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Angående: Fossilbubblan 

En rad finansinstitut har konstaterat att det finns risk för en ”fossilbubbla” på finansmarknaderna. 
Fossilbubblan handlar om övervärderingen av de fossila bränslereserverna, av vilka många kan 
komma att bli så kallade strandade tillgångar om världen skulle uppnå sitt fastställda mål att begränsa 
temperaturhöjningen till +2 °C. McKinsey och Carbon Trust uppskattar att 30–40 procent av 
företagsvärdet kan vara i fara till följd av fossilbubblan. Med tanke på att finanssektorn i Europa har 
investerat mer än 1 000 miljarder euro i fossila bränsletillgångar är EU särskilt utsatt för risken för en 
fossilbubbla. 

I detta sammanhang har ECB:s ordförande, Mario Draghi, uppmanat Europeiska 
systemrisknämndens rådgivande vetenskapliga kommitté att undersöka fossilbubblan. Den tyske 
finansministern, Wolfgang Schäuble, har beställt en studie i ämnet för Tysklands räkning. Guvernören 
för Bank of England, Mark Carney, har framhållit riskerna och beställt en studie om effekterna för 
försäkringssektorn. Slutligen har G20-gruppen uppmanat rådet för finansiell stabilitet i Basel att göra 
en offentlig-privat utredning av fossilbubblan. En rad institutioner har också vidtagit åtgärder i detta 
avseende. Exempelvis har Norges nationella placeringsfond beslutat att avyttra fossila bränslen från 
delar av sin portfölj, och företag som AXA har gjort samma sak.  

Kan kommissionen mot denna bakgrund svara på följande frågor: 

– Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit beträffande fossilbubblan? 

– Vilka lagstiftningsinitiativ och andra initiativ avseende fossilbubblan kan förväntas från 
kommissionen under kommande år? 

– Anser kommissionen att kapitalmarknadsunionen också kan utgöra ett underlag för att undersöka 
fossilbubblan? 

– Anser kommissionen att direktivet om icke-finansiell rapportering bör inbegripa transparens och 
informationsskyldighet när det gäller fossilexponering? 
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