบินเขาไวในระบบการซื้อขาย
สิทธิฯ ในระดับสหภาพยุโรป หรือตั้งแตมีการริเริ่มเสนอใหรวมภาคสวนการบินไวในระบบการซื้อ
ขายสิทธิฯ ในที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 13 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ป ค.ศ. 2007 ตอเนื่องมาจนถึงป ค.ศ. 2009 ในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 15 ที่กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมารก ซึ่งเปนปที่สหภาพยุโรปเริ่มมีการประกาศใชระบบการซื้อขายสิทธิฯ สําหรับภาค
สวนการบินแลวอยางเปนทางการ
เมื่อสังเกตใหดีจะพบวาการบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซสําหรับภาค
สวนการบินอาจสงผลกระทบตอภาคสวนตางๆ ภายในสหภาพยุโรปมากกวาภายนอกภูมิภาค
เพราะภาคสวนอุตสาหกรรมตางๆ นาจะไดรับผลกระทบจากตนทุนที่เพิ่มขึ้นมากกวาประเทศกําลัง
พั ฒ นาหรื อ ประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รปที่ ส ว นใหญ เ ป น ประเทศพั ฒ นาแล ว จะต อ งลงทุ น
ภายในประเทศของตนเองในตนทุนที่สูงกวา หากจะลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ใหไดตามพันธกรณีพิธีสารเกียวโต และการบังคับใชระบบการซื้อขายสิทธิกับภาคสวนตางๆ ของ
สหภาพยุโรปตั้งแตเริ่มตนในป ค.ศ. 2005 จะเห็นไดวามีการนํามาควบคุมกับโรงงานผลิตไฟฟา
โรงกลั่นน้ํามัน โรงถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมซีเมนส แกว อิฐ เคมีภัณฑ เซรามิก และอุตสาหกรรม
หนักอื่นๆ จนในเวลาตอมาจึงไดมีการขยายขอบเขตมาควบคุมการปลอยกาซจากภาคสวนการบิน
6
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ซึ่งผูวิจัยเห็นวาหากสหภาพยุโรปตองการหรือมีเจตนาปกปองการคากับสินคานําเขาจากประเทศ
อื่นที่มิใชสมาชิกแลว ก็คงจะมีการพยายามนําภาคสวนการเกษตรและประมงมาเกี่ยวของหรือรวม
กับการบังคับใชในระบบการซื้อขายสิทธิดังกลาวดวยเชนกัน เพราะจะทําใหสามารถปกปองตลาด
ภายในยุ โ รปได อ ย า งชั ด เจนและสหภาพยุ โ รปน า จะอาศั ย ศั ก ยภาพทางด า นเศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยีที่มีอยูมาสงเสริมใหตนเองไดเปรียบเชิงการแขงขันกับสินคาเกษตรและประมงที่นําเขา
จากประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกไดงายกวา
หากสหภาพยุโรปดําเนินการออกกฎหมายหรือกําหนดใหมีการเรียกเก็บภาษีคารบอน
(Carbon Tax) โดยตรงตอสินคานําเขาจากประเทศที่ไมไดเปนภาคีพิธีสารเกียวโตหรือไมได
พยายามลดการปลอยกาซเรือนกระจกตางหาก จึงจะถือไดวาเปนเจตนาที่จะปกปองทางการคา
ดวยการนําเรื่องการปกปองหรือตอสูกับสภาวะโลกรอนมาเปนขออางอยางแทจริง และจะเห็นไดวา
นโยบายด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ เ ข ม งวดของสหภาพยุ โ รปมั ก เริ่ ม ต น กั บ
อุตสาหกรรมของยุโรปเองกอน แตสหภาพยุโรปก็พยายามผลักดันมาตรการเหลานั้น อาทิเชน
ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมาใหกับประเทศอื่นๆ นําไปใชมากขึ้น
หรือพยายามผลักดันกลไกการพัฒนาที่สะอาดสําหรับประเทศกําลังพัฒนาใหเพิ่มมากขึ้น หาก
สหภาพยุโรปมีเจตนาหลักที่ตองการปกปองการคาโดยการนํามาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาบังคับใชแลว ผูวิจัยเห็นวาสหภาพยุโรปก็คงจะออกมาตรการ
กําหนดอัตราภาษีคารบอนที่ตายตัวและไมมีความยืดหยุนใหกับบรรดาผูประกอบการหรือผูบริหาร
สายการบิน รวมทั้งสหภาพยุโรปก็ไมจําเปนจะตองพยายามปกปองสิ่งแวดลอมโดยการผลักดัน
และสงเสริมใหเกิดเปนพิธีสารเกียวโต นอกจากนั้นสหภาพยุโรปยังพยายามรักษาพิธีสารเกียวโต
ใหคงอยูโดยการนําระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาบังคับใชกับภาคสวนการบินเพื่อลด
ปริมาณการปลอยกาซและสงเสริมใหพิธีสารเกียวโตเกิดผลอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งสหภาพยุโรป
ยังพยายามสงเสริมใหเกิดเปนระบอบระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สําหรับชวงหลังป ค.ศ. 2012 แทนพิธีสารเกียวโต เพื่อใหทั้งประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลัง
พัฒนาเห็นชอบและนํารวมมือกันในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังนั้นการแสดงบทบาทนําของสหภาพยุโรปโดยการประกาศใชระเบียบการซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับภาคสวนการบินจึงนับวามีสวนสําคัญที่ชวยในการ
สงเสริมการลดปริมาณการปลอยกาซใหไดตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโตภายในชวงเวลาที่
กํา หนดรวมทั้งยั ง ช วยปู พื้น ฐานหลั กการและบรรทัดฐานตลอดจนกฎเกณฑ และกระบวนการ
ตัดสินใจ ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญใหกับขอตกลงดานสภาพภูมิอากาศฉบับใหมใหมีความครอบคลุม
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และชัดเจนและลดขอบกพรองตางๆ ของพิธีสารเกียวโตใหลดลง นอกจากนั้นเมื่อมีการนําระบบ
ตลาดอยางเชนระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซมาควบคุมการปลอยกาซกับภาคสวนการ
บิน จะเปนปจจัยที่ทําใหรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่ดูแลรับผิดชอบสายการบินตางๆ ทั้งในและ
นอกสหภาพมีรายไดจากการควบคุมดูแลสายการบินตางๆ ใหปฏิบัติตามระบบการซื้อขายสิทธิใน
การปลอยกาซ แตผูวิจัยเห็นวาสิ่งสําคัญคือเมื่อรัฐบาลของประเทศสมาชิกมีรายไดจากการควบคุม
สายการบินที่อยูภายใตความรับผิดชอบแลว รัฐบาลประเทศสมาชิกจะตองพิจารณาวาจะนํา
รายไดจากการควบคุมการปลอยกาซนั้นไปใชประโยชนในดานใดบาง ซึ่งรัฐบาลประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปก็ควรจะนํารายไดนั้นไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกสาธารณะอยางเชนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือปกปองสภาพภูมิอากาศ เพื่อทําใหเกิดประโยชนใน
ระยะยาว
ซึ่งหากประชาคมโลกใหการเห็นชอบและยินยอมปฏิบัติตามแนวทางที่มาจากขอเสนอ
ตางๆ สหภาพยุโรปก็จะทําใหทั้งพิธีสารเกียวโตและขอตกลงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอกาศ
ฉบับใหมกลายเปนระบอบระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ อันเปนผลมาจาก
ความพยายามแสดงบทบาทนํ า ของสหภาพยุ โ รป และเมื่ อ ระบอบระหว า งประเทศที่ มี ค วาม
ครอบคลุมและเขมงวดสามารถเกิดขึ้นไดสําเร็จ ก็จะสามารถทําใหความขัดแยงหรือขอพิพาท
ระหวางประเทศลดนอยลงและจะทําใหประชาคมโลกสามารถหาหนทางเจรจาระหวางกันภายใต
กรอบที่ทุกประเทศใหการยอมรับไดในที่สุด และในทายที่สุดก็จะทําใหทุกฝายสามารถลดปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางมี
ประสิทธิภาพและในระยะยาวทุกๆ คนยอมไดรับประโยชนจากการมีความมั่นคงปลอดภัยในการ
ดํารงชีวิตโดยไมตองวิตกกังวลภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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ภาคผนวก ข
UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION
ON CLIMATE CHANGE
The Parties to this Convention (1992)
Acknowledging that change in the Earth’s climate and its adverse effects are a common
concern of humankind, Concerned that human activities have been substantially increasing
the atmospheric concentrations of greenhouse gases, that these increases enhance the
natural greenhouse effect, and that this will result on average in an additional warming of
the Earth’s surface and atmosphere and may adversely affect natural ecosystems and
humankind, Noting that the largest share of historical and current global emissions of
greenhouse gases has originated in developed countries, that per capita emissions in
developing countries are still relatively low and that the share of global emissions originating
in developing countries will grow to meet their social and development needs, Aware of the
role and importance in terrestrial and marine ecosystems of sinks and reservoirs of
greenhouse gases, Noting that there are many uncertainties in predictions of climate
change, particularly with regard to the timing, magnitude and regional patterns thereof,
Acknowledging that the global nature of climate change calls for the widest possible
cooperation by all countries and their participation in an effective and appropriate
international response, in accordance with their common but differentiated responsibilities
and respective capabilities and their social and economic conditions, Recalling the
pertinent provisions of the Declaration of the United Nations Conference on the Human
Environment, adopted at Stockholm on 16 June 1972, Recalling also that States have, in
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accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law,
the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and
developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction
or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the
limits of national jurisdiction, Reaffirming the principle of sovereignty of States in
international cooperation to address climate change, Recognizing that States should enact
effective environmental legislation, that environmental standards, management objectives
and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they
apply, and that standards applied by some countries may be inappropriate and of
unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries,
Recalling the provisions of General Assembly resolution 44/228 of 22 December 1989 on
the United Nations Conference on Environment and Development, and resolutions 43/53 of
6 December 1988, 44/207 of 22 December 1989, 45/212 of 21 December 1990 and 46/169
of 19 December 1991 on protection of global climate for present and future generations of
mankind, Recalling also the provisions of General Assembly resolution 44/206 of 22
December 1989 on the possible adverse effects of sea-level rise on islands and coastal
areas, particularly low-lying coastal areas and the pertinent provisions of General Assembly
resolution 44/172 of 19 December 1989 on the implementation of the Plan of Action to
Combat Desertification, Recalling further the Vienna Convention for the Protection of the
Ozone Layer, 1985, and the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer,
1987, as adjusted and amended on 29 June 1990, Noting the Ministerial Declaration of the
Second World Climate Conference adopted on 7 November 1990, Conscious of the
valuable analytical work being conducted by many States on climate change and of the
important contributions of the World Meteorological Organization, the United Nations
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Environment Programme and other organs, organizations and bodies of the United Nations
system, as well as other international and intergovernmental bodies, to the exchange of
results of scientific research and the coordination of research, Recognizing that steps
required to understand and address climate change will be environmentally, socially and
economically most effective if they are based on relevant scientific, technical and economic
considerations and continually re-evaluated in the light of new findings in these areas,
Recognizing that various actions to address climate change can be justified economically
in their own right and can also help in solving other environmental problems,
Recognizing also the need for developed countries to take immediate action in a flexible
manner on the basis of clear priorities, as a first step towards comprehensive response
strategies at the global, national and, where agreed, regional levels that take into account
all greenhouse gases, with due consideration of their relative contributions to the
enhancement of the greenhouse effect,
Recognizing further that low-lying and other small island countries, countries with
low-lying coastal, arid and semi-arid areas or areas liable to floods, drought and
desertification, and developing countries with fragile mountainous ecosystems are
particularly vulnerable to the adverse effects of climate change,
Recognizing the special difficulties of those countries, especially developing countries,
whose economies are particularly dependent on fossil fuel production, use and exportation,
as a consequence of action taken on limiting greenhouse gas emissions, Affirming that
responses to climate change should be coordinated with social and economic development
in an integrated manner with a view to avoiding adverse impacts on the latter, taking into full
account the legitimate priority needs of developing countries for the achievement of
sustained economic growth and the eradication of poverty,
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Recognizing that all countries, especially developing countries, need access to resources
required to achieve sustainable social and economic development and that, in order for
developing countries to progress towards that goal, their energy consumption will need to
grow taking into account the possibilities for achieving greater energy efficiency and for
controlling greenhouse gas emissions in general, including through the application of new
technologies on terms which make such an application economically and socially
beneficial, Determined to protect the climate system for present and future generations,
Have agreed as follows:
Article 1 DEFINITIONS*
For the purposes of this Convention:
1. “Adverse effects of climate change” means changes in the physical environment or biota
resulting from climate change which have significant deleterious effects on the composition,
resilience or productivity of natural and managed ecosystems or on the operation of socioeconomic systems or on human health and welfare.
2. “Climate change” means a change of climate which is attributed directly or indirectly to
human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition
to natural climate variability observed over comparable time periods.
3. “Climate system” means the totality of the atmosphere, hydrosphere, biosphere and
geosphere and their interactions.
4. “Emissions” means the release of greenhouse gases and/or their precursors into the
atmosphere over a specified area and period of time.
5. “Greenhouse gases” means those gaseous constituents of the atmosphere, both natural
and anthropogenic, that absorb and re-emit infrared radiation.
6. “Regional economic integration organization” means an organization constituted by
sovereign States of a given region which has competence in respect of matters governed
by this Convention or its protocols and has been duly authorized, in accordance with its
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internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to the instruments
concerned.
7. “Reservoir” means a component or components of the climate system where a
greenhouse gas or a precursor of a greenhouse gas is stored.
8. “Sink” means any process, activity or mechanism which removes a greenhouse gas, an
aerosol or a precursor of a greenhouse gas from the atmosphere.
9. “Source” means any process or activity which releases a greenhouse gas, an aerosol or
a precursor of a greenhouse gas into the atmosphere.
Article 2 OBJECTIVE
The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the
Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant
provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the
atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the
climate system. Such a level should be achieved within a time frame sufficient to allow
ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not
threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner.
Article 3
PRINCIPLES
In their actions to achieve the objective of the Convention and to implement its provisions,
the Parties shall be guided, inter alia, by the following:
1. The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future
generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but
differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed
country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects
thereof.
2. The specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially
those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, and of those
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Parties, especially developing country Parties, that would have to bear a disproportionate or
abnormal burden under the Convention, should be given full consideration.
3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the
causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of
serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a
reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to
deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the
lowest possible cost. To achieve this, such policies and measures should take into account
different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and
reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts
to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties.
4. The Parties have a right to, and should, promote sustainable development. Policies and
measures to protect the climate system against human-induced change should be
appropriate for the specific conditions of each Party and should be integrated with national
development programmes, taking into account that economic development is essential for
adopting measures to address climate change.
5. The Parties should cooperate to promote a supportive and open international economic
system that would lead to sustainable economic growth and development in all Parties,
particularly developing country Parties, thus enabling them better to address the problems
of climate change. Measures taken to combat climate change, including unilateral ones,
should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised
restriction on international trade.
Article 4 COMMITMENTS
1. All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and their
specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, shall:
(a) Develop, periodically update, publish and make available to the Conference of the
Parties, in accordance with Article 12, national inventories of anthropogenic emissions by

216

sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal
Protocol, using comparable methodologies to be agreed upon by the Conference of the
Parties;
(b) Formulate, implement, publish and regularly update national and, where appropriate,
regional programmes containing measures to mitigate climate change by addressing
anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not
controlled by the Montreal Protocol, and measures to facilitate adequate adaptation to
climate change;
(c) Promote and cooperate in the development, application and diffusion, including transfer,
of technologies, practices and processes that control, reduce or prevent anthropogenic
emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol in all relevant
sectors, including the energy, transport, industry, agriculture, forestry and waste
management sectors;
(d) Promote sustainable management, and promote and cooperate in the conservation and
enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs of all greenhouse gases not
controlled by the Montreal Protocol, including biomass, forests and oceans as well as other
terrestrial, coastal and marine ecosystems;
(e) Cooperate in preparing for adaptation to the impacts of climate change; develop and
elaborate appropriate and integrated plans for coastal zone management, water resources
and agriculture, and for the protection and rehabilitation of areas, particularly in Africa,
affected by drought and desertification, as well as floods;
(f) Take climate change considerations into account, to the extent feasible, in their relevant
social, economic and environmental policies and actions, and employ appropriate methods,
for example impact assessments, formulated and determined nationally, with a view to
minimizing adverse effects on the economy, on public health and on the quality of the
environment, of projects or measures undertaken by them to mitigate or adapt to climate
change;
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(g) Promote and cooperate in scientific, technological, technical, socio-economic and other
research, systematic observation and development of data archives related to the climate
system and intended to further the understanding and to reduce or eliminate the remaining
uncertainties regarding the causes, effects, magnitude and timing of climate change and
the economic and social consequences of various response strategies;
(h) Promote and cooperate in the full, open and prompt exchange of relevant scientific,
technological, technical, socio-economic and legal information related to the climate system
and climate change, and to the economic and social consequences of various response
strategies;
(i) Promote and cooperate in education, training and public awareness related to climate
change and encourage the widest participation in this process, including that of nongovernmental organizations; and
(j) Communicate to the Conference of the Parties information related to implementation, in
accordance with Article 12.
