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EU กําหนดกรอบการดําเนินการเพือควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมภายใน EU อย่างต่อเนือง ในปั จจุบน
ั EU
มีกรอบการดําเนินการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต ้ชือ 2030 Climate & Energy Framework โดยประเทศสมาชิก EU จะต ้องลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40% (เทียบกับระดับของปี 2533) ภายในปี 2573 โดยแผนดําเนินงานดังกล่าว ได ้ระบุกลุม
่ อุตสาหกรรมที
อยูภ
่ ายใต ้การควบคุม ได ้แก่ 1) กลุม
่ อุตสาหกรรม ทีอยูภ
่ ายใต ้ระบบ EU ETS ได ้แก่ อุตสาหกรรมเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมยานยนต์และชินส่วน อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืม อุตสาหกรรมเครืองใช ้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมกระดาษและเยือกระดาษ และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล ้า และ 2) กลุม
่ อุตสาหกรรมทีไม่ได ้อยูภ
่ ายใต ้ระบบ EU ETS ได ้แก่ การ
คมนาคมขนส่ง (ยกเว ้นการบิน) การเคหะ การเกษตรกรรม และการจัดการของเสีย โดยทัง 2 กลุม
่ อุตสาหกรรมจะต ้องลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลง 43% และ 30% ภายในปี 2573 ตามลําดับ (เทียบกับระดับของปี 2548)

ภาคการขนส่งทางบก (road transport) ของ EU ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีสุด ส่งผลให้ EU ออกมาตรการจําก ัดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากรถยนต์เป็นอ ันด ับต้น จากรายงานขององค์กร European Environment Agency (EEA) เมือปี 2557 ระบุวา่ ภาคการขนส่ง
ทางบกของ EU ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีสุดถึง 72.8% เมือเทียบกับการภาคการขนส่งอืนๆ ได ้แก่ ทางนํ า 13% ทางอากาศ 13.1% ทาง
รถไฟ 0.6% และอืนๆ 0.5% ผนวกกับปั ญหาละเมิดมาตรฐานการปล่อยไอเสียเครืองยนต์ดเี ซลของบริษัท Volkswagen ผู ้ผลิตรถยนต์ทใหญ่
ี
ทสุ
ี ด
ในยุโรปเมือปี 2558 หรือทีรู ้จักกันดีในชือ “คดี Dieselgate” ส่งผลให ้ EU เร่งออกมาตรการแก ้ไขปั ญหาทังด ้านมาตรฐานการตรวจสอบการปล่อย
ไอเสียจากเครืองยนต์ ไปจนถึงการกําหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ทีมา https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en
้ ล ังงานทางเลือกมากขึน เมือเดือน
EU เสนอร่างปร ับปรุงกฎระเบียบด้านมาตรฐานการปล่อยก๊าซ CO2 เร่งส่งเสริมรถยนต์ทใช
ี พ
พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได ้เสนอปรับปรุงกฎระเบียบว่าด ้วยมาตรฐานการปล่อยก๊าซของรถโดยสารส่วนบุคคลและรถตู ้ทีผลิตใหม่
(new passenger cars and new light commercial vehicles) เพือกําหนดเป้ าหมายสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์หลังปี 2563 โดยเน ้น 2
