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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000142/2015 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato 
namens de Verts/ALE-Fractie 

Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen 
namens de PPE-Fractie 

Gerben-Jan Gerbrandy 
namens de ALDE-Fractie 

Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Paul Brannen 
namens de S&D-Fractie 

Helmut Scholz 
namens de GUE/NGL-Fractie 

Dario Tamburrano 
namens de EFDD-Fractie 

Betreft: De koolstofbel 

Een aantal financiële instellingen heeft erop gewezen dat er op de financiële markten een "koolstofbel" 
dreigt te ontstaan. De term "koolstofbel" heeft betrekking op de overwaardering van fossiele 
brandstofvoorraden, die veelal onrendabel zouden kunnen worden, mocht de wereld inderdaad het 
vastgestelde doel bereiken om de klimaatverandering tot +2°C te beperken. McKinsey en de Carbon 
Trust schatten dat 30 à 40 % van de waarde van ondernemingen door de koolstofbel in gevaar zou 
kunnen komen. Daar de Europese financiële sector meer dan 1 biljoen EUR in fossielebrandstofactiva 
heeft geïnvesteerd, is het risico van een koolstofbel voor de EU bijzonder groot. 

In dit verband heeft ECB-president Mario Draghi de adviesraad van het Europees Comité voor 
Systeemrisico's gevraagd de koolstofbel te onderzoeken, heeft de Duitse minister van Financiën, 
Wolfgang Schäuble, een studie aangevraagd naar de gevolgen voor Duitsland, heeft de gouverneur 
van de Bank of England, Mark Carney, de risico's onderstreept en opdracht gegeven tot een studie 
naar het effect op de verzekeringssector, en heeft de G20 de Raad voor financiële stabiliteit in Bazel 
verzocht een publiek-privaat onderzoek naar de koolstofbel te laten uitvoeren. Ook hebben diverse 
instellingen maatregelen ter zake genomen. Zo heeft het Noorse staatsinvesteringsfonds besloten 
fossiele brandstoffen af te stoten uit delen van zijn portefeuille, net zoals ondernemingen als AXA.  

Kan de Commissie tegen deze achtergrond de volgende vragen beantwoorden: 

– Wat heeft zij met betrekking tot de koolstofbel ondernomen? 

– Welke wetgevings- of niet-wetgevingsinitiatieven betreffende de koolstofbel kunnen er de 
komende jaren van de Commissie worden verwacht? 

– Is zij van mening dat de kapitaalmarktenunie ook een pijler kan vormen in het kader van een 
onderzoek naar de koolstofbel? 

– Is zij van mening dat de richtlijn bekendmaking niet-financiële informatie vereisten inzake 
transparantie en openbaarmaking betreffende risico's in verband met de koolstofbel zou moeten 
bevatten? 

Ingediend: 16.11.2015 
Doorgezonden: 18.11.2015 
Uiterste datum beantwoording: 25.11.2015 