2. The developed country Parties and other Parties included in Annex I commit themselves
specifically as provided for in the following:
(a) Each of these Parties shall adopt national policies and take corresponding measures on
the mitigation of climate change, by limiting its anthropogenic emissions of greenhouse
gases and protecting and enhancing its greenhouse gas sinks and reservoirs. These
policies and measures will demonstrate that developed countries are taking the lead in
modifying longer-term trends in anthropogenic emissions consistent with the objective of the
Convention, recognizing that the return by the end of the present decade to earlier levels of
anthropogenic emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases not controlled by
the Montreal Protocol would contribute to such modification, and taking into account the
differences in these Parties’ starting points and approaches, economic structures and
resource bases, the need to maintain strong and sustainable economic growth, available
technologies and other individual circumstances, as well as the need for equitable and
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appropriate contributions by each of these Parties to the global effort regarding that
objective. These Parties may implement such policies and measures jointly with other
Parties and may assist other Parties in contributing to the achievement of the objective of
the Convention and, in particular, that of this subparagraph;
(b) In order to promote progress to this end, each of these Parties shall communicate, within
six months of the entry into force of the Convention for it and periodically thereafter, and in
accordance with Article 12, detailed information on its policies and measures referred to in
subparagraph (a) above, as well as on its resulting projected anthropogenic emissions by
sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol
for the period referred to in subparagraph (a), with the aim of returning individually or jointly
to their 1990 levels these anthropogenic emissions of carbon dioxide and other greenhouse
gases not controlled by the Montreal Protocol. This information will be reviewed by the
Conference of the Parties, at its first session and periodically thereafter, in accordance with
Article 7;
(c) Calculations of emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases for the
purposes of subparagraph (b) above should take into account the best available scientific
knowledge, including of the effective capacity of sinks and the respective contributions of
such gases to climate change. The Conference of the Parties shall consider and agree on
methodologies for these calculations at its first session and review them regularly thereafter;
(d) The Conference of the Parties shall, at its first session, review the adequacy of
subparagraphs (a) and (b) above. Such review shall be carried out in the light of the best
available scientific information and assessment on climate change and its impacts, as well
as relevant technical, social and economic information. Based on this review, the
Conference of the Parties shall take appropriate action, which may include the adoption of
amendments to the commitments in subparagraphs (a) and (b) above. The Conference of
the Parties, at its first session, shall also take decisions regarding criteria for joint
implementation as indicated in subparagraph (a) above. A second review of subparagraphs
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(a) and (b) shall take place not later than 31 December 1998, and thereafter at regular
intervals determined by the Conference of the Parties, until the objective of the Convention
is met;
(e) Each of these Parties shall:
(i) coordinate as appropriate with other such Parties, relevant economic and administrative
instruments developed to achieve the objective of the Convention; and
(ii) identify and periodically review its own policies and practices which encourage activities
that lead to greater levels of anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled
by the Montreal Protocol than would otherwise occur;
(f) The Conference of the Parties shall review, not later than 31 December 1998, available
information with a view to taking decisions regarding such amendments to the lists in
Annexes I and II as may be appropriate, with the approval of the Party concerned;
(g) Any Party not included in Annex I may, in its instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, or at any time thereafter, notify the Depositary that it intends to be
bound by subparagraphs (a) and (b) above. The Depositary shall inform the other
signatories and Parties of any such notification.
3. The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II shall
provide new and additional financial resources to meet the agreed full costs incurred by
developing country Parties in complying with their obligations under Article 12, paragraph 1.
They shall also provide such financial resources, including for the transfer of technology,
needed by the developing country Parties to meet the agreed full incremental costs of
implementing measures that are covered by paragraph 1 of this Article and that are agreed
between a developing country Party and the international entity or entities referred to in
Article 11, in accordance with that Article. The implementation of these commitments shall
take into account the need for adequacy and predictability in the flow of funds and the
importance of appropriate burden sharing among the developed country Parties.
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4. The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II shall
also assist the developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse
effects of climate change in meeting costs of adaptation to those adverse effects.
5. The developed country Parties and other developed Parties included in Annex II shall
take all practicable steps to promote, facilitate and finance, as appropriate, the transfer of,
or access to, environmentally sound technologies and know-how to other Parties,
particularly developing country Parties, to enable them to implement the provisions of the
Convention. In this process, the developed country Parties shall support the development
and enhancement of endogenous capacities and technologies of developing country
Parties. Other Parties and organizations in a position to do so may also assist in facilitating
the transfer of such technologies.
6. In the implementation of their commitments under paragraph 2 above, a certain degree of
flexibility shall be allowed by the Conference of the Parties to the Parties included in Annex I
undergoing the process of transition to a market economy, in order to enhance the ability of
these
Parties to address climate change, including with regard to the historical level of
anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol
chosen as a reference.
7. The extent to which developing country Parties will effectively implement their
commitments under the Convention will depend on the effective implementation by
developed country Parties of their commitments under the Convention related to financial
resources and transfer of technology and will take fully into account that economic and
social development and poverty eradication are the first and overriding priorities of the
developing country Parties.
8. In the implementation of the commitments in this Article, the Parties shall give full
consideration to what actions are necessary under the Convention, including actions related
to funding, insurance and the transfer of technology, to meet the specific needs and
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concerns of developing country Parties arising from the adverse effects of climate change
and/or the impact of the implementation of response measures, especially on:
(a) Small island countries;
(b) Countries with low-lying coastal areas;
(c) Countries with arid and semi-arid areas, forested areas and areas liable to forest decay;
(d) Countries with areas prone to natural disasters;
(e) Countries with areas liable to drought and desertification;
(f) Countries with areas of high urban atmospheric pollution;
(g) Countries with areas with fragile ecosystems, including mountainous ecosystems;
(h) Countries whose economies are highly dependent on income generated from the
production, processing and export, and/or on consumption of fossil fuels and associated
energy-intensive products; and
(i) Landlocked and transit countries.
Further, the Conference of the Parties may take actions, as appropriate, with respect to this
paragraph.
9. The Parties shall take full account of the specific needs and special situations of the least
developed countries in their actions with regard to funding and transfer of technology.
10. The Parties shall, in accordance with Article 10, take into consideration in the
implementation of the commitments of the Convention the situation of Parties, particularly
developing country Parties, with economies that are vulnerable to the adverse effects of the
implementation of measures to respond to climate change. This applies notably to Parties
with economies that are highly dependent on income generated from the production,
processing and export, and/or consumption of fossil fuels and associated energy-intensive
products and/or the use of fossil fuels for which such Parties have serious difficulties in
switching to alternatives.
Article 5 RESEARCH AND SYSTEMATIC OBSERVATION
In carrying out their commitments under Article 4, paragraph 1 (g), the Parties shall:
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(a) Support and further develop, as appropriate, international and intergovernmental
programmes and networks or organizations aimed at defining, conducting, assessing and
financing research, data collection and systematic observation, taking into account the
need to minimize duplication of effort;
(b) Support international and intergovernmental efforts to strengthen systematic observation
and national scientific and technical research capacities and capabilities, particularly in
developing countries, and to promote access to, and the exchange of, data and analyses
thereof obtained from areas beyond national jurisdiction; and
(c) Take into account the particular concerns and needs of developing countries and
cooperate in improving their endogenous capacities and capabilities to participate in the
efforts referred to in subparagraphs (a) and (b) above.
Article 6 EDUCATION, TRAINING AND PUBLIC AWARENESS
In carrying out their commitments under Article 4, paragraph 1 (i), the Parties shall:
(a) Promote and facilitate at the national and, as appropriate, sub regional and regional
levels, and in accordance with national laws and regulations, and within their respective
capacities:
(i) the development and implementation of educational and public awareness
programmes on climate change and its effects;
(ii) public access to information on climate change and its effects;
(iii) public participation in addressing climate change and its effects and developing
adequate responses; and
(iv) training of scientific, technical and managerial personnel;
(b) Cooperate in and promote, at the international level, and, where appropriate, using
existing bodies:
(i) the development and exchange of educational and public awareness material on climate
change and its effects; and
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(ii) the development and implementation of education and training programmes, including
the strengthening of national institutions and the exchange or secondment of personnel to
train experts in this field, in particular for developing countries.
Article 7 CONFERENCE OF THE PARTIES
1. A Conference of the Parties is hereby established.
2. The Conference of the Parties, as the supreme body of this Convention, shall keep under
regular review the implementation of the Convention and any related legal instruments that
the Conference of the Parties may adopt, and shall make, within its mandate, the decisions
necessary to promote the effective implementation of the Convention. To this end, it shall:
(a) Periodically examine the obligations of the Parties and the institutional arrangements
under the Convention, in the light of the objective of the Convention, the experience gained
in its implementation and the evolution of scientific and technological knowledge;
(b) Promote and facilitate the exchange of information on measures adopted by the
Parties to address climate change and its effects, taking into account the differing
circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective
commitments under the
Convention;
(c) Facilitate, at the request of two or more Parties, the coordination of measures adopted
by them to address climate change and its effects, taking into account the differing
circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective
commitments under the Convention;
(d) Promote and guide, in accordance with the objective and provisions of the Convention,
the development and periodic refinement of comparable methodologies, to be agreed on
by the Conference of the Parties, inter alia, for preparing inventories of greenhouse gas
emissions by sources and removals by sinks, and for evaluating the effectiveness of
measures to limit the emissions and enhance the removals of these gases;
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(e) Assess, on the basis of all information made available to it in accordance with the
provisions of the Convention, the implementation of the Convention by the Parties, the
overall effects of the measures taken pursuant to the Convention, in particular
environmental, economic and social effects as well as their cumulative impacts and the
extent to which progress towards the objective of the Convention is being achieved;
(f) Consider and adopt regular reports on the implementation of the Convention and ensure
their publication;
(g) Make recommendations on any matters necessary for the implementation of the
Convention;
(h) Seek to mobilize financial resources in accordance with Article 4, paragraphs 3, 4 and 5,
and Article 11;
(i) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of the
Convention;
(j) Review reports submitted by its subsidiary bodies and provide guidance to them;
(k) Agree upon and adopt, by consensus, rules of procedure and financial rules for itself
and for any subsidiary bodies;
(l) Seek and utilize, where appropriate, the services and cooperation of, and information
provided by, competent international organizations and intergovernmental and nongovernmental bodies; and
(m) Exercise such other functions as are required for the achievement of the objective of the
Convention as well as all other functions assigned to it under the Convention.
3. The Conference of the Parties shall, at its first session, adopt its own rules of procedure
as well as those of the subsidiary bodies established by the Convention, which shall include
decision-making procedures for matters not already covered by decision-making
procedures stipulated in the Convention. Such procedures may include specified majorities
required for the adoption of particular decisions.
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4. The first session of the Conference of the Parties shall be convened by the interim
secretariat referred to in Article 21 and shall take place not later than one year after the date
of entry into force of the Convention. Thereafter, ordinary sessions of the Conference of the
Parties shall be held every year unless otherwise decided by the Conference of the Parties.
5. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties shall be held at such other times
as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party,
provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by the
secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.
6. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy
Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not Party to the
Convention, may be represented at sessions of the Conference of the Parties as observers.
Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental,
which is qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the
secretariat of its wish to be represented at a session of the Conference of the Parties as an
observer, may be so admitted unless at least one third of the Parties present object. The
admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted
by the Conference of the Parties.
Article 8 SECRETARIAT
1. A secretariat is hereby established.
2. The functions of the secretariat shall be:
(a) To make arrangements for sessions of the Conference of the Parties and its subsidiary
bodies established under the Convention and to provide them with services as required;
(b) To compile and transmit reports submitted to it;
(c) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing country Parties, on request,
in the compilation and communication of information required in accordance with the
provisions of the Convention;
(d) To prepare reports on its activities and present them to the Conference of the Parties;
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(e) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international
bodies;
(f) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such
administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge
of its functions; and
(g) To perform the other secretariat functions specified in the Convention and in any of its
protocols and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.
3. The Conference of the Parties, at its first session, shall designate a permanent secretariat
and make arrangements for its functioning.
Article 9 SUBSIDIARY BODY FOR SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL ADVICE
1. A subsidiary body for scientific and technological advice is hereby established to provide
the Conference of the Parties and, as appropriate, its other subsidiary bodies with timely
information and advice on scientific and technological matters relating to the Convention.
This body shall be open to participation by all Parties and shall be multidisciplinary. It shall
comprise government representatives competent in the relevant field of expertise. It shall
report regularly to the Conference of the Parties on all aspects of its work.
2. Under the guidance of the Conference of the Parties, and drawing upon existing
competent international bodies, this body shall:
(a) Provide assessments of the state of scientific knowledge relating to climate change and
its effects;
(b) Prepare scientific assessments on the effects of measures taken in the implementation
of the Convention;
(c) Identify innovative, efficient and state-of-the-art technologies and know-how and advise
on the ways and means of promoting development and/or transferring such technologies;
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(d) Provide advice on scientific programmes, international cooperation in research and
development related to climate change, as well as on ways and means of supporting
endogenous capacity-building in developing countries; and
(e) Respond to scientific, technological and methodological questions that the
Conference of the Parties and its subsidiary bodies may put to the body.
3. The functions and terms of reference of this body may be further elaborated by the
Conference of the Parties.
Article 10 SUBSIDIARY BODY FOR IMPLEMENTATION
1. A subsidiary body for implementation is hereby established to assist the Conference of
the Parties in the assessment and review of the effective implementation of the Convention.
This body shall be open to participation by all Parties and comprise government
representatives who are experts on matters related to climate change. It shall report
regularly to the Conference of the Parties on all aspects of its work.
2. Under the guidance of the Conference of the Parties, this body shall:
(a) Consider the information communicated in accordance with Article 12, paragraph 1, to
assess the overall aggregated effect of the steps taken by the Parties in the light of the
latest scientific assessments concerning climate change;
(b) Consider the information communicated in accordance with Article 12, paragraph 2, in
order to assist the Conference of the Parties in carrying out the reviews required by Article
4, paragraph 2 (d); and
(c) Assist the Conference of the Parties, as appropriate, in the preparation and
implementation of its decisions.
Article 11 FINANCIAL MECHANISM
1. A mechanism for the provision of financial resources on a grant or concessional basis,
including for the transfer of technology, is hereby defined. It shall function under the
guidance of and be accountable to the Conference of the Parties, which shall decide on its
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policies, programme priorities and eligibility criteria related to this Convention. Its operation
shall be entrusted to one or more existing international entities.
2. The financial mechanism shall have an equitable and balanced representation of all
Parties within a transparent system of governance.
3. The Conference of the Parties and the entity or entities entrusted with the operation of the
financial mechanism shall agree upon arrangements to give effect to the above paragraphs,
which shall include the following:
(a) Modalities to ensure that the funded projects to address climate change are in
conformity with the policies, programme priorities and eligibility criteria established by the
Conference of the Parties;
(b) Modalities by which a particular funding decision may be reconsidered in light of these
policies, programme priorities and eligibility criteria;
(c) Provision by the entity or entities of regular reports to the Conference of the Parties on its
funding operations, which is consistent with the requirement for accountability set out in
paragraph 1 above; and
(d) Determination in a predictable and identifiable manner of the amount of funding
necessary and available for the implementation of this Convention and the conditions under
which that amount shall be periodically reviewed.
4. The Conference of the Parties shall make arrangements to implement the abovementioned provisions at its first session; reviewing and taking into account the interim
arrangements referred to in Article 21, paragraph 3, and shall decide whether these interim
arrangements shall be maintained. Within four years thereafter, the Conference of the
Parties shall review the financial mechanism and take appropriate measures.