มาตรการหลัก คือ 1) การกําหนดเป้ าหมายการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ให ้ได ้ 30% ภายในปี 2573 (เมือเทียบกับระดับของปี 2564) และ 2)
กําหนดมาตรการส่งเสริมการผลิตรถทีไม่มก
ี ารปล่อยก๊าซหรือปล่อยก๊าซตํา (Zero and Low Emission Vehicles: ZLEV) เช่น การผ่อนปรนเป้ า
หมายการลดการปล่อยก๊าซสําหรับบริษัทผู ้ผลิตทีสามารถผลิตรถประเภท ZLEV ได ้เกินเป้ าหมาย (15% ในปี 2568 และ 30% ในปี 2573 ของ
การผลิตทังหมด) ซึงล่าสุด คณะกรรมการด ้านสิงแวดล ้อมของสภายุโรป (ENVI) ได ้เสนอให ้เพิมเป้ าหมายการปล่อยก๊าซ CO2 เป็ น 20% ภายในปี
2568 และ 45% ภายในปี 2573 ตลอดจนเพิมสัดส่วนรถยนต์ประเภท ZLEV เป็ น 20% ภายในปี 2568 และ 40% ภายในปี 2573
อย่างไรก็ด ี บริษ ัทผูผ
้ ลิตรายใหญ่ในยุโรปไม่เห็นด้วยก ับเป้าหมายทีสูงมากจนเกินไป และเรียกร้องให้ EU ผ่อนคลายเป้าหมายเพือให้
เวลาก ับภาคอุตสาหกรรมในการปร ับต ัว เพราะอาจส่งให ้มีผู ้ตกงานจํานวนมาก และผู ้บริโภคเองยังไม่พร ้อมทีจะเลือกซือรถยนต์ไฟฟ้ าทีมีราคา
แพง โดยจากสถิตข
ิ ององค์กร European Alternative Fuels Observatory ระบุวา่ ปั จจุบน
ั ยอดขายใน EU ของรถยนต์ไฟฟ้ าทีขับเคลือนด ้วย
แบตเตอรี (BEV) และแบบ Plug-in คิดเป็ น 1.75% ของยอดขายรถยนต์ทงหมดเท่
ั
านัน เพิมขึนจากปี กอ
่ นเพียง 0.75% โดยบริษัทผู ้ผลิตมองว่า
มาตรการอุดหนุดของรัฐ และจํานวนสถานีชาร์จไฟ (charging stations) เป็ นปั จจัยสําคัญในการส่งเสริมการใช ้รถยนต์ไฟฟ้ า อย่างไรก็ด ี ร่างกฎ
ระเบียบฉบับนีจะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากทีประชุมสภายุโรปสมัยสามัญในวันที 1 ตุลาคม 2561 ก่อนส่งกลับไปทีคณะกรรมาธิการยุโรปปรับแก ้
และเสนอต่อคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปให ้ความเห็นชอบร่วมกับสภายุโรปก่อนบังคับใช ้ จึงมีความเป็ นไปได ้ทีจะมีการแก ้ไขรายละเอียดของร่าง
กฎระเบียบเพิมเติม
ั วนการผลิตรถยนต์ประเภท ZLEV เป็นมาตรการส่งเสริมให้มส
ั วนรถยนต์ไฟฟ้า
การปร ับเป้าหมายการปล่อยก๊าซและการเพิมสดส่
ี ดส่
ั
ในตลาด EU มากขึน เป็นสญญาณให้
อต
ุ สาหกรรมยานยนต์ไทยต้องปร ับต ัว เพราะไม่วา่ เป้ าหมายที EU กําหนดจะเป็ นเท่าไหร่ ก็จะส่งผล
ให ้บริษัทผู ้ผลิตหันมาผลิตรถยนต์ประเภท ZLEV เช่น รถยนต์ไฟฟ้ า (Electric Vehicles) หรือรถเซลล์เชือเพลิง (Fuel Cell Vehicles) มากยิงขึน
นอกจากนี ปั จจุบน
ั ไม่ได ้มีเพียงแค่ยโุ รปทีออกนโยบายสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้ า แต่ยงั รวมถึงตลาดใหญ่อนๆ
ื อย่างเช่น สหรัฐฯ และจีน ทีมีทศ
ิ ทาง
นโยบายเดียวกัน ซึงจะส่งผลกระทบกับผู ้ประกอบการไทยทีอยูใ่ นห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ของโลก เพราะความต ้องการชินส่วนประเภททีเกียวข ้อง
กับระบบเก็บนํ ามันเชือเพลิง และระบบระบายไอเสีย ก็จะกลายเป็ นสิงทีไม่จําเป็ นอีกต่อไป
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