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Om: Kulstofboblen 

En række finansielle institutioner har konstateret, at der er risiko for en "kulstofboble" på de finansielle 
markeder. Kulstofboblen henviser til overvurderingen af fossile brændstofsreserver, hvoraf mange 
kunne blive strandede aktiver, hvis verdenssamfundet opfylder sit fastsatte mål om at begrænse 
klimaforandringerne til +2 °C. McKinsey og Carbon Trust har anslået, at 30-40 % af virksomhedernes 
værdi kan være i fare som følge af kulstofboblen. Eftersom den europæiske finansielle sektor har 
investeret mere end 1 billion EUR i fossile brændstofaktiver, er EU især i risiko for en kulstofboble. 

I denne sammenhæng gør følgende sig gældende: ECB's formand Mario Draghi har anmodet Det 
Rådgivende Udvalg i Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici om at undersøge kulstofboblen. 
Tysklands forbundsfinansminister Wolfgang Schäuble har bestilt en undersøgelse om dette emne i 
forhold til Tyskland. Nationalbankdirektør i Det Forenede Kongerige Mark Carney har påpeget disse 
risici og bestilt en undersøgelse om virkningerne for forsikringsbranchen. G 20 har også anmodet 
Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) i Basel om at fortage en offentlig-privat undersøgelse om 
kulstofboblen. En række institutioner har desuden truffet foranstaltninger i denne henseende. F.eks. 
har Norges statsejede investeringsfond besluttet at afhænde dele af sin portefølje inden for fossile 
brændstoffer, og det samme er tilfældet for selskaber såsom AXA.  

Kan Kommissionen i den forbindelse venligst gøre rede for følgende: 

– Hvilke foranstaltninger har Kommissionen truffet med hensyn til kulstofboblen? 

– Hvilke lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige initiativer vedrørende kulstofboblen 
kan der forventes fra Kommissionens side i de kommende år? 

– Mener Kommissionen, at en undersøgelse af kulstofboblen også vil kunne gennemføres inden for 
rammerne af kapitalmarkedsunionen? 

– Mener Kommissionen, at direktivet om ikkefinansiel rapportering bør omfatte krav om 
gennemsigtighed og oplysningspligt med hensyn til kulstofeksponering? 
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