5. The developed country Parties may also provide and developing country Parties avail
themselves of, financial resources related to the implementation of the Convention through
bilateral, regional and other multilateral channels.
Article 12 COMMUNICATION OF INFORMATION RELATED
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TO IMPLEMENTATION
1. In accordance with Article 4, paragraph 1, each Party shall communicate to the
Conference of the Parties, through the secretariat, the following elements of information:
(a) A national inventory of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all
greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, to the extent its capacities
permit, using comparable methodologies to be promoted and agreed upon by the
Conference of the Parties;
(b) A general description of steps taken or envisaged by the Party to implement the
Convention; and
(c) Any other information that the Party considers relevant to the achievement of the
objective of the Convention and suitable for inclusion in its communication, including, if
feasible, material relevant for calculations of global emission trends.
2. Each developed country Party and each other Party included in Annex I shall incorporate
in its communication the following elements of information:
(a) A detailed description of the policies and measures that it has adopted to implement its
commitment under Article 4, paragraphs 2 (a) and 2 (b); and
(b) A specific estimate of the effects that the policies and measures referred to in
subparagraph (a) immediately above will have on anthropogenic emissions by its sources
and removals by its sinks of greenhouse gases during the period referred to in Article 4,
paragraph 2 (a).
3. In addition, each developed country Party and each other developed Party included in
Annex II shall incorporate details of measures taken in accordance with Article 4,
paragraphs 3, 4 and 5.
4. Developing country Parties may, on a voluntary basis, propose projects for financing,
including specific technologies, materials, equipment, techniques or practices that would
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be needed to implement such projects, along with, if possible, an estimate of all incremental
costs, of the reductions of emissions and increments of removals of greenhouse gases, as
well as an estimate of the consequent benefits.
5. Each developed country Party and each other Party included in Annex I shall make its
initial communication within six months of the entry into force of the Convention for that
Party.
Each Party not so listed shall make its initial communication within three years of the entry
into force of the Convention for that Party, or of the availability of financial resources in
accordance with Article 4, paragraph 3. Parties that are least developed countries may
make their initial communication at their discretion. The frequency of subsequent
communications by all Parties shall be determined by the Conference of the Parties, taking
into account the differentiated timetable set by this paragraph.
6. Information communicated by Parties under this Article shall be transmitted by the
secretariat as soon as possible to the Conference of the Parties and to any subsidiary
bodies concerned. If necessary, the procedures for the communication of information may
be further considered by the Conference of the Parties.
7. From its first session, the Conference of the Parties shall arrange for the provision to
developing country Parties of technical and financial support, on request, in compiling and
communicating information under this Article, as well as in identifying the technical and
financial needs associated with proposed projects and response measures under Article 4.
Such support may be provided by other Parties, by competent international organizations
and by the secretariat, as appropriate.
8. Any group of Parties may, subject to guidelines adopted by the Conference of the
Parties, and to prior notification to the Conference of the Parties, make a joint
communication in fulfilment of their obligations under this Article, provided that such a
communication includes information on the fulfilment by each of these Parties of its
individual obligations under the Convention.
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9. Information received by the secretariat that is designated by a Party as confidential, in
accordance with criteria to be established by the Conference of the Parties, shall be
aggregated by the secretariat to protect its confidentiality before being made available to
any of the bodies involved in the communication and review of information.
10. Subject to paragraph 9 above, and without prejudice to the ability of any Party to make
public its communication at any time, the secretariat shall make communications by Parties
under this Article publicly available at the time they are submitted to the Conference of the
Parties.
Article 13 RESOLUTION OF QUESTIONS REGARDING IMPLEMENTATION
The Conference of the Parties shall, at its first session, consider the establishment of a
multilateral consultative process, available to Parties on their request, for the resolution of
questions regarding the implementation of the Convention.
Article 14 SETTLEMENT OF DISPUTES
1. In the event of a dispute between any two or more Parties concerning the interpretation or
application of the Convention, the Parties concerned shall seek a settlement of the dispute
through negotiation or any other peaceful means of their own choice.
2. When ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention, or at any time
thereafter, a Party which is not a regional economic integration organization may declare in
a written instrument submitted to the Depositary that, in respect of any dispute concerning
the interpretation or application of the Convention, it recognizes as compulsory ipso facto
and without special agreement, in relation to any Party accepting the same obligation:
(a) Submission of the dispute to the International Court of Justice; and/or
(b) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the
Parties as soon as practicable, in an annex on arbitration. A Party which is a regional
economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to
arbitration in accordance with the procedures referred to in subparagraph (b) above.
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3. A declaration made under paragraph 2 above shall remain in force until it expires in
accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been
deposited with the Depositary.
4. A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration shall not in any
way affect proceedings pending before the International Court of Justice or the arbitral
tribunal, unless the parties to the dispute otherwise agree.
5. Subject to the operation of paragraph 2 above, if after twelve months following notification
by one Party to another that a dispute exists between them, the Parties concerned have not
been able to settle their dispute through the means mentioned in paragraph 1 above, the
dispute shall be submitted, at the request of any of the parties to the dispute, to conciliation.
6. A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to the
dispute. The commission shall be composed of an equal number of members appointed by
each party concerned and a chairman chosen jointly by the members appointed by each
party. The commission shall render a recommendatory award, which the parties shall
consider in good faith.
7. Additional procedures relating to conciliation shall be adopted by the Conference of the
Parties, as soon as practicable, in an annex on conciliation.
8. The provisions of this Article shall apply to any related legal instrument which the
Conference of the Parties may adopt, unless the instrument provides otherwise.
Article 15 AMENDMENTS TO THE CONVENTION
1. Any Party may propose amendments to the Convention.
2. Amendments to the Convention shall be adopted at an ordinary session of the
Conference of the Parties. The text of any proposed amendment to the Convention shall be
communicated to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting at
which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate proposed
amendments to the signatories to the Convention and, for information, to the Depositary.
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3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to
the Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no
agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths
majority vote of the Parties present and voting at the meeting. The adopted amendment
shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all
Parties for their acceptance.
4. Instruments of acceptance in respect of an amendment shall be deposited with the
Depositary. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 above shall enter into
force for those Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of receipt by
the Depositary of an instrument of acceptance by at least three fourths of the Parties to the
Convention.
5. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the
date on which that Party deposits with the Depositary its instrument of acceptance of the
said amendment.
6. For the purposes of this Article, “Parties present and voting” means Parties present and
casting an affirmative or negative vote.
Article 16 ADOPTION AND AMENDMENT OF ANNEXES TO THE CONVENTION
1. Annexes to the Convention shall form an integral part thereof and, unless otherwise
expressly provided, a reference to the Convention constitutes at the same time a reference
to any annexes thereto. Without prejudice to the provisions of Article 14, paragraphs 2 (b)
and 7, such annexes shall be restricted to lists, forms and any other material of a
descriptive nature that is of a scientific, technical, procedural or administrative character.
2. Annexes to the Convention shall be proposed and adopted in accordance with the
procedure set forth in Article 15, paragraphs 2, 3 and 4.
3. An annex that has been adopted in accordance with paragraph 2 above shall enter into
force for all Parties to the Convention six months after the date of the communication by the
Depositary to such Parties of the adoption of the annex, except for those Parties that have
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notified the Depositary, in writing, within that period of their non-acceptance of the annex.
The annex shall enter into force for Parties which withdraw their notification of nonacceptance on the ninetieth day after the date on which withdrawal of such notification has
been received by the Depositary.
4. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to the Convention
shall be subject to the same procedure as that for the proposal, adoption and entry into
force of annexes to the Convention in accordance with paragraphs 2 and 3 above.
5. If the adoption of an annex or an amendment to an annex involves an amendment to the
Convention, that annex or amendment to an annex shall not enter into force until such time
as the amendment to the Convention enters into force.
Article 17 PROTOCOLS
1. The Conference of the Parties may, at any ordinary session, adopt protocols to the
Convention.
2. The text of any proposed protocol shall be communicated to the Parties by the secretariat
at least six months before such a session.
3. The requirements for the entry into force of any protocol shall be established by that
instrument.
4. Only Parties to the Convention may be Parties to a protocol.
5. Decisions under any protocol shall be taken only by the Parties to the protocol
concerned.
Article 18 RIGHT TO VOTE
1. Each Party to the Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2
below.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall
exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member
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States that are Parties to the Convention. Such an organization shall not exercise its right to
vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.
Article 19 DEPOSITARY
The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of the Convention and
of protocols adopted in accordance with Article 17.
Article 20 SIGNATURE
This Convention shall be open for signature by States Members of the United Nations or of
any of its specialized agencies or that are Parties to the Statute of the International Court of
Justice and by regional economic integration organizations at Rio de Janeiro, during the
United Nations Conference on Environment and Development, and thereafter at United
Nations Headquarters in New York from 20 June 1992 to 19 June 1993.
Article 21 INTERIM ARRANGEMENTS
1. The secretariat functions referred to in Article 8 will be carried out on an interim basis by
the secretariat established by the General Assembly of the United Nations in its resolution
45/212 of 21 December 1990, until the completion of the first session of the Conference of
the Parties.
2. The head of the interim secretariat referred to in paragraph 1 above will cooperate closely
with the Intergovernmental Panel on Climate Change to ensure that the Panel can respond
to the need for objective scientific and technical advice. Other relevant scientific bodies
could also be consulted.
3. The Global Environment Facility of the United Nations Development Programme, the
United Nations Environment Programme and the International Bank for Reconstruction and
Development shall be the international entity entrusted with the operation of the financial
mechanism referred to in Article 11 on an interim basis. In this connection, the Global
Environment Facility should be appropriately restructured and its membership made
universal to enable it to fulfil the requirements of Article 11.
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Article 22 RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL OR ACCESSION
1. The Convention shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession by
States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession
from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of
ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.
2. Any regional economic integration organization which becomes a Party to the Convention
without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under
the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a
Party to the Convention, the organization and its member States shall decide on their
respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In
such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights
under the Convention concurrently.
3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional economic
integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the
matters governed by the Convention. These organizations shall also inform the Depositary,
who shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in the extent of their
competence.
Article 23 ENTRY INTO FORCE
1. The Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the
fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or
approves the Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the
ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration
organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
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3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by a regional
economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by
States members of the organization.
Article 24 RESERVATIONS
No reservations may be made to the Convention.
Article 25 WITHDRAWAL
1. At any time after three years from the date on which the Convention has entered into
force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification
to the Depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by
the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in
the notification of withdrawal.
3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having
withdrawn from any protocol to which it is a Party.
Article 26 AUTHENTIC TEXTS
The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the
United Nations.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have
signed this Convention.
DONE at New York this ninth day of May one thousand nine hundred and ninety-two.

238

KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK
CONVENTION ON CLIMATE CHANGE
(1997)
The Parties to this Protocol,
Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, hereinafter
referred to as “the Convention”,
In pursuit of the ultimate objective of the Convention as stated in its Article 2,
Recalling the provisions of the Convention,
Being guided by Article 3 of the Convention,
Pursuant to the Berlin Mandate adopted by decision 1/CP.1 of the Conference of the
Parties to the Convention at its first session,
Have agreed as follows:
Article 1
For the purposes of this Protocol, the definitions contained in Article 1 of the Convention
shall apply. In addition:
1. “Conference of the Parties” means the Conference of the Parties to the Convention.
2. “Convention” means the United Nations Framework Convention on Climate Change,
adopted in New York on 9 May 1992.
3. “Intergovernmental Panel on Climate Change” means the Intergovernmental Panel on
Climate Change established in 1988 jointly by the World Meteorological Organization and
the United Nations Environment Programme.
4. “Montreal Protocol” means the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone
Layer, adopted in Montreal on 16 September 1987 and as subsequently adjusted and
amended.
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5. “Parties present and voting” means Parties present and casting an affirmative or negative
vote.
6. “Party” means, unless the context otherwise indicates, a Party to this Protocol.
7. “Party included in Annex I” means a Party included in Annex I to the Convention, as may
be amended, or a Party which has made a notification under Article 4, paragraph 2 (g), of
the Convention.
Article 2
1. Each Party included in Annex I, in achieving its quantified emission limitation and
reduction commitments under Article 3, in order to promote sustainable development, shall:
(a) Implement and/or further elaborate policies and measures in accordance with its
national circumstances, such as:
(i) Enhancement of energy efficiency in relevant sectors of the national economy;
(ii) Protection and enhancement of sinks and reservoirs of greenhouse gases not controlled
by the Montreal Protocol, taking into account its commitments under relevant international
environmental agreements; promotion of sustainable forest management practices,
afforestation and reforestation;
(iii) Promotion of sustainable forms of agriculture in light of climate change considerations;
(iv) Research on, and promotion, development and increased use of, new and renewable
forms of energy, of carbon dioxide sequestration technologies and of advanced and
innovative environmentally sound technologies;
(v) Progressive reduction or phasing out of market imperfections, fiscal incentives, tax and
duty exemptions and subsidies in all greenhouse gas emitting sectors that run counter to
the objective of the Convention and application of market instruments;
(vi) Encouragement of appropriate reforms in relevant sectors aimed at promoting policies
and measures which limit or reduce emissions of greenhouse gases not controlled by the
Montreal Protocol;
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(vii) Measures to limit and/or reduce emissions of greenhouse gases not controlled by the
Montreal Protocol in the transport sector;
(viii) Limitation and/or reduction of methane emissions through recovery and use in waste
management, as well as in the production, transport and distribution of energy;
(b) Cooperate with other such Parties to enhance the individual and combined effectiveness
of their policies and measures adopted under this Article, pursuant to Article 4, paragraph 2
(e) (i), of the Convention. To this end, these Parties shall take steps to share their
experience and exchange information on such policies and measures, including developing
ways of improving their comparability, transparency and effectiveness. The Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first session or
as soon as practicable thereafter, consider ways to facilitate such cooperation, taking into
account all relevant information.
2. The Parties included in Annex I shall pursue limitation or reduction of emissions of
greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol from aviation and marine bunker
fuels, working through the International Civil Aviation Organization and the International
Maritime Organization, respectively.
3. The Parties included in Annex I shall strive to implement policies and measures under this
Article in such a way as to minimize adverse effects, including the adverse effects of climate
change, effects on international trade, and social, environmental and economic impacts on
other
Parties, especially developing country Parties and in particular those identified in Article 4,
paragraphs 8 and 9, of the Convention, taking into account Article 3 of the Convention. The
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol may take
further action, as appropriate, to promote the implementation of the provisions of this
paragraph.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, if it
decides that it would be beneficial to coordinate any of the policies and measures in
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paragraph 1 (a) above, taking into account different national circumstances and potential
effects, shall consider ways and means to elaborate the coordination of such policies and
measures.
Article 3
1. The Parties included in Annex I shall, individually or jointly, ensure that their aggregate
anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed in
Annex A do not exceed their assigned amounts, calculated pursuant to their quantified
emission limitation and reduction commitments inscribed in Annex B and in accordance
with the provisions of this Article, with a view to reducing their overall emissions of such
gases by at least 5 per cent below 1990 levels in the commitment period 2008 to 2012.
2. Each Party included in Annex I shall, by 2005, have made demonstrable progress in
achieving its commitments under this Protocol.
3. The net changes in greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks
resulting from direct human-induced land-use change and forestry activities, limited to
afforestation, reforestation and deforestation since 1990, measured as verifiable changes in
carbon stocks in each commitment period, shall be used to meet the commitments under
this Article of each Party included in Annex I. The greenhouse gas emissions by sources
and removals by sinks associated with those activities shall be reported in a transparent
and verifiable manner and reviewed in accordance with Articles 7 and 8.
4. Prior to the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol, each Party included in Annex I shall provide, for consideration by
the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, data to establish its level of
carbon stocks in 1990 and to enable an estimate to be made of its changes in carbon
stocks in subsequent years. The Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol shall, at its first session or as soon as practicable thereafter, decide
upon modalities, rules and guidelines as to how, and which, additional human-induced
activities related to changes in greenhouse gas emissions by sources and removals by
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sinks in the agricultural soils and the land-use change and forestry categories shall be
added to, or subtracted from, the assigned amounts for Parties included in Annex I, taking
into account uncertainties, transparency in reporting, verifiability, the methodological work
of the Intergovernmental Panel on Climate
Change, the advice provided by the Subsidiary Body for Scientific and Technological
Advice in accordance with Article 5 and the decisions of the Conference of the Parties.
Such a decision shall apply in the second and subsequent commitment periods. A Party
may choose to apply such a decision on these additional human-induced activities for its
first commitment period, provided that these activities have taken place since 1990.
