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1.

INTRODUCIÓN

O presente documento ofrece unha descrición xeral da rede EKOenerxía e da etiqueta
EKOenerxía. Tratará os obxectivos e a estrutura de xestión da rede, así como os criterios de
estabelecemento da etiqueta EKOenerxía.
EKOenerxía é o resultado dunha consulta intensiva a ONG europeas, provedores de electricidade,
produtores de electricidade, consumidores, asociacións de consumidores e autoridades. Esta
consulta levouse a cabo de acordo co Código ISEAL de Boas Prácticas para estabelecer Normas
Sociais e Medioambientais (www.isealalliance.org). EKOenerxía tamén se inspirou no enfoque
da etiqueta americana Green-e (www.green-e.org).
Véxase tamén www.ekoenergy.org.

2.

EKOenerxía: RED E ECOETIQUETA

EKOenerxía é unha rede de ONG medioambientais europeas comprometidas con:
- Estimular o desenvolvemento do sector da enerxía eléctrica renovable e promover solucións
para loitar contra o cambio climático;
- Contribuír á protección da biodiversidade, dos diferentes hábitats e dos servizos dos
ecosistemas;
- Informar os consumidores de electricidade sobre o produto que están a mercar e sobre as
reclamacións que poden efectuar relacionadas coa compra;
- Mobilizar a enerxía positiva de milleiros de persoas, grupos e empresas que comparten a nosa
ambición e darlles a oportunidade de implicarse;
- Fomentar o diálogo e cooperar co sector da electricidade, as ONG medioambientais e outras
partes interesadas (p. ex. as asociacións de consumidores e as autoridades).
A ferramenta máis visible para alcanzar estes obxectivos é a etiqueta EKOenerxía, a primeira e
única etiqueta paneuropea en materia de electricidade.
O obxectivo desta etiqueta é axudar os provedores de electricidade a vender un produto eléctrico
que se recoñece e se acepta facilmente. Ademais, a etiqueta pretende axudar os consumidores a
orientarse no complexo mercado eléctrico europeo. Os consumidores de EKOenerxía recibirán
información certeira sobre a orixe da electricidade e sobre as reclamacións que poderán facer con
respecto á súa compra. Por outra banda, a etiqueta EKOenerxía cumpre cos requisitos de
sustentabilidade estabelecidos pola rede EKOenerxía.
EKOenerxía é a única etiqueta de electricidade que xorde como resultado dun proceso de
consulta paneuropeo que, ademais de estar presente na totalidade do mercado europeo, conta co
recoñecemento dos grupos implicados en tódolos países europeos.

3.

ESTRUTURA DA REDE EKOenerxía

3.1.

A rede

A rede EKOenerxía é unha coalición de ONG medioambientais, cuxa estrutura se desenvolverá
co tempo e estará adaptada ás necesidades e capacidades dos seus membros.
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Durante a súa posta en marcha, a relación entre os parceiros de EKOenerxía estará regulada polo
Acordo provisorio entre os parceiros da rede EKOenerxía (Interim agreement between the
partners of the EKOenergy network). Este acordo outorga dereito a voto a tódolos membros na
Xunta de EKOenerxía. As decisións tómanse por maioría de 3/4 (isto é, polo menos tres veces
máis votos positivos ca negativos).
Os membros acordaron revisar a estrutura da rede EKOenerxía así que a EKOenerxía se venda
en seis países (cun mínimo de 100 GWh por país). O máis probable é que se evolucione cara a
institución dunha organización EKOenerxía (unha entidade xurídica), dirixida por unha Xunta
escollida polos seus membros.

3.2.

A Xunta de EKOenerxía

Dentro da estrutura administrativa, a Xunta de EKOenerxía é máxima autoridade de goberno. A
Xunta é a encargada de: aprobar a estratexia da organización; tomar as decisións relativas aos
criterios, á aceptabilidade das instalacións de produción (nos casos descritos neste documento)e
ao uso do Fondo para o Medio Ambiente de EKOenerxía e o Fondo do Clima de EKOenerxía; e
designar o xefe da Secretaría de EKOenerxía.
Consoante o actual Acordo provisorio entre os parceiros da rede EKOenerxía, a cada membro
correspóndelle un voto na Xunta de EKOenerxía. No futuro, poderase acordar unha organización
distinta.

3.3.

Estrutura de apoio

Grupo Asesor
A Xunta de EKOenerxía designa os membros do Grupo Asesor, que ten un tamaño
aproximadamente tres veces maior que a propia Xunta. Esta designación ten unha validade de
dous anos e pode ser renovada.
No Grupo Asesor existen prazas reservadas para as seguintes partes interesadas:
- As ONG medioambientais: tanto plataformas a nivel europeo como organizacións a nivel
nacional ou rexional.
- A industria do sector eléctrico (produtores, comercializadores e provedores)
- Os consumidores de EKOenerxía, as organizacións sectoriais e as asociacións de
consumidores
Outros posibles membros serían por exemplo as autoridades implicadas no estabelecemento do
sistema de garantías de orixe.
O Grupo Asesor pode achegar a súa opinión sobre calquera asunto relacionado con EKOenerxía
e estará activamente informado sobre a axenda da Xunta. A Xunta debe responder nun prazo de
dous meses ás preguntas e comentarios dos membros do Grupo Asesor.
O Grupo Asesor escolle os membros do Panel de Arbitraxe EKOenerxía mediante unha maioría
de tres cuartos.
Grupos de traballo
Tanto a Xunta como a Secretaría de EKOenerxía poden decidir formar grupos de traballo.
3
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Tódolos parceiros se poden postular para seren membros destes grupos de traballo e/ou suxerir
expertos. Tras consultar o grupo asesor, a Xunta ou a Secretaría nomean os membros dos grupos
de traballo.
Sempre que for posible, EKOenerxía servirase de (ou colaborará con) foros e redes xa existentes,
en vez de formar novas estruturas.

3.4.

Secretaría

A administración diaria de EKOenerxía está en mans dunha secretaría. As tarefas da Secretaría
de EKOenerxía inclúen o seguinte:
- Asegurar a xestión e o bo funcionamento de EKOenerxía
- Representar a EKOenerxía nas súas relacións exteriores e estabelecer contactos
- Proporcionar servizos ás partes e grupos implicados
- Ocuparse de tódalas tarefas relacionada coa contabilidade financeira de EKOenerxía
- Organizar, preparar e efectuar o seguimento de tódalas reunións da estrutura de EKOenerxía
- Preparar documentos para axudar á toma de decisións sobre orzamentos e plans de acción
- Elaborar informes internos e externos
- Dar apoio á publicación e difusión de información
- Levar a xestión financeira da asociación

3.5.

Mecanismo de reclamacións e panel de arbitraxe

Calquera persoa pode presentar unha reclamación sobre calquera decisión (ou ausencia de
decisión) da Xunta de EKOenerxía, ou sobre como se aplican as normas de EKOenerxía. As
reclamacións débense dirixir á Xunta de EKOenerxía e tamén se comunicarán ao Grupo Asesor.
A Xunta de EKOenerxía deberá dar unha resposta nun prazo de 3 meses ás reclamacións
presentadas por:
- Membros da rede EKOenerxía
- Empresas que comercializan EKOenerxía
- Produtores de electricidade (ou os seus representantes) no caso de decisións acerca da
elixibilidade