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Przedmiot: Bańka węglowa

Szereg instytucji finansowych dostrzega ryzyko tzw. bańki węglowej na rynkach finansowych. Bańka 
węglowa odnosi się do zbyt wysokiej wyceny rezerw paliw kopalnych, z których wiele może się 
okazać porzuconymi aktywami, jeżeli świat zrealizuje zadeklarowany cel polegający na ograniczeniu 
zmiany klimatu do +2°C. McKinsey i Carbon Trust szacują, że z powodu bańki węglowej zagrożonych 
może być od 30 do 40% wartości przedsiębiorstw. Z uwagi na fakt, że europejski sektor finansowy 
zainwestował ponad 1 bilion EUR w aktywa w postaci zasobów paliw kopalnych Unia Europejska jest 
szczególnie zagrożona bańką węglową.

W związku z powyższym prezes EBC Mario Draghi zwrócił się do Doradczego Komitetu Naukowego 
Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego o zbadanie kwestii bańki węglowej. Bank Anglii również 
zajmuje się tą kwestią, a państwa G20 zwróciły się niedawno do Rady Stabilności Finansowej w 
Bazylei o przeprowadzenie publiczno-prywatnego dochodzenia w sprawie bańki węglowej.

Niektóre instytucje podejmują już działania w związku z potencjalnymi konsekwencjami bańki 
węglowej. Norweski Państwowy Fundusz Majątkowy postanowił sprzedać udziały w firmach, których 
przychody w ponad 30% pochodzą z węgla, a wiele innych instytucji, takich jak Kościół anglikański, 
Rockefeller Brothers Fund, AXA, miasta i uniwersytety, również postanowiło wyzbyć się aktywów w 
postaci zasobów paliw kopalnych.

W związku z powyższym Komisja jest proszona o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

– Jakie działania Komisja podejmuje w związku z bańką węglową?

– Czy bańka węglowa zostanie uwzględniona w unii rynków kapitałowych, chociaż nie wspomina 
się o niej w zielonej księdze?

– Jakich inicjatyw ustawodawczych lub nieustawodawczych dotyczących bańki węglowej należy 
oczekiwać od Komisji w najbliższych latach?

– Czy Komisja uważa, że dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej powinna 
uwzględniać wymogi dotyczące przejrzystości i ujawniania informacji w odniesieniu do ekspozycji 
węglowej?
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