5. The Parties included in Annex I undergoing the process of transition to a market economy
whose base year or period was established pursuant to decision 9/CP.2 of the
Conference of the Parties at its second session shall use that base year or period for the
implementation of their commitments under this Article. Any other Party included in Annex I
undergoing the process of transition to a market economy which has not yet submitted its
first national communication under Article 12 of the Convention may also notify the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol that it intends
to use an historical base year or period other than 1990 for the implementation of its
commitments under this Article. The Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol shall decide on the acceptance of such notification.
6. Taking into account Article 4, paragraph 6, of the Convention, in the implementation of
their commitments under this Protocol other than those under this Article, a certain degree
of flexibility shall be allowed by the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol to the Parties included in Annex I undergoing the process of
transition to a market economy.
7. In the first quantified emission limitation and reduction commitment period, from 2008 to
2012, the assigned amount for each Party included in Annex I shall be equal to the
percentage inscribed for it in Annex B of its aggregate anthropogenic carbon dioxide
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equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex A in 1990, or the base year or
period determined in accordance with paragraph 5 above, multiplied by five. Those Parties
included in Annex I for whom land-use change and forestry constituted a net source of
greenhouse gas emissions in 1990 shall include in their 1990 emissions base year or period
the aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions by sources minus
removals by sinks in 1990 from land-use change for the purposes of calculating their
assigned amount.
8. Any Party included in Annex I may use 1995 as its base year for hydrofluorocarbons,
perfluorocarbons and sulphur hexafluoride, for the purposes of the calculation referred to in
paragraph 7 above.
9. Commitments for subsequent periods for Parties included in Annex I shall be established
in amendments to Annex B to this Protocol, which shall be adopted in accordance with the
provisions of Article 21, paragraph 7. The Conference of the Parties serving as the meeting
of the Parties to this Protocol shall initiate the consideration of such commitments at least
seven years before the end of the first commitment period referred to in paragraph 1 above.
10. Any emission reduction units, or any part of an assigned amount, which a Party acquires
from another Party in accordance with the provisions of Article 6 or of Article 17 shall be
added to the assigned amount for the acquiring Party.
11. Any emission reduction units, or any part of an assigned amount, which a Party transfers
to another Party in accordance with the provisions of Article 6 or of Article 17 shall be
subtracted from the assigned amount for the transferring Party.
12. Any certified emission reductions which a Party acquires from another Party in
accordance with the provisions of Article 12 shall be added to the assigned amount for the
acquiring Party.
13. If the emissions of a Party included in Annex I in a commitment period are less than its
assigned amount under this Article, this difference shall, on request of that Party, be added
to the assigned amount for that Party for subsequent commitment periods.
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14. Each Party included in Annex I shall strive to implement the commitments mentioned in
paragraph 1 above in such a way as to minimize adverse social, environmental and
economic impacts on developing country Parties, particularly those identified in Article 4,
paragraphs 8 and 9, of the Convention. In line with relevant decisions of the Conference of
the Parties on the implementation of those paragraphs, the Conference of the Parties
serving as the meeting of the
Parties to this Protocol shall, at its first session, consider what actions are necessary to
minimize the adverse effects of climate change and/or the impacts of response measures
on Parties referred to in those paragraphs. Among the issues to be considered shall be the
establishment of funding, insurance and transfer of technology.
Article 4
1. Any Parties included in Annex I that have reached an agreement to fulfil their
commitments under Article 3 jointly, shall be deemed to have met those commitments
provided that their total combined aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent
emissions of the greenhouse gases listed in Annex A do not exceed their assigned amounts
calculated pursuant to their quantified emission limitation and reduction commitments
inscribed in Annex B and in accordance with the provisions of Article 3. The respective
emission level allocated to each of the Parties to the agreement shall be set out in that
agreement.
2. The Parties to any such agreement shall notify the secretariat of the terms of the
agreement on the date of deposit of their instruments of ratification, acceptance or approval
of this Protocol, or accession thereto. The secretariat shall in turn inform the Parties and
signatories to the Convention of the terms of the agreement.
3. Any such agreement shall remain in operation for the duration of the commitment period
specified in Article 3, paragraph 7.
4. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic
integration organization, any alteration in the composition of the organization after adoption
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of this Protocol shall not affect existing commitments under this Protocol. Any alteration in
the composition of the organization shall only apply for the purposes of those commitments
under
Article 3 that are adopted subsequent to that alteration.
5. In the event of failure by the Parties to such an agreement to achieve their total combined
level of emission reductions, each Party to that agreement shall be responsible for its own
level of emissions set out in the agreement.
6. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic
integration organization which is itself a Party to this Protocol, each member State of that
regional economic integration organization individually, and together with the regional
economic integration organization acting in accordance with Article 24, shall, in the event of
failure to achieve the total combined level of emission reductions, be responsible for its level
of emissions as notified in accordance with this Article.
Article 5
1. Each Party included in Annex I shall have in place, no later than one year prior to the start
of the first commitment period, a national system for the estimation of anthropogenic
emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the
Montreal Protocol. Guidelines for such national systems, which shall incorporate the
methodologies specified in paragraph 2 below, shall be decided upon by the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol at its first session.
2. Methodologies for estimating anthropogenic emissions by sources and removals by sinks
of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol shall be those accepted by
the Intergovernmental Panel on Climate Change and agreed upon by the Conference of the
Parties at its third session. Where such methodologies are not used, appropriate
adjustments shall be applied according to methodologies agreed upon by the Conference
of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol at its first session. Based
on the work of, inter alia, the Intergovernmental Panel on Climate Change and advice
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provided by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall regularly review and,
as appropriate, revise such methodologies and adjustments, taking fully into account any
relevant decisions by the Conference of the Parties. Any revision to methodologies or
adjustments shall be used only for the purposes of ascertaining compliance with
commitments under Article 3 in respect of any commitment period adopted subsequent to
that revision.
3. The global warming potentials used to calculate the carbon dioxide equivalence of
anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases listed in
Annex A shall be those accepted by the Intergovernmental Panel on Climate Change and
agreed upon by the Conference of the Parties at its third session. Based on the work of,
inter alia, the Intergovernmental Panel on Climate Change and advice provided by the
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall regularly review and, as
appropriate, revise the global warming potential of each such greenhouse gas, taking fully
into account any relevant decisions by the Conference of the Parties. Any revision to a
global warming potential shall apply only to commitments under Article 3 in respect of any
commitment period adopted subsequent to that revision.
Article 6
1. For the purpose of meeting its commitments under Article 3, any Party included in Annex
I may transfer to, or acquire from, any other such Party emission reduction units resulting
from projects aimed at reducing anthropogenic emissions by sources or enhancing
anthropogenic removals by sinks of greenhouse gases in any sector of the economy,
provided that:
(a) Any such project has the approval of the Parties involved;
(b) Any such project provides a reduction in emissions by sources, or an enhancement of
removals by sinks, that is additional to any that would otherwise occur;
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(c) It does not acquire any emission reduction units if it is not in compliance with its
obligations under Articles 5 and 7; and
(d) The acquisition of emission reduction units shall be supplemental to domestic actions for
the purposes of meeting commitments under Article 3.
2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol may,
at its first session or as soon as practicable thereafter, further elaborate guidelines for the
implementation of this Article, including for verification and reporting.
3. A Party included in Annex I may authorize legal entities to participate, under its
responsibility, in actions leading to the generation, transfer or acquisition under this Article
of emission reduction units.
4. If a question of implementation by a Party included in Annex I of the requirements
referred to in this Article is identified in accordance with the relevant provisions of Article 8,
transfers and acquisitions of emission reduction units may continue to be made after the
question has been identified, provided that any such units may not be used by a Party to
meet its commitments under Article 3 until any issue of compliance is resolved.
Article 7
1. Each Party included in Annex I shall incorporate in its annual inventory of anthropogenic
emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by the
Montreal Protocol, submitted in accordance with the relevant decisions of the Conference of
the Parties, the necessary supplementary information for the purposes of ensuring
compliance with Article 3, to be determined in accordance with paragraph 4 below.
2. Each Party included in Annex I shall incorporate in its national communication, submitted
under Article 12 of the Convention, the supplementary information necessary to
demonstrate compliance with its commitments under this Protocol, to be determined in
accordance with paragraph 4 below.
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3. Each Party included in Annex I shall submit the information required under paragraph 1
above annually, beginning with the first inventory due under the Convention for the first year
of the commitment period after this Protocol has entered into force for that Party. Each such
Party shall submit the information required under paragraph 2 above as part of the first
national communication due under the Convention after this Protocol has entered into force
for it and after the adoption of guidelines as provided for in paragraph 4 below. The
frequency of subsequent submission of information required under this Article shall be
determined by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol, taking into account any timetable for the submission of national communications
decided upon by the Conference of the Parties.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall
adopt at its first session, and review periodically thereafter, guidelines for the preparation of
the information required under this Article, taking into account guidelines for the preparation
of national communications by Parties included in Annex I adopted by the Conference of
the Parties. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol shall also, prior to the first commitment period, decide upon modalities for the
accounting of assigned amounts.
Article 8
1. The information submitted under Article 7 by each Party included in Annex I shall be
reviewed by expert review teams pursuant to the relevant decisions of the Conference of the
Parties and in accordance with guidelines adopted for this purpose by the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol under paragraph 4 below.
The information submitted under Article 7, paragraph 1, by each Party included in Annex I
shall be reviewed as part of the annual compilation and accounting of emissions inventories
and assigned amounts. Additionally, the information submitted under Article 7, paragraph 2,
by each Party included in Annex I shall be reviewed as part of the review of
communications.
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2. Expert review teams shall be coordinated by the secretariat and shall be composed of
experts selected from those nominated by Parties to the Convention and, as appropriate, by
intergovernmental organizations, in accordance with guidance provided for this purpose by
the Conference of the Parties.
3. The review process shall provide a thorough and comprehensive technical assessment of
all aspects of the implementation by a Party of this Protocol. The expert review teams shall
prepare a report to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
this Protocol, assessing the implementation of the commitments of the Party and identifying
any potential problems in, and factors influencing, the fulfilment of commitments. Such
reports shall be circulated by the secretariat to all Parties to the Convention. The secretariat
shall list those questions of implementation indicated in such reports for further
consideration by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall
adopt at its first session, and review periodically thereafter, guidelines for the review of
implementation of this Protocol by expert review teams taking into account the
relevantdecisions of the Conference of the Parties.
5. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall,
with the assistance of the Subsidiary Body for Implementation and, as appropriate, the
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, consider:
(a) The information submitted by Parties under Article 7 and the reports of the expert
reviews thereon conducted under this Article; and
(b) Those questions of implementation listed by the secretariat under paragraph 3 above,
as well as any questions raised by Parties.
6. Pursuant to its consideration of the information referred to in paragraph 5 above, the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall take
decisions on any matter required for the implementation of this Protocol.
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Article 9
1. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall
periodically review this Protocol in the light of the best available scientific information and
assessments on climate change and its impacts, as well as relevant technical, social and
economic information. Such reviews shall be coordinated with pertinent reviews under the
Convention, in particular those required by Article 4, paragraph 2 (d), and Article 7,
paragraph 2 (a), of the Convention. Based on these reviews, the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall take appropriate action.
2. The first review shall take place at the second session of the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to this Protocol. Further reviews shall take place at
regular intervals and in a timely manner.
Article 10
All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and their
specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, without
introducing any new commitments for Parties not included in Annex I, but reaffirming
existing commitments under Article 4, paragraph 1, of the Convention, and continuing to
advance the implementation of these commitments in order to achieve sustainable
development, taking into account Article 4, paragraphs 3, 5 and 7, of the Convention, shall:
(a) Formulate, where relevant and to the extent possible, cost-effective national and, where
appropriate, regional programmes to improve the quality of local emission factors, activity
data and/or models which reflect the socio-economic conditions of each Party for the
preparation and periodic updating of national inventories of anthropogenic emissions by
sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal
Protocol, using comparable methodologies to be agreed upon by the Conference of the
Parties, and consistent with the guidelines for the preparation of national communications
adopted by the Conference of the Parties;
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(b) Formulate, implement, publish and regularly update national and, where appropriate,
regional programmes containing measures to mitigate climate change and measures to
facilitate adequate adaptation to climate change:
(i) Such programmes would, inter alia, concern the energy, transport and industry sectors
as well as agriculture, forestry and waste management. Furthermore, adaptation
technologies and methods for improving spatial planning would improve adaptation to
climate change; and
(ii) Parties included in Annex I shall submit information on action under this Protocol,
including national programmes, in accordance with Article 7; and other Parties shall seek to
include in their national communications, as appropriate, information on programmes which
contain measures that the Party believes contribute to addressing climate change and its
adverse impacts, including the abatement of increases in greenhouse gas emissions, and
enhancement of and removals by sinks, capacity building and adaptation measures;
(c) Cooperate in the promotion of effective modalities for the development, application and
diffusion of, and take all practicable steps to promote, facilitate and finance, as appropriate,
the transfer of, or access to, environmentally sound technologies, know-how, practices and
processes pertinent to climate change, in particular to developing countries, including the
formulation of policies and programmes for the effective transfer of environmentally sound
technologies that are publicly owned or in the public domain and the creation of an
enabling environment for the private sector, to promote and enhance the transfer of, and
access to, environmentally sound technologies;
(d) Cooperate in scientific and technical research and promote the maintenance and the
development of systematic observation systems and development of data archives to
reduce uncertainties related to the climate system, the adverse impacts of climate change
and the economic and social consequences of various response strategies, and promote
the development and strengthening of endogenous capacities and capabilities to
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participate in international and intergovernmental efforts, programmes and networks on
research and systematic observation, taking into account Article 5 of the Convention;
(e) Cooperate in and promote at the international level, and, where appropriate, using
existing bodies, the development and implementation of education and training
programmes, including the strengthening of national capacity building, in particular human
and institutional capacities and the exchange or secondment of personnel to train experts in
this field, in particular for developing countries, and facilitate at the national level public
awareness of, and public access to information on, climate change. Suitable modalities
should be developed to implement these activities through the relevant bodies of the
Convention, taking into account Article 6 of the Convention;
(f) Include in their national communications information on programmes and activities
undertaken pursuant to this Article in accordance with relevant decisions of the Conference
of the Parties; and
(g) Give full consideration, in implementing the commitments under this Article,
to Article 4, paragraph 8, of the Convention.
Article 11
1. In the implementation of Article 10, Parties shall take into account the provisions of Article
4, paragraphs 4, 5, 7, 8 and 9, of the Convention.
2. In the context of the implementation of Article 4, paragraph 1, of the Convention, in
accordance with the provisions of Article 4, paragraph 3, and Article 11 of the Convention,
and through the entity or entities entrusted with the operation of the financial mechanism of
the
Convention, the developed country Parties and other developed Parties included in Annex II
to the Convention shall:
(a) Provide new and additional financial resources to meet the agreed full costs incurred by
developing country Parties in advancing the implementation of existing commitments under
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Article 4, paragraph 1 (a), of the Convention that are covered in Article 10, subparagraph
(a); and
(b) Also provide such financial resources, including for the transfer of technology, needed
by the developing country Parties to meet the agreed full incremental costs of advancing
the implementation of existing commitments under Article 4, paragraph 1, of the Convention
that are covered by Article 10 and that are agreed between a developing country Party and
the international entity or entities referred to in Article 11 of the Convention, in accordance
with that Article.
The implementation of these existing commitments shall take into account the need for
adequacy and predictability in the flow of funds and the importance of appropriate burden
sharing among developed country Parties. The guidance to the entity or entities entrusted
with the operation of the financial mechanism of the Convention in relevant decisions of the
Conference of the Parties, including those agreed before the adoption of this Protocol, shall
apply mutatis mutandis to the provisions of this paragraph.
3. The developed country Parties and other developed Parties in Annex II to the Convention
may also provide, and developing country Parties avail themselves of, financial resources
for the implementation of Article 10, through bilateral, regional and other multilateral
channels.
Article 12
1. A clean development mechanism is hereby defined.
2. The purpose of the clean development mechanism shall be to assist Parties not included
in Annex I in achieving sustainable development and in contributing to the ultimate objective
of the Convention, and to assist Parties included in Annex I in achieving compliance with
their quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3.
3. Under the clean development mechanism:
(a) Parties not included in Annex I will benefit from project activities resulting in certified
emission reductions; and
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(b) Parties included in Annex I may use the certified emission reductions accruing from
such project activities to contribute to compliance with part of their quantified emission
limitation and reduction commitments under Article 3, as determined by the Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.
4. The clean development mechanism shall be subject to the authority and guidance of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol and be
supervised by an executive board of the clean development mechanism.
5. Emission reductions resulting from each project activity shall be certified by operational
entities to be designated by the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol, on the basis of:
(a) Voluntary participation approved by each Party involved;
(b) (b) Real, measurable, and long-term benefits related to the mitigation of climate
(c) change; and
(d) (c) Reductions in emissions that are additional to any that would occur in the
absence
(e) of the certified project activity.
(f) 6. The clean development mechanism shall assist in arranging funding of certified
project
(g) Activities as necessary.
(h) 7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol
(i) shall, at its first session, elaborate modalities and procedures with the objective of
ensuring
(j) transparency, efficiency and accountability through independent auditing and
verification of
(k) Project activities.
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(l) 8. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol shall
(m) ensure that a share of the proceeds from certified project activities is used to cover
administrative
(n) expenses as well as to assist developing country Parties that are particularly
vulnerable to the
(o) Adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation.
(p) 9. Participation under the clean development mechanism, including in activities
mentioned
(q) in paragraph 3 (a) above and in the acquisition of certified emission reductions, may
involve
(r) private and/or public entities, and is to be subject to whatever guidance may be
provided by the
(s) Executive board of the clean development mechanism.
(t) 10. Certified emission reductions obtained during the period from the year 2000 up
to the
(u) beginning of the first commitment period can be used to assist in achieving
compliance in the
(v) First commitment period.
Article 13
1. The Conference of the Parties, the supreme body of the Convention, shall serve as the
meeting of the Parties to this Protocol.
2. Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may participate as observers
in the proceedings of any session of the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to this Protocol. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the
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Parties to this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken only by those that are
Parties to this Protocol.
3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Protocol,
any member of the Bureau of the Conference of the Parties representing a Party to the
Convention but, at that time, not a Party to this Protocol, shall be replaced by an additional
member to be elected by and from amongst the Parties to this Protocol.
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall
keep under regular review the implementation of this Protocol and shall make, within its
mandate, the decisions necessary to promote its effective implementation. It shall perform
the functions assigned to it by this Protocol and shall:
(a) Assess, on the basis of all information made available to it in accordance with the
provisions of this Protocol, the implementation of this Protocol by the Parties, the overall
effects of the measures taken pursuant to this Protocol, in particular environmental,
economic and social effects as well as their cumulative impacts and the extent to which
progress towards the objective of the Convention is being achieved;
(b) Periodically examine the obligations of the Parties under this Protocol, giving due
consideration to any reviews required by Article 4, paragraph 2 (d), and Article 7,
paragraph 2, of the Convention, in the light of the objective of the Convention, the
experience gained in its implementation and the evolution of scientific and technological
knowledge, and in this respect consider and adopt regular reports on the implementation of
this Protocol;
(c) Promote and facilitate the exchange of information on measures adopted by the
Parties to address climate change and its effects, taking into account the differing
circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective
commitments under this
Protocol;
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(d) Facilitate, at the request of two or more Parties, the coordination of measures adopted
by them to address climate change and its effects, taking into account the differing
circumstances, responsibilities and capabilities of the Parties and their respective
commitments under this Protocol;
(e) Promote and guide, in accordance with the objective of the Convention and the
provisions of this Protocol, and taking fully into account the relevant decisions by the
Conference of the Parties, the development and periodic refinement of comparable
methodologies for the effective implementation of this Protocol, to be agreed on by the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol;
(f) Make recommendations on any matters necessary for the implementation of this Protocol;
(g) Seek to mobilize additional financial resources in accordance with Article 11, paragraph
2;
(h) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of
this Protocol;
(i) Seek and utilize, where appropriate, the services and cooperation of, and information
provided by, competent international organizations and intergovernmental and nongovernmental bodies; and
(j) Exercise such other functions as may be required for the implementation of this
Protocol, and consider any assignment resulting from a decision by the Conference of the
Parties.
5. The rules of procedure of the Conference of the Parties and financial procedures applied
under the Convention shall be applied mutatis mutandis under this Protocol, except as may
be otherwise decided by consensus by the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Protocol.
6. The first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
this Protocol shall be convened by the secretariat in conjunction with the first session of the
Conference of the Parties that is scheduled after the date of the entry into force of this
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Protocol. Subsequent ordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Protocol shall be held every year and in conjunction with
ordinary sessions of the Conference of the Parties, unless otherwise decided by the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.
7. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol shall be held at such other times as may be deemed necessary by
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, or at the
written request of any Party, provided that, within six months of the request being
communicated to the Parties by the secretariat, it is supported by at least one third of the
Parties.
8. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy
Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not party to the
Convention, may be represented at sessions of the Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to this Protocol as observers. Any body or agency, whether national
or international, governmental or non-governmental, which is qualified in matters covered by
this Protocol and which has informed the secretariat of its wish to be represented at a
session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol as an observer, may be so admitted unless at least one third of the Parties present
object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of
procedure, as referred to in paragraph 5 above.
Article 14
1. The secretariat established by Article 8 of the Convention shall serve as the secretariat of
this Protocol.
2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on the functions of the secretariat, and Article 8,
paragraph 3, of the Convention on arrangements made for the functioning of the secretariat,
shall apply mutatis mutandis to this Protocol. The secretariat shall, in addition, exercise the
functions assigned to it under this Protocol.
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Article 15
1. The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for
Implementation established by Articles 9 and 10 of the Convention shall serve as,
respectively, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the
Subsidiary Body for Implementation of this Protocol. The provisions relating to the
functioning of these two bodies under the Convention shall apply mutatis mutandis to this
Protocol. Sessions of the meetings of the Subsidiary Body for Scientific and Technological
Advice and the Subsidiary
Body for Implementation of this Protocol shall be held in conjunction with the meetings of,
respectively, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the
Subsidiary Body for Implementation of the Convention.
2. Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may participate as observers
in the proceedings of any session of the subsidiary bodies. When the subsidiary bodies
serve as the subsidiary bodies of this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken
only by those that are Parties to this Protocol.
3. When the subsidiary bodies established by Articles 9 and 10 of the Convention exercise
their functions with regard to matters concerning this Protocol, any member of the Bureaux
of those subsidiary bodies representing a Party to the Convention but, at that time, not a
party to this Protocol, shall be replaced by an additional member to be elected by and from
amongst the Parties to this Protocol.
Article 16
The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, as
soon as practicable, consider the application to this Protocol of, and modify as appropriate,
the multilateral consultative process referred to in Article 13 of the Convention, in the light of
any relevant decisions that may be taken by the Conference of the Parties. Any multilateral
consultative process that may be applied to this Protocol shall operate without prejudice to
the procedures and mechanisms established in accordance with Article 18.
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Article 17
The Conference of the Parties shall define the relevant principles, modalities, rules and
guidelines, in particular for verification, reporting and accountability for emissions trading.
The Parties included in Annex B may participate in emissions trading for the purposes of
fulfilling their commitments under Article 3. Any such trading shall be supplemental to
domestic actions for the purpose of meeting quantified emission limitation and reduction
commitments under that Article.
Article 18
The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at
its first session, approve appropriate and effective procedures and mechanisms to
determine and to address cases of non-compliance with the provisions of this Protocol,
including through the development of an indicative list of consequences, taking into
account the cause, type, degree and frequency of non-compliance. Any procedures and
mechanisms under this Article entailing binding consequences shall be adopted by means
of an amendment to this Protocol.
Article 19
The provisions of Article 14 of the Convention on settlement of disputes shall apply mutatis
mutandis to this Protocol.
Article 20
1. Any Party may propose amendments to this Protocol.
2. Amendments to this Protocol shall be adopted at an ordinary session of the Conference
of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. The text of any proposed
amendment to this Protocol shall be communicated to the Parties by the secretariat at least
six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall
also communicate the text of any proposed amendments to the Parties and signatories to
the Convention and, for information, to the Depositary.
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3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to
this Protocol by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no
agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths
majority vote of the Parties present and voting at the meeting. The adopted amendment
shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all
Parties for their acceptance.
4. Instruments of acceptance in respect of an amendment shall be deposited with the
Depositary. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 above shall enter into
force for those Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of receipt by
the Depositary of an instrument of acceptance by at least three fourths of the Parties to this
Protocol.
5. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the
date on which that Party deposits with the Depositary its instrument of acceptance of the
said amendment.
Article 21
1. Annexes to this Protocol shall form an integral part thereof and, unless otherwise
expressly provided, a reference to this Protocol constitutes at the same time a reference to
any annexes thereto. Any annexes adopted after the entry into force of this Protocol shall be
restricted to lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of a scientific,
technical, procedural or administrative character.
2. Any Party may make proposals for an annex to this Protocol and may propose
amendments to annexes to this Protocol.
3. Annexes to this Protocol and amendments to annexes to this Protocol shall be adopted at
an ordinary session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to
this Protocol. The text of any proposed annex or amendment to an annex shall be
communicated to the Parties by the secretariat at least six months before the meeting at
which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate the text of any
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proposed annex or amendment to an annex to the Parties and signatories to the Convention
and, for information, to the Depositary.
4. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed annex or
amendment to an annex by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted,
and no agreement reached, the annex or amendment to an annex shall as a last resort be
adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting.
The adopted annex or amendment to an annex shall be communicated by the secretariat to
the Depositary, who shall circulate it to all Parties for their acceptance.
5. An annex, or amendment to an annex other than Annex A or B, that has been adopted in
accordance with paragraphs 3 and 4 above shall enter into force for all Parties to this
Protocol six months after the date of the communication by the Depositary to such Parties of
the adoption of the annex or adoption of the amendment to the annex, except for those
Parties that have notified the Depositary, in writing, within that period of their nonacceptance of the annex or amendment to the annex. The annex or amendment to an annex
shall enter into force for Parties which withdraw their notification of non-acceptance on the
ninetieth day after the date on which withdrawal of such notification has been received by
the Depositary.
6. If the adoption of an annex or an amendment to an annex involves an amendment to this
Protocol, that annex or amendment to an annex shall not enter into force until such time as
the amendment to this Protocol enters into force.
7. Amendments to Annexes A and B to this Protocol shall be adopted and enter into force in
accordance with the procedure set out in Article 20, provided that any amendment to Annex
B shall be adopted only with the written consent of the Party concerned.
Article 22
1. Each Party shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 below.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall
exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member

263

States that are Parties to this Protocol. Such an organization shall not exercise its right to
vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.
Article 23
The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Protocol.
Article 24
1. This Protocol shall be open for signature and subject to ratification, acceptance or
approval by States and regional economic integration organizations which are Parties to the
Convention. It shall be open for signature at United Nations Headquarters in New York from
16 March 1998 to 15 March 1999. This Protocol shall be open for accession from the day
after the date on which it is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance,
approval or accession shall be deposited with the Depositary.
2. Any regional economic integration organization which becomes a Party to this Protocol
without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under
this Protocol. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a
Party to this Protocol, the organization and its member States shall decide on their
respective responsibilities for the performance of their obligations under this Protocol. In
such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights
under this Protocol concurrently.
3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional economic
integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the
matters governed by this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary,
who shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in the extent of their
competence.
Article 25
1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date on which not less
than 55 Parties to the Convention, incorporating Parties included in Annex I which
accounted in total for at least 55 per cent of the total carbon dioxide emissions for 1990 of
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the Parties included in Annex I, have deposited their instruments of ratification, acceptance,
approval or accession.
2. For the purposes of this Article, “the total carbon dioxide emissions for 1990 of the Parties
included in Annex I” means the amount communicated on or before the date of adoption of
this Protocol by the Parties included in Annex I in their first national communications
submitted in accordance with Article 12 of the Convention.
3. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or
approves this Protocol or accedes thereto after the conditions set out in paragraph 1 above
for entry into force have been fulfilled, this Protocol shall enter into force on the ninetieth day
following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession.
4. For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic
integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States
members of the organization.
Article 26
No reservations may be made to this Protocol.
Article 27
1. At any time after three years from the date on which this Protocol has entered into force
for a Party, that Party may withdraw from this Protocol by giving written notification to the
Depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by
the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in
the notification of withdrawal.
3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having
withdrawn from this Protocol.
Article 28
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The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the
United Nations.
DONE at Kyoto this eleventh day of December one thousand nine hundred and ninetyseven.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have affixed
their signatures to this Protocol on the dates indicated.
Annex A
Greenhouse gases
Carbon dioxide (C02)
Methane (CH4)
Nitrous oxide (N20)
Hydrofluorocarbons (HFCs)
Perfluorocarbons (PFCs)
Sulphur hexafluoride (SF6)
Sectors/source categories
Energy
Fuel combustion
Energy industries
Manufacturing industries and construction
Transport
Other sectors
Other
Fugitive emissions from fuels
Solid fuels
Oil and natural gas
Other
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Industrial processes
Mineral products
Chemical industry
Metal production
Other production
Production of halocarbons and sulphur hexafluoride
Consumption of halocarbons and sulphur hexafluoride
Other
Solvent and other product use
Agriculture
Enteric fermentation
Manure management
Rice cultivation
Agricultural soils
Prescribed burning of savannas
Field burning of agricultural residues
Other
Waste
Solid waste disposal on land
Wastewater handling
Waste incineration
Other
Annex B
Party Quantified emission limitation or reduction commitment
(Percentage of base year or period)
Australia 108
Austria 92
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Belgium 92
Bulgaria* 92
Canada 94
Croatia* 95
Czech Republic* 92
Denmark 92
Estonia* 92
European Community 92
Finland 92
France 92
Germany 92
Greece 92
Hungary* 94
Iceland 110
Ireland 92
Italy 92
Japan 94
Latvia* 92
Liechtenstein 92
Lithuania* 92
Luxembourg 92
Monaco 92
Netherlands 92
New Zealand 100
Norway 101
Poland* 94
Portugal 92
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Romania* 92
Russian Federation* 100
Slovakia* 92
Slovenia* 92
Spain 92
Sweden 92
Switzerland 92
Ukraine* 100
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland
92
United States of America 93
* Countries that are undergoing the process of transition to a market economy.
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ภาคผนวก ค
DIRECTIVES
DIRECTIVE 2008/101/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 19 November 2008
Amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for
greenhouse gas
Emission allowance trading within the Community
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European
Community, and in particular Article 175(1) thereof,
Having regard to the proposal from the Commission,
Having regard to the opinion of the European Economic and
Social Committee (1),
Having regard to the opinion of the Committee of the
Regions (2),
Acting in accordance with the procedure laid down in
Article 251 of the Treaty (3),
Whereas:
(1) Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003
establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the
Community established a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the
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Community in order to promote reductions of greenhouse gas emissions in a cost-effective
and economically efficient manner.
(2) The ultimate objective of the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC), which was approved on behalf of the European Community by Council Decision
94/69/EC (5), is to stabilise greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that
would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.
(3) The European Council meeting in Brussels on 8 and 9 March 2007 underlined the vital
importance of achieving the strategic objective of limiting the global average temperature
increase to not more than 2 Celsius above pre-industrial levels. The latest scientific findings
reported by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in its Fourth
Assessment Report demonstrate even more clearly that the negative impacts of climate
change are increasingly posing a serious risk to ecosystems, food production and the
attainment of sustainable development and of the Millennium Development Goals, as well as
to human health and security. Keeping the 2 Celsius objective within reach requires
stabilization of the concentration of greenhouse gases in the atmosphere in line with about
450 ppmv CO2 equivalent, which requires global greenhouse gas emissions to peak within
the next 10 to 15 years and substantial global emission reductions to at least 50 % below
1990 levels by 2050.
(4) The European Council emphasised that the European Union is committed to
transforming Europe into a highly energy-efficient and low greenhouse gas-emitting
economy and, until a global and comprehensive post-2012 agreement is concluded, made
a firm independent commitment for the EU to reduce its greenhouse gas emissions to at
least 20 % below 1990 levels by 2020. The limitation of greenhouse gas emissions from
aviation is an essential contribution in line with this commitment.
(5) The European Council emphasised that the EU is committed to a global and
comprehensive agreement for reductions in greenhouse gas emissions beyond 2012,
providing an effective, efficient and equitable response on the scale required to face
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climate change challenges. It endorsed a 30 % reduction in the EU’s greenhouse gas
emissions below 1990 levels by 2020 as its contribution to a global and comprehensive
agreement for the period beyond 2012, provided that other developed countries commit
themselves to comparable emission reductions and economically more advanced
developing countries to contributing adequately according to their responsibilities and
respective capabilities. The EU is continuing to take the lead in the negotiation of an
ambitious international agreement that will achieve the objective of limiting the global
temperature increase to 2 Celsius and is encouraged by the progress made towards this
objective at the 13th Conference of the Parties to the UNFCCC in Bali in December 2007.
