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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000142/2015 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato 
w imieniu grupy Verts/ALE 

Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen 
w imieniu grupy PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy 
w imieniu grupy ALDE 

Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Paul Brannen 
w imieniu grupy S&D 

Helmut Scholz 
w imieniu grupy GUE/NGL 

Dario Tamburrano 
w imieniu grupy EFDD 

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 stać się 
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; niemiecki minister 
finansów Wolfgang Schäuble zlecił wykonanie badania wpływu tej kwestii na Niemcy; prezes Banku 
Anglii Mark Carney podkreślił, że ryzyko faktycznie istnieje, i zlecił wykonanie badania skutków bańki 
węglowej dla sektora ubezpieczeniowego; grupa G-20 zwróciła się do Rady Stabilności Finansowej w 
Bazylei o przeprowadzenie publiczno-prywatnego dochodzenia w kwestii bańki węglowej. Również 
wiele instytucji podjęło działania w tej sprawie. Przykładowo państwowy fundusz majątkowy Norwegii, 
a także firmy takie jak AXA, postanowiły zbyć część swojego portfela zainwestowaną w paliwa 
kopalne.  

W tym kontekście Komisja jest proszona o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

– Jakie działania podjęła ona w sprawie bańki węglowej? 

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

– Czy sądzi ona, że unia rynków kapitałowych mogłaby również posłużyć za podstawę do zbadania 
kwestii bańki węglowej? 

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

Przedłożone: 16.11.2015 
Przekazane: 18.11.2015 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 25.11.2015 


