
1078816.LV PE 485.303 

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000142/2015 

Komisijai 
Reglamenta 128. pants 
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Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen 
PPE grupas vārdā 
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ALDE grupas vārdā 

Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Paul Brannen 
S&D grupas vārdā 

Helmut Scholz 
GUE/NGL grupas vārdā 

Dario Tamburrano 
EFDD grupas vārdā 

Temats: Oglekļa burbulis 

Vairākas finanšu institūcijas ir identificējušas t. s. oglekļa burbuļa risku finanšu tirgos. Oglekļa burbulis 
nozīmē pārvērtētas fosilā kurināmā rezerves, no kurām daudzas varētu kļūt par zaudētiem aktīviem, 
lai pasaule sasniegtu paziņoto mērķi ierobežot klimata pārmaiņas līdz +2°C. Konsultāciju uzņēmums 
“McKinsey” un Oglekļa Trests (Carbon Trust) ir novērtējuši, ka 30–40 % no uzņēmuma vērtības varētu 
būt apdraudēta oglekļa burbuļa dēļ. Tā kā Eiropas finanšu nozare ir ieguldījusi vairāk nekā 
EUR 1 triljonu fosilā kurināmā aktīvos, oglekļa burbuļa risks īpaši apdraud ES. 

Šajā sakarā: ECB priekšsēdētājs Mario Draghi ir lūdzis Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas konsultatīvo 
zinātnisko komiteju izpētīt oglekļa burbuli;  
 Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble pasūtījis šā jautājuma pētījumu attiecībā uz Vāciju;  
Anglijas Bankas vadītājs Mark Carney uzsvēra riskus un pasūtīja pētījumu par tā ietekmēm uz 
apdrošināšanas nozari  
 un G20 ir aicinājusi Finanšu stabilitātes padomi Bāzelē veikt publiskā un privātā sektora izmeklēšanu 
par oglekļa burbuli. Šajā sakarā ir veikušas pasākumus arī vairākas citas institūcijas. Piemēram, 
Norvēģijas valsts īpašuma fonds ir pieņēmis lēmumu atsavināt daļu no sava fosilā kurināmā portfeļa, 
tāpat ir rīkojušās tādas kompānijas kā AXA.  

Šajā sakarībā, vai Komisija varētu paskaidrot: 

– Ko tā ir darījusi attiecībā uz oglekļa burbuli? 

– Kādas likumdošanas vai neleģislatīvas iniciatīvas, kas attiektos uz oglekļa burbuli, varētu sagaidīt 
nākamajos gados? 

– Vai tā uzskata, ka oglekļa burbuļa izmeklēšanas balsts varētu būt arī kapitāla tirgu savienība? 

– Vai Komisija uzskata, ka Direktīvā par nefinanšu informācijas atklāšanu ir jāiekļauj 
pārredzamības un informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz oglekļa ietekmi? 
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