The EU will seek to ensure that such a global agreement includes measures to reduce
greenhouse gas emissions from aviation and, in this event, the Commission should consider
which amendments to this Directive as it applies to aircraft operators are necessary.
(6) On 14 February 2007 the European Parliament adopted a resolution on climate change
(1) in which it referred to the objective to limit the average global temperature increase to 2
Celsius above pre-industrialisation levels, and in which it urged the EU to maintain its
leading role in the negotiations with a view to establishing a post-2012 international
framework on climate change and to maintain a high level of ambition in future discussions
with its international partners, and it emphasised the need to undertake overall emission
reductions for all industrialised countries of 30 % compared to 1990 emission levels by 2020
with a view to achieving a reduction in the order of 60 to 80 % by 2050.
(7) The UNFCCC requires all parties to formulate and implement national and, where
appropriate, regional programmes containing measures to mitigate climate change.
(8) The Kyoto Protocol to the UNFCCC, which was approved on behalf of the European
Community by Council Decision 2002/358/EC (2), requires developed countries to pursue
the limitation or reduction of emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal
Protocol from aviation, working through the International Civil Aviation Organisation (ICAO).
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(9) While the Community is not a Contracting Party to the 1944 Chicago Convention on
International Civil Aviation (the Chicago Convention), all Member States are Contracting
Parties to that Convention and members of the ICAO. Member States continue to support
work with other States in the ICAO on the development of measures, including marketbased instruments, to address the climate change impacts of aviation. At the sixth meeting
of the ICAO Committee on Aviation Environmental Protection in 2004, it was agreed that an
aviation-specific emissions trading system based on a new legal instrument under ICAO
auspices seemed sufficiently unattractive that it should not then be pursued further.
Consequently, Resolution A35-5 of the ICAO’s 35th Assembly held in September 2004 did
not propose a new legal instrument but instead endorsed open emissions trading and the
possibility for States to incorporate emissions from international aviation into their emissions
trading schemes. Appendix L to Resolution A36-22 of the ICAO’s 36th Assembly held in
September 2007 urges Contracting States not to implement an emissions trading system on
other Contracting States’ aircraft operators except on the basis of mutual agreement
between those States. Recalling that the Chicago Convention recognizes expressly the right
of each Contracting Party to apply on a non-discriminatory basis its own air laws and
regulations to the aircraft of all States, the Member States of the European Community and
fifteen other European States placed a reservation on this resolution and reserved the right
under the Chicago Convention to enact and apply market-based measures on a nondiscriminatory basis to all aircraft operators of all States providing services to, from or within
their territory.
(10) The Sixth Community Environment Action Programme established by Decision No
1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council (3) provided for the
Community to identify and undertake specific actions to reduce greenhouse gas emissions
from aviation if no such action were agreed within the ICAO by 2002. In its conclusions of
October 2002, December 2003 and October 2004, the Council has repeatedly called on the
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Commission to propose action to reduce the climate change impact of international air
transport.
(11) Policies and measures should be implemented at Member State and Community level
across all sectors of the Community economy in order to generate the substantial
reductions needed. If the climate change impact of the aviation sector continues to grow at
the current rate, it would significantly undermine reductions made by other sectors to
combat climate change.
(12) In its Communication of 27 September 2005 to the Council, the European Parliament,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions entitled
‘Reducing the Climate Change Impact of Aviation’, the Commission outlined a strategy for
reducing the climate impact of aviation. As part of a comprehensive package of measures,
the strategy proposed the inclusion of aviation in the Community scheme for greenhouse
gas emission allowance trading and provided for the creation of a multi-stakeholder working
group on aviation as part of the second phase of the European Climate Change Programme
to consider ways of including aviation in the Community scheme. In its Conclusions of 2
December 2005, the Council recognised that, from an economic and environmental point of
view, the inclusion of the aviation sector in the Community scheme seemed to be the best
way forward and called on the Commission to bring forward a legislative proposal by the
end of 2006. In its resolution of 4 July 2006 on reducing the climate change impact of
aviation (1), the European Parliament recognised that emissions trading has the potential to
play a role as part of a comprehensive package of measures to address the climate impact
of aviation, provided that it is appropriately designed.
(13) A comprehensive package of measures should also include operational and
technological measures. Improvements in air traffic management under the Single
European Sky and SESAR programmes could help increase overall fuel efficiency by up to
12 %. Research into new technologies, including into methods for improving the fuel
efficiency of aircraft, can further cut emissions from aviation.
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(14) The objective of the amendments made to Directive 2003/87/EC by this Directive is to
reduce the climate change impact attributable to aviation by including emissions from
aviation activities in the Community
scheme.
(15) Aircraft operators have the most direct control over the type of aircraft in operation and
the way in which they are flown and should therefore be responsible for complying with the
obligations imposed by this Directive, including the obligation to prepare a monitoring plan
and to monitor and report emissions in accordance with that plan. An aircraft operator may
be identified by the use of an ICAO designator or any other recognised designator used in
the identification of the flight. If the identity of the aircraft operator is not known, the owner of
the aircraft should be regarded as the aircraft operator unless it proves which other person
was the aircraft operator.
(16) In order to avoid distortions of competition and improve environmental effectiveness,
emissions from all flights arriving at and departing from Community aerodromes should be
included from 2012.
(17) The Community and its Member States should continue to seek an agreement on
global measures to reduce greenhouse gas emissions from aviation. The Community
scheme may serve as a model for the use of emissions trading worldwide. The Community
and its Member States should continue to be in contact with third parties during the
implementation of this Directive and to encourage third countries to take equivalent
measures. If a third country adopts measures, which have an environmental effect at least
equivalent to that of this Directive, to reduce the climate impact of flights to the Community,
the Commission should consider the options available in order to provide for optimal
interaction between the Community scheme and that country’s measures, after consulting
with that country. Emissions trading schemes being developed in third countries are
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beginning to provide for optimal interaction with the Community scheme in relation to their
coverage of aviation. Bilateral arrangements on linking the Community scheme with other
trading schemes to form a common scheme or taking account of equivalent measures to
avoid double regulation could constitute a step towards global agreement. Where such
bilateral arrangements are made, the Commission may amend the types of aviation
activities included in the Community scheme, including consequential adjustments to the
total quantity of allowances to be issued to aircraft operators.
(18) In line with the principle of better regulation, certain flights should be exempt from the
Community scheme. To further avoid disproportionate administrative burdens, commercial
air transport operators operating, for three consecutive four-month periods, fewer than 243
flights per period should be exempt from the Community scheme. This would benefit airlines
operating limited services within the scope of the Community scheme, including airlines
from developing countries.
(19) Aviation has an impact on the global climate through releases of carbon dioxide,
nitrogen oxides, water vapour and sulphate and soot particles. The IPCC has estimated that
the total climate impact of aviation is currently two to four times higher than the effect of its
past carbon dioxide emissions alone. Recent Community research indicates that the total
climate impact of aviation could be around two times higher than the impact of carbon
dioxide alone. However, none of these estimates takes into account the highly uncertain
cirrus cloud effects. In accordance with Article 174(2) of the Treaty, Community environment
policy is to be based on the precautionary principle. Pending scientific progress, all impacts
of aviation should be addressed to the extent possible. Emissions of nitrogen oxides will be
addressed in other legislation to be proposed by the Commission in 2008. Research on the
formation of contrails and cirrus clouds and effective mitigation measures, including
operational and technical measures, should be promoted.
(20) In order to avoid distortions of competition, a harmonised allocation methodology
should be specified for determining the total quantity of allowances to be issued and for
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distributing allowances to aircraft operators. A proportion of allowances will be allocated by
auction in accordance with rules to be developed by the Commission. A special reserve of
allowances should be set aside to ensure access to the market for new aircraft operators
and to assist aircraft operators which increase sharply the number of tonne-kilometres that
they perform. Aircraft operators that cease operations should continue to be issued with
allowances until the end of the period for which free allowances have already been
allocated.
(21) Full harmonisation of the proportion of allowances issued free of charge to all aircraft
operators participating in the Community scheme is appropriate in order to ensure a level
playing field for aircraft operators, given that each aircraft operator will be regulated by a
single Member State in respect of all their operations to, from and within the EU and by the
non-discrimination provisions of bilateral air service agreements with third countries.
(22) Aviation contributes to the overall climate change impact of human activities and the
environmental impact of greenhouse gas emissions from aircraft can be mitigated through
measures to tackle climate change in the EU and third countries, especially in developing
countries, and to fund research and development for mitigation and adaptation including in
particular in the fields of aeronautics and air transport. Decisions on national public
expenditure are a matter for Member States, in line with the principle of subsidiarity. Without
prejudice to that position, revenues generated from the auctioning of allowances, or an
equivalent amount where required by overriding budgetary principles of the Member States,
such as unity and universality, should be used to reduce greenhouse gas emissions, to
adapt to the impacts of climate change in the EU and third countries, to fund research and
development for mitigation and adaptation and to cover the cost of administering the
Community scheme. Revenues generated from auctioning should also be used on low
emission transport. The proceeds of auctioning should in particular be used to fund
contributions to the Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund, and measures to
avoid deforestation and facilitate adaptation in developing countries. The provisions of this

277

Directive relating to the use of revenues should not prejudge any decision on the use to be
made of revenues generated from the auctioning of allowances in the broader context of the
general review of Directive 2003/87/EC.
(23) Provisions for the use of funds from the auctioning should be notified to the
Commission. Such notification does not release Member States from the obligation laid
down in Article 88(3) of the Treaty to notify certain national measures. This Directive should
be without prejudice to the outcome of any future State aid procedures that may be
undertaken in accordance with Articles 87 and 88 of the Treaty.
(24) To increase the cost-effectiveness of the Community scheme, aircraft operators should
be able to use certified emission reductions (CERs) and emission reduction units (ERUs)
from project activities to meet obligations to surrender allowances up to a harmonized limit.
The use of CERs and ERUs should be consistent with the criteria for acceptance for use in
the trading scheme set out in this Directive. The average of the percentages specified by
Member States for the use of CERs and ERUs during the Kyoto Protocol’s first
commitment period is approximately 15 %.
(25) In its Conclusions, the European Council meeting in Brussels on 13 and 14 March 2008
recognised that in a global context of competitive markets the risk of carbon leakage is a
concern that needs to be analysed and addressed urgently in the new Emissions Trading
System Directive, so that if international negotiations fail appropriate measures can be
taken. An international agreement remains the best way of addressing this issue.
(26) In order to reduce the administrative burden on aircraft operators, one Member State
should be responsible for each aircraft operator. Member States should be required to
ensure that aircraft operators which were issued with an operating licence in that Member
State, or aircraft operators without an operating licence or from third countries whose
emissions in a base year are mostly attributable to that Member State, comply with the
requirements of this Directive. In the event that an aircraft operator fails to comply with the
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requirements of this Directive and other enforcement measures by the administering
Member State have failed to ensure compliance, Member States should act in solidarity.
The administering Member State should therefore be able to request the Commission to
decide on the imposition of an operating ban at Community level on the aircraft operator
concerned, as a last resort.
(27) To maintain the integrity of the accounting system for the Community scheme in view of
the fact that emissions from international aviation are not integrated into Member States’
commitments under the Kyoto Protocol, allowances allocated to the aviation sector should
only be used to meet the obligations placed on aircraft operators to surrender allowances
under this Directive.
(28) In order to ensure equal treatment of aircraft operators, Member States should follow
harmonised rules for the administration of aircraft operators for which they have
responsibility, in accordance with specific guidelines to be developed by the Commission.
(29) To safeguard the environmental integrity of the Community scheme, units surrendered
by aircraft operators should only count towards greenhouse gas reduction targets that take
these emissions into account.
(30) The European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol) may possess
information which could assist Member States or the Commission in discharging their
obligations imposed by this Directive.
(31) The provisions of the Community scheme relating to monitoring, reporting and verifying
emissions and to penalties applicable to operators should also apply to aircraft operators.
(32) The Commission should review the functioning of Directive 2003/87/EC in relation to
aviation activities in the light of experience of its application and should then report to the
European Parliament and the Council.
(33) The review of the functioning of Directive 2003/87/EC in relation to aviation activities
should consider the structural dependence on aviation of countries which do not have
adequate and comparable alternative modes of transport and which are therefore highly
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dependent on air transport and in which the tourism sector provides a high contribution to
those countries’ gross domestic product. Special consideration should be given to
mitigating or even eliminating any accessibility and competitiveness problems arising for
the outermost regions of the Community, as specified in Article 299(2) of the Treaty, and
problems for public service obligations in connection with the implementation of this
Directive.
(34) The Ministerial Statement on Gibraltar Airport, agreed in Cordoba on 18 September
2006, during the first Ministerial meeting of the Forum of Dialogue on Gibraltar, will replace
the Joint Declaration on the Airport made in London on 2 December 1987, and full
compliance with it will be deemed to constitute compliance with the 1987 Declaration.
(35) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in
accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the
procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.
(36) In particular, the Commission should be empowered to adopt measures for the
auctioning of allowances not required to be issued for free; to adopt detailed rules on the
operation of the special reserve for certain aircraft operators and on the procedures relating
to requests for the Commission to decide on the imposition of an operating ban on an
aircraft operator; and to amend the aviation activities listed in Annex I where a third country
introduces measures to reduce the climate change impact of aviation. Since those
measures are of general scope and are designed to amend non-essential elements of this
Directive, inter alia, by supplementing this Directive with new non-essential elements, they
must be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in
Article 5a of Decision 1999/468/EC.
(37) Since the objective of this Directive cannot be sufficiently achieved by the Member
States and can therefore, by reason of the scale and effects of the proposed action, be
better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance
with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the
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principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what
is necessary in order to achieve that objective.
(38) In accordance with point 34 of the Interinstitutional Agreement on better law-making
(2), Member States are encouraged to draw up, for themselves and in the interest of the
Community, their own tables illustrating, as far as possible, the correlation between the
Directive and the transposition measures, and to make them public.
(39) Directive 2003/87/EC should therefore be amended accordingly,
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:
Article 1
Amendments to Directive 2003/87/EC
Directive 2003/87/EC is hereby amended as follows:
1. the following title shall be inserted before Article 1:
‘CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS’;
2. the following paragraph shall be added to Article 2:
‘3. The application of this Directive to the airport of Gibraltar is understood to be without
prejudice to the respective legal positions of the Kingdom of Spain and the United Kingdom
with regard to the dispute over sovereignty over the territory in which the airport is situated.’;
3. Article 3 shall be amended as follows:
(a) point (b) shall be replaced by the following:
‘(b) “ emissions” means the release of greenhouse gases into the atmosphere from sources
in an installation or the release from an aircraft performing an aviation activity listed in Annex
I of the gases specified in respect of that activity;’
(b) the following points shall be added:
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‘(o) “aircraft operator” means the person who operates an aircraft at the time it performs an
aviation activity listed in Annex I or, where that person is not known or is not identified by the
owner of the aircraft, the owner of the aircraft;
(p) “commercial air transport operator” means an operator that, for remuneration, provides
scheduled or non scheduled air transport services to the public for the carriage of
passengers, freight or mail;
(q) “administering Member State” means the Member State responsible for administering
the Community scheme in respect of an aircraft operator in accordance with Article 18a;
(r) “attributed aviation emissions” means emissions from all flights falling within the aviation
activities listed in Annex I which depart from an aerodrome situated in the territory of a
Member State and those which arrive in such an aerodrome from a third country;
(s) “historical aviation emissions” means the mean average of the annual emissions in the
calendar years 2004, 2005 and 2006 from aircraft performing an aviation activity listed in
Annex I.’;
4. the following Chapter shall be inserted after Article 3:
‘CHAPTER II
AVIATION
Article 3a
Scope
The provisions of this Chapter shall apply to the allocation
and issue of allowances in respect of aviation activities
listed in Annex I.
Article 3b
Aviation activities
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By 2 August 2009, the Commission shall, in accordance with the regulatory procedure
referred to in Article 23(2), develop guidelines on the detailed interpretation of the aviation
activities listed in Annex I.
Article 3c
Total quantity of allowances for aviation
1. For the period from 1 January 2012 to 31 December 2012, the total quantity of allowances
to be allocated to aircraft operators shall be equivalent to 97 % of the historical aviation
emissions.
2. For the period referred to in Article 11 (2) beginning on 1 January 2013, and, in the
absence of any amendments following the review referred to in Article 30(4), for each
subsequent period, the total quantity of allowances to be allocated to aircraft operators shall
be equivalent to 95 % of the historical aviation emissions multiplied by the number of years
in the period. This percentage may be reviewed as part of the general review of this
Directive.
3. The Commission shall review the total quantity of allowances to be allocated to aircraft
operators in accordance with Article 30(4).
4. By 2 August 2009, the Commission shall decide on the historical aviation emissions,
based on best available data, including estimates based on actual traffic information. That
decision shall be considered within the Committee referred to in Article 23(1).
Article 3d
Method of allocation of allowances for aviation
through auctioning
1. In the period referred to in Article 3c(1), 15 % of allowances shall be auctioned.
2. From 1 January 2013, 15 % of allowances shall be auctioned. This percentage may be
increased as part of the general review of this Directive.
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3. A Regulation shall be adopted containing detailed provisions for the auctioning by
Member States of allowances not required to be issued free of charge in accordance with
paragraphs 1 and 2 of this Article or Article 3f(8). The number of allowances to be auctioned
in each period by each Member State shall be proportionate to its share of the total
attributed aviation emissions for all Member States for the reference year reported pursuant
to Article 14(3) and verified pursuant to Article 15. For the period referred to in Article 3c(1),
the reference year shall be 2010 and for each subsequent period referred to in Article 3c
the reference year shall be the calendar year ending 24 months before the start of the
period to which the auction relates That Regulation, designed to amend non-essential
elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the
regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 23(3).
4. It shall be for Member States to determine the use to be made of revenues generated
from the auctioning of allowances. Those revenues should be used to tackle climate change
in the EU and third countries, inter alia, to reduce greenhouse gas emissions, to adapt to
the impacts of climate change in the EU and third countries, especially developing
countries, to fund research and development for mitigation and adaptation, including in
particular in the fields of aeronautics and air transport, to reduce emissions through lowemission transport and to cover the cost of administering the Community scheme. The
proceeds of auctioning should also be used to fund contributions to the Global Energy
Efficiency and Renewable Energy Fund, and measures to avoid deforestation. Member
States shall inform the Commission of actions taken pursuant to this paragraph.
5. Information provided to the Commission pursuant to this Directive does not free Member
States from the notification obligation laid down in Article 88(3) of the Treaty.
Article 3e
Allocation and issue of allowances to aircraft operators
1. For each period referred to in Article 3c, each aircraft operator may apply for an
allocation of allowances that are to be allocated free of charge. An application may be
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made by submitting to the competent authority in the administering Member State verified
tonne-kilometre data for the aviation activities listed in Annex I performed by that aircraft
operator for the monitoring year. For the purposes of this Article, the monitoring year shall
be the calendar year ending 24 months before the start of the period to which it relates in
accordance with Annexes IV and V or, in relation to the period referred to in Article 3c(1),
2010. Any application shall be made at least 21 months before the start of the period to
which it relates or, in relation to the period referred to in Article 3c(1), by 31 March 2011.
2. At least 18 months before the start of the period to which the application relates or, in
relation to the period referred to in Article 3c(1), by 30 June 2011, Member States shall
submit applications received under paragraph 1 to the Commission.
3. At least 15 months before the start of each period referred to in Article 3c(2) or, in relation
to the period referred to in Article 3c(1), by 30 September 2011, the Commission shall
calculate and adopt a decision setting out:
(a) the total quantity of allowances to be allocated for that period in accordance with Article
3c;
(b) the number of allowances to be auctioned in that period in accordance with Article 3d;
(c) the number of allowances in the special reserve for aircraft operators in that period in
accordance with
Article 3f(1);
(d) the number of allowances to be allocated free of charge in that period by subtracting the
number of allowances referred to in points (b) and (c) from the total quantity of allowances
decided upon under point (a); and
(e) the benchmark to be used to allocate allowances free of charge to aircraft operators
whose applications were submitted to the Commission in accordance with paragraph 2. The
benchmark referred to in point (e), expressed as allowances per tonne-kilometre, shall be
calculated by dividing the number of allowances referred to in point
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(d) by the sum of the tonne-kilometre data included in applications submitted to the
Commission in accordance with paragraph 2.
4. Within three months from the date on which the Commission adopts a decision under
paragraph 3, each
administering Member State shall calculate and publish:
(a) the total allocation of allowances for the period to each aircraft operator whose
application it submitted to the Commission in accordance with paragraph 2, calculated by
multiplying the tonne-kilometre data included in the application by the benchmark referred
to in paragraph 3(e); and
(b) the allocation of allowances to each aircraft operator for each year, which shall be
determined by dividing its total allocation of allowances for the period calculated under
point (a) by the number of years in the period for which that aircraft operator is performing
an aviation activity listed in Annex I.
5. By 28 February 2012 and by 28 February of each subsequent year, the competent
authority of the administering Member State shall issue to each aircraft operator the number
of allowances allocated to that aircraft operator for that year under this Article or Article 3f.
Article 3f
Special reserve for certain aircraft operators
1. In each period referred to in Article 3c(2), 3 % of the total quantity of allowances to be
allocated shall be set aside in a special reserve for aircraft operators:
(a) who start performing an aviation activity falling within Annex I after the monitoring year
for which tonnekilometre data was submitted under Article 3e(1) in respect of a period
referred to in Article 3c(2); or
(b) whose tonne-kilometre data increases by an average of more than 18 % annually
between the monitoring year for which tonne-kilometre data was submitted under Article
3e(1) in respect of a period referred to in Article 3c(2) and the second calendar year of that
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period; and whose activity under point (a), or additional activity under point (b), is not in
whole or in part a continuation of an aviation activity previously performed by another
aircraft operator.
2. An aircraft operator who is eligible under paragraph 1 may apply for a free allocation of
allowances from the special reserve by making an application to the competent authority of
its administering Member State. Any application shall be made by 30 June in the third year
of the period referred to in Article 3c(2) to which it relates. An allocation to an aircraft
operator under paragraph 1(b) shall not exceed 1 000 000 allowances.
3. An application under paragraph 2 shall:
(a) include verified tonne-kilometre data in accordance with Annexes IV and V for the
aviation activities listed in Annex I performed by the aircraft operator in the second calendar
year of the period referred to in Article 3c(2) to which the application relates;
(b) provide evidence that the criteria for eligibility under paragraph 1 are fulfilled; and
(c) in the case of aircraft operators falling within paragraph 1(b), state:
(i) the percentage increase in tonne-kilometres performed by that aircraft operator between
the monitoring year for which tonne-kilometre data was submitted under Article 3e(1) in
respect of a period referred to in Article 3c(2) and the second calendar year of that period;
(ii) the absolute growth in tonne-kilometres performed by that aircraft operator between the
monitoring year for which tonne-kilometre data was submitted under Article 3e(1) in respect
of a period referred to in Article 3c(2) and the second calendar year of that period; and
(iii) the absolute growth in tonne-kilometres performed by that aircraft operator between the
monitoring year for which tonne-kilometre data was submitted under Article 3e(1) in respect
of a period referred to in Article 3c(2) and the second calendar year of that period which
exceeds the percentage specified in paragraph 1(b).
4. No later than six months from the deadline for making an application under paragraph 2,
Member States shall submit applications received under that paragraph to the Commission.
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5. No later than 12 months from the deadline for making an application under paragraph 2,
the Commission shall decide on the benchmark to be used to allocate allowances free of
charge to aircraft operators whose applications were submitted to the Commission in
accordance with paragraph 4. Subject to paragraph 6, the benchmark shall be calculated
by dividing the number of the allowances in the special reserve by the sum of:
(a) the tonne-kilometre data for aircraft operators falling within paragraph 1(a) included in
applications submitted to the Commission in accordance with paragraphs 3(a) and 4; and
(b) the absolute growth in tonne-kilometres exceeding the percentage specified in
paragraph 1(b) for aircraft operators falling within paragraph 1(b) included in applications
submitted to the Commission in accordance with paragraphs 3(c)(iii) and 4.
6. The benchmark referred to in paragraph 5 shall not result in an annual allocation per
tonne-kilometre greater than the annual allocation per tonne-kilometre to aircraft operators
under Article 3e(4).
7. Within three months from the date on which the Commission adopts a decision under
paragraph 5, each administering Member State shall calculate and publish:
(a) the allocation of allowances from the special reserve to each aircraft operator whose
application it submitted to the Commission in accordance with paragraph 4. This allocation
shall be calculated by multiplying the benchmark referred to in paragraph 5 by:
(i) in the case of an aircraft operator falling within paragraph 1(a), the tonne-kilometre data
included in the application submitted to the Commission under paragraphs 3(a) and 4;
(ii) in the case of an aircraft operator falling within paragraph 1(b), the absolute growth in
tonne-kilometres exceeding the percentage specified in paragraph 1(b) included in the
application submitted to the Commission under paragraphs 3(c)(iii) and 4; and (b) the
allocation of allowances to each aircraft operator for each year, which shall be determined
by dividing its allocation of allowances under point (a) by the number of full calendar years
remaining in the period referred to in Article 3c(2) to which the allocation relates.
8. Any unallocated allowances in the special reserve shall be auctioned by Member States.
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9. The Commission may establish detailed rules on the operation of the special reserve
under this Article, including the assessment of compliance with eligibility criteria under
paragraph 1. Those measures, designed to amend nonessential elements of this Directive
by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with
scrutiny referred to in Article 23(3).
Article 3g
Monitoring and reporting plans
The administering Member State shall ensure that each aircraft operator submits to the
competent authority in that Member State a monitoring plan setting out measures to monitor
and report emissions and tonnekilometre data for the purpose of an application under
Article 3e and that such plans are approved by the competent authority in accordance with
the guidelines adopted pursuant to Article 14.’;
5. the following title and Article shall be inserted:
‘CHAPTER III
STATIONARY INSTALLATIONS
Article 3h
Scope
The provisions of this Chapter shall apply to greenhouse gas emissions permits and the
allocation and issue of allowances in respect of activities listed in Annex I other than aviation
activities.’;
6. Article 6(2)(e) shall be replaced by the following:
‘(e) an obligation to surrender allowances, other than allowances issued under Chapter II,
equal to the total emissions of the installation in each calendar year, as verified in
accordance with Article 15, within four months following the end of that year.’;
7. the following title shall be inserted after Article 11:
‘CHAPTER IV
PROVISIONS APPLYING TO AVIATION AND
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STATIONARY INSTALLATIONS’;
8. in Article 11a the following paragraph shall be inserted:
‘1a. During the period referred to in Article 3c(1), aircraft operators may use CERs and
ERUs, up to 15 % of the number of allowances they are required to surrender pursuant to
Article 12(2a). For subsequent periods, the percentage of CERs and ERUs that may be
used in relation to aviation activities shall be reviewed as part of the general review of this
Directive and taking into consideration the development of the international climate change
regime. The Commission shall publish this percentage at least six months before the start of
each period referred to in Article 3c.’;
9. in Article 11b(2), the word ‘installations’ shall be replaced by the word ‘activities’;
10. Article 12 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 2, after the word ‘purpose’ the words ‘of meeting an aircraft operator’s
obligations under paragraph 2a or’ shall be inserted;
(b) the following paragraph shall be inserted: ‘2a. Administering Member States shall ensure
that, by 30 April each year, each aircraft operator surrenders a number of allowances equal
to the total emissions during the preceding calendar year from aviation activities listed in
Annex I for which it is the aircraft operator, as verified in accordance with Article 15.
Member States shall ensure that allowances surrendered in accordance with this paragraph
are subsequently cancelled.’;
(c) paragraph 3 shall be replaced by the following:
‘3. Member States shall ensure that, by 30 April each year, the operator of each installation
surrenders a number of allowances, other than allowances issued under Chapter II, equal to
the total emissions from that installation during the preceding calendar year as verified in
accordance with Article 15, and that these are subsequently cancelled.’;
11. in Article 13(3), the words ‘Article 12(3)’ shall be replaced by the words ‘Article 12(2a) or
(3)’;
12. Article 14 shall be amended as follows:
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(a) in the first sentence of paragraph 1:
(i) after the words ‘those activities’ the words ‘and of tonne-kilometre data for the purpose of
an application under Articles 3e or 3f’ shall be inserted;
(ii) the words ‘, by 30 September 2003’ shall be deleted;
(b) paragraph 3 shall be replaced by the following:
‘3. Member States shall ensure that each operator or aircraft operator reports the emissions
during each calendar year from the installation, or, from 1 January 2010, the aircraft, which
it operates to the competent authority after the end of that year in accordance with the
guidelines.’;
13. Article 15 shall be replaced by the following:
‘Article 15
Verification
Member States shall ensure that the reports submitted by operators and aircraft operators
pursuant to Article 14(3) are verified in accordance with the criteria set out in Annex V and
any detailed provisions adopted by the Commission in accordance with this Article, and that
the competent authority is informed thereof. Member States shall ensure that an operator or
aircraft operator whose report has not been verified as satisfactory in accordance with the
criteria set out in Annex V and any detailed provisions adopted by the Commission in
accordance with this Article by 31 March each year for emissions during the preceding year
cannot make further transfers of allowances until a report from that operator or aircraft
operator has been verified as satisfactory. The Commission may adopt detailed provisions
for the verification of reports submitted by aircraft operators pursuant to Article 14(3) and
applications under Articles 3e and 3f, including the verification procedures to be used by
verifiers, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 23(2).’;
14. Article 16 shall be amended as follows:
(a) in paragraph 1, the words ‘by 31 December 2003 at the latest,’ shall be deleted;
(b) paragraphs 2 and 3 shall be replaced by the following:
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‘2. Member States shall ensure publication of the names of operators and aircraft operators
who are in breach of requirements to surrender sufficient allowances under this Directive.
3. Member States shall ensure that any operator or aircraft operator who does not surrender
sufficient allowances by 30 April of each year to cover its emissions during the preceding
year shall be held liable for the payment of an excess emissions penalty. The excess
emissions penalty shall be EUR 100 for each tonne of carbon dioxide equivalent emitted for
which the operator or aircraft operator has not surrendered allowances. Payment of the
excess emissions penalty shall not release the operator or aircraft operator from the
obligation to surrender an amount of allowances equal to those excess emissions when
surrendering allowances in relation to the following calendar year.’;
(c) the following paragraphs shall be added:
‘5. In the event that an aircraft operator fails to comply with the requirements of this Directive
and where other enforcement measures have failed to ensure compliance, its administering
Member State may request the Commission to decide on the imposition of an operating ban
on the aircraft operator concerned.
6. Any request by an administering Member State under paragraph 5 shall include:
(a) evidence that the aircraft operator has not complied with its obligations under this
Directive;
(b) details of the enforcement action which has been taken by that Member State;
(c) a justification for the imposition of an operating ban at Community level; and
(d) a recommendation for the scope of an operating ban at Community level and any
conditions that should be applied.
7. When requests such as those referred to in paragraph 5 are addressed to the
Commission, the Commission shall inform the other Member States through their
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representatives on the Committee referred to in Article 23(1) in accordance with the
Committee’s Rules of Procedure.
8. The adoption of a decision following a request pursuant to paragraph 5 shall be
preceded, when appropriate and practicable, by consultations with the authorities
responsible for regulatory oversight of the aircraft operator concerned. Whenever possible,
consultations shall be held jointly by the Commission and the Member States.
9. When the Commission is considering whether to adopt a decision following a request
pursuant to paragraph 5, it shall disclose to the aircraft operator concerned the essential
facts and considerations which form the basis for such decision. The aircraft operator
concerned shall be given an opportunity to submit written comments to the Commission
within 10 working days from the date of disclosure.
10. At the request of a Member State, the Commission may, in accordance with the
regulatory procedure referred to in Article 23(2), adopt a decision to impose an operating
ban on the aircraft operator concerned.
11. Each Member State shall enforce, within its territory, any decisions adopted under
paragraph 10. It shall inform the Commission of any measures taken to implement such
decisions.
12. Where appropriate, detailed rules shall be established in respect of the procedures
referred to in this Article. Those measures, designed to amend nonessential elements of this
Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory
procedure with scrutiny referred to in Article 23(3).’;
15. the following Articles shall be inserted:
‘Article 18a
Administering Member State
1. The administering Member State in respect of an aircraft operator shall be:
(a) in the case of an aircraft operator with a valid operating licence granted by a Member
State in accordance with the provisions of Council Regulation (EEC) No 2407/92 of 23 July
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1992 on licensing of air carriers (*), the Member State which granted the operating licence
in respect of that aircraft operator; and
(b) in all other cases, the Member State with the greatest estimated attributed aviation
emissions from flights performed by that aircraft operator in the base year.
2. Where in the first two years of any period referred to in Article 3c, none of the attributed
aviation emissions from flights performed by an aircraft operator falling within paragraph
1(b) of this Article are attributed to its administering Member State, the aircraft operator shall
be transferred to another administering Member State in respect of the next period. The new
administering Member State shall be the Member State with the greatest estimated
attributed aviation emissions from flights performed by that aircraft operator during the first
two years of the previous period.
3. Based on the best available information, the Commission shall:
(a) before 1 February 2009, publish a list of aircraft operators which performed an aviation
activity listed in Annex I on or after 1 January 2006 specifying the administering Member
State for each aircraft operator in accordance with paragraph 1; and
(b) before 1 February of each subsequent year, update the list to include aircraft operators
which have subsequently performed an aviation activity listed in Annex I.
4. The Commission may, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article
23(2), develop guidelines relating to the administration of aircraft operators under this
Directive by administering Member
States.
5. For the purposes of paragraph 1, “base year” means, in relation to an aircraft operator
which started operating in the Community after 1 January 2006, the first calendar year of
operation, and in all other cases, the calendar year starting on 1 January 2006.
Article 18b
Assistance from Eurocontrol
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For the purposes of carrying out its obligations under Articles 3c(4) and 18a, the
Commission may request the assistance of Eurocontrol or another relevant organization and
may conclude to that effect any appropriate agreements with those organisations.
16. in Article 19, paragraph 3 shall be amended as follows:
(a) the last sentence shall be replaced by the following:
‘That Regulation shall also include provisions concerning the use and identification of CERs
and ERUs in the Community scheme and the monitoring of the level of such use and
provisions to take account of the inclusion of aviation activities in the Community scheme.’;
(b) the following subparagraph shall be added: ‘The Regulation on a standardised and
secured system of registries shall ensure that allowances, CERs and ERUs surrendered by
aircraft operators are transferred to Member States’ retirement accounts for the Kyoto
Protocol’s first commitment period only to the extent that those allowances, CERs and ERUs
correspond to emissions included in the national totals of Member States’ national
inventories for that period.’;
17. in Article 23, paragraph 3 shall be replaced by the following:
‘3. Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision
1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.’;
18. the following Article shall be inserted:
‘Article 25a
Third country measures to reduce the climate change
impact of aviation
1. Where a third country adopts measures for reducing the climate change impact of flights
departing from that country which land in the Community, the Commission, after consulting
with that third country, and with Member States within the Committee referred to in Article
23(1), shall consider options available in order to provide for optimal interaction between the
Community scheme and that country’s measures. Where necessary, the Commission may
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adopt amendments to provide for flights arriving from the third country concerned to be
excluded from the aviation activities listed in Annex I or to provide for any other
amendments to the aviation activities listed in Annex I which are required by an agreement
pursuant to the fourth subparagraph. Those measures, designed to amend non-essential
elements of this Directive, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure
with scrutiny referred to in Article 23(3). The Commission may propose to the European
Parliament and the Council any other amendments to this Directive. The Commission may
also, where appropriate, make recommendations to the Council in accordance with Article
300(1) of the Treaty to open negotiations with a view to concluding an agreement with the
third country concerned.
2. The Community and its Member States shall continue to seek an agreement on global
measures to reduce greenhouse gas emissions from aviation. In the light of any such
agreement, the Commission shall consider whether amendments to this Directive as it
applies to aircraft operators are necessary.’; 19. Article 28 shall be amended as follows:
(a) paragraph 3(b) shall be replaced by the following:
‘(b) to be responsible for surrendering allowances, other than allowances issued under
Chapter II, equal to the total emissions from installations in the pool, by way of derogation
from Articles 6(2)(e) and 12(3); and’;
(b) paragraph 4 shall be replaced by the following:
‘4. The trustee shall be subject to the penalties applicable for breaches of requirements to
surrender sufficient allowances, other than allowances issued under Chapter II, to cover the
total emissions from
installations in the pool, by way of derogation fromArticle 16(2), (3) and (4).’;
20. the following paragraph shall be added to Article 30:
‘4. By 1 December 2014 the Commission shall, on the basis of monitoring and experience of
the application of this Directive, review the functioning of this Directive in relation to aviation
activities in Annex I and may make proposals to the European Parliament and the Council
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pursuant to Article 251 of the Treaty as appropriate. The Commission shall give
consideration in particular to:
(a) the implications and impacts of this Directive as regards the overall functioning of the
Community scheme;
(b) the functioning of the aviation allowance market, covering in particular any possible
market disturbances;
(c) the environmental effectiveness of the Community scheme and the extent by which the
total quantity of allowances to be allocated to aircraft operators under Article 3c should be
reduced in line with overall EU emissions reduction targets;
(d) the impact of the Community scheme on the aviation sector, including issues of
competitiveness, taking into account in particular the effect of climate change policies
implemented for aviation outside the EU;
(e) continuing with the special reserve for aircraft operators, taking into account the likely
convergence of growth rates across the industry;
(f) the impact of the Community scheme on the structural dependency on aviation transport
of islands, landlocked regions, peripheral regions and the outermost regions of the
Community;
(g) whether a gateway system should be included to facilitate the trading of allowances
between aircraft operators and operators of installations whilst ensuring that no transactions
would result in a net transfer of allowances from aircraft operators to operators of
installations;
(h) the implications of the exclusion thresholds as specified in Annex I in terms of certified
maximum take-off mass and number of flights per year performed by an aircraft operator;
(i) the impact of the exemption from the Community scheme of certain flights performed in
the framework of public service obligations imposed in accordance with Council Regulation
(EEC) No 2408/92 of 23 July 1992 on access for Community air carriers to intra-Community
air routes (*);

297

(j) developments, including the potential for future developments, in the efficiency of
aviation and in particular the progress towards meeting the Advisory Council for
Aeronautics Research in Europe (ACARE) goal to develop and demonstrate technologies
able to reduce fuel consumption by 50 % by 2020 and whether further measures to increase
efficiency are necessary;
(k) developments in scientific understanding on the climate change impacts of contrails and
cirrus clouds caused by aviation with a view to proposing effective mitigation measures. The
Commission shall then report to the European Parliament and the Council.
21. the following title shall be inserted after Article 30:
‘CHAPTER V
FINAL PROVISIONS’;
22. Annexes I, IV and V shall be amended in accordance with the Annex to this Directive.
Article 2
Transposition
1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions
necessary to comply with this Directive before 2 February 2010. They shall forthwith inform
the Commission thereof. When Member States adopt those measures, they shall contain a
reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of
their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by
Member States.
2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of
national law which they adopt in the field covered by this Directive. The Commission shall
inform the Member States thereof.
Article 3
Entry into force
This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official
Journal of the European Union.
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Article 4
Addressees
This Directive is addressed to the Member States.
Done at Strasbourg, 19 November 2008
ANNEX
Annexes I, IV and V to Directive 2003/87/EC are hereby amended as follows:
1. Annex I shall be amended as follows:
(a) the title shall be replaced by the following:
‘CATEGORIES OF ACTIVITIES TO WHICH THIS DIRECTIVE APPLIES’;
(b) the following subparagraph shall be inserted in paragraph 2 before the table: ‘From 1
January 2012 all flights which arrive at or depart from an aerodrome situated in the territory
of a Member State to which the Treaty applies shall be included.’;
(c) the following category of activity shall be added:
‘Aviation
Flights which depart from or arrive in an aerodrome situated in the territory of a Member
State to which the Treaty applies. This activity shall not include:
(a) flights performed exclusively for the transport, on official mission, of a reigning Monarch
and his immediate family, Heads of State, Heads of Government and Government Ministers,
of a country other than a Member State, where this is substantiated by an appropriate status
indicator in the flight plan;
(b) military flights performed by military aircraft and customs and police flights;
(c) flights related to search and rescue, firefighting flights, humanitarian flights and
emergency medical service flights authorised by the appropriate competent authority;
(d) any flights performed exclusively under visual flight rules as defined in Annex 2 to the
Chicago Convention;
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(e) flights terminating at the aerodrome from which the aircraft has taken off and during
which no intermediate landing has been made;
(f) training flights performed exclusively for the purpose of obtaining a licence, or a rating in
the case of cockpit flight crew where this is substantiated by an appropriate remark in the
flight plan provided that the flight does not serve for the transport of passengers and/or
cargo or for the positioning or ferrying of the aircraft;
(g) flights performed exclusively for the purpose of scientific research or for the purpose of
checking, testing or certifying aircraft or equipment whether airborne or ground-based;
(h) flights performed by aircraft with a certified maximum take-off mass of less than 5 700
kg;
(i) flights performed in the framework of public service obligations imposed in accordance
with Regulation (EEC) No 2408/92 on routes within outermost regions, as specified in Article
299(2) of the Treaty, or on routes where the capacity offered does not exceed 30 000 seats
per year; and
(j) flights which, but for this point, would fall within this activity, performed by a commercial
air transport operator operating either:
— fewer than 243 flights per period for three consecutive four-month periods; or
— flights with total annual emissions lower than 10,000 tonnes per year. Flights performed
exclusively for the transport, on official mission, of a reigning Monarch and his immediate
family, Heads of State, Heads of Government and Government Ministers, of a Member State
may not be excluded under this point.’
2. Annex IV shall be amended as follows:
(a) the following title shall be inserted after the title of the Annex:
‘PART A — Monitoring and reporting of emissions from stationary installations’;
(b) the following part shall be added:
‘PART B — Monitoring and reporting of emissions from aviation activities
Monitoring of carbon dioxide emissions
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Emissions shall be monitored by calculation. Emissions shall be calculated using the
formula:
Fuel consumption × emission factor
Fuel consumption shall include fuel consumed by the auxiliary power unit. Actual fuel
consumption for each flight shall be used wherever possible and shall be calculated using
the formula: Amount of fuel contained in aircraft tanks once fuel uplift for the flight is
complete – amount of fuel contained in aircraft tanks once fuel uplift for subsequent flight is
complete + fuel uplift for that subsequent flight. If actual fuel consumption data are not
available, a standardised tiered method shall be used to estimate fuel consumption data
based on best available information. Default IPCC emission factors, taken from the 2006
IPCC Inventory Guidelines or subsequent updates of these Guidelines, shall be used unless
activity-specific emission factors identified by independent accredited laboratories using
accepted analytical methods are more accurate. The emission factor for biomass shall be
zero. A separate calculation shall be made for each flight and for each fuel.
Reporting of emissions
Each aircraft operator shall include the following information in its report under Article 14(3):
A. Data identifying the aircraft operator, including:
— name of the aircraft operator,
— its administering Member State,
— its address, including postcode and country and, where different, its contact address in
the administering
Member State,
— the aircraft registration numbers and types of aircraft used in the period covered by the
report to perform
the aviation activities listed in Annex I for which it is the aircraft operator,
— the number and issuing authority of the air operator certificate and operating licence
under which the
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aviation activities listed in Annex I for which it is the aircraft operator were performed,
— address, telephone, fax and e-mail details for a contact person, and
— name of the aircraft owner.
B. For each type of fuel for which emissions are calculated:
— fuel consumption,
— emission factor,
— total aggregated emissions from all flights performed during the period covered by the
report which fall within the aviation activities listed in Annex I for which it is the aircraft
operator,
— aggregated emissions from:
— all flights performed during the period covered by the report which fall within the aviation
activities listed in Annex I for which it is the aircraft operator and which departed from an
aerodrome situated in the territory of a Member State and arrived at an aerodrome situated
in the territory of the same Member State,
— all other flights performed during the period covered by the report which fall within the
aviation activities listed in Annex I for which it is the aircraft operator,
— aggregated emissions from all flights performed during the period covered by the report
which fall within
the aviation activities listed in Annex I for which it is the aircraft operator and which:
— departed from each Member State, and
— arrived in each Member State from a third country,
— uncertainty.
Monitoring of tonne-kilometre data for the purpose of Articles 3e and 3f
For the purpose of applying for an allocation of allowances in accordance with Article 3e(1)
or Article 3f(2), the
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amount of aviation activity shall be calculated in tonne-kilometres using the following
formula:
tonne-kilometres = distance ×payload
where:
‘distance’ means the great circle distance between the aerodrome of departure and the
aerodrome of arrival plus an additional fixed factor of 95 km; and
‘payload’ means the total mass of freight, mail and passengers carried. For the purposes of
calculating the payload:
— the number of passengers shall be the number of persons on-board excluding crew
members,
— an aircraft operator may choose to apply either the actual or standard mass for
passengers and checked baggage contained in its mass and balance documentation for
the relevant flights or a default value of 100 kg for each passenger and his checked
baggage.
Reporting of tonne-kilometre data for the purpose of Articles 3e and 3f
Each aircraft operator shall include the following information in its application under Article
3e(1) or Article 3f(2):
A. Data identifying the aircraft operator, including:
— name of the aircraft operator,
— its administering Member State,
— its address, including postcode and country and, where different, its contact address in
the administering Member State,
— the aircraft registration numbers and types of aircraft used during the year covered by
the application to perform the aviation activities listed in Annex I for which it is the aircraft
operator
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— the number and issuing authority of the air operator certificate and operating licence
under which the aviation activities listed in Annex I for which it is the aircraft operator were
performed,
— address, telephone, fax and e-mail details for a contact person, and
— name of the aircraft owner.
B. Tonne-kilometre data:
— number of flights by aerodrome pair,
— number of passenger-kilometres by aerodrome pair,
— number of tonne-kilometres by aerodrome pair,
— chosen method for calculation of mass for passengers and checked baggage,
— total number of tonne-kilometres for all flights performed during the year to which the
report relates falling
within the aviation activities listed in Annex I for which it is the aircraft operator.’;
3. Annex V shall be amended as follows:
(a) the following title shall be inserted after the title of the Annex:
‘PART A — Verification of emissions from stationary installations’;
(b) the following part shall be added:
‘PART B — Verification of emissions from aviation activities
13. The general principles and methodology set out in this Annex shall apply to the
verification of reports of emissions from flights falling within an aviation activity listed in
Annex I.
For this purpose:
(a) in paragraph 3, the reference to operator shall be read as if it were a reference to an
aircraft operator, and in point (c) of that paragraph the reference to installation shall be read
as if it were a reference to the aircraft used to perform the aviation activities covered by the
report;
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(b) in paragraph 5, the reference to installation shall be read as if it were a reference to the
aircraft operator;
(c) in paragraph 6 the reference to activities carried out in the installation shall be read as a
reference to aviation activities covered by the report carried out by the aircraft operator;
(d) in paragraph 7 the reference to the site of the installation shall be read as if it were a
reference to the sites used by the aircraft operator to perform the aviation activities covered
by the report;
(e) in paragraphs 8 and 9 the references to sources of emissions in the installation shall be
read as if they were a reference to the aircraft for which the aircraft operator is responsible;
and
(f) in paragraphs 10 and 12 the references to operator shall be read as if they were a
reference to an aircraft operator.
Additional provisions for the verification of aviation emission reports
14. The verifier shall in particular ascertain that:
(a) all flights falling within an aviation activity listed in Annex I have been taken into account.
In this task the verifier shall be assisted by timetable data and other data on the aircraft
operator’s traffic including data from Eurocontrol requested by that operator;
(b) there is overall consistency between aggregated fuel consumption data and data on fuel
purchased or otherwise supplied to the aircraft performing the aviation activity.
Additional provisions for the verification of tonne-kilometre data submitted for the purposes
of Articles 3e and 3f
15. The general principles and methodology for verifying emissions reports under Article
14(3) as set out in this
Annex shall, where applicable, also apply correspondingly to the verification of aviation
tonne-kilometre data.
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16. The verifier shall in particular ascertain that only flights actually performed and falling
within an aviation activity listed in Annex I for which the aircraft operator is responsible have
been taken into account in that operator’s application under Articles 3e(1) and 3f(2). In this
task the verifier shall be assisted by data on the aircraft operator’s traffic including data from
Eurocontrol requested by that operator. In addition, the verifier shall ascertain that the
payload reported by the aircraft operator corresponds to records on payloads kept by that
operator for safety purposes.’
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายคงกฤช เสลาคุณ เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ที่กรุงเทพมหานคร สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง จากคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. 2552 และไดเขาศึกษาตอในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
ความสัมพันธระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. 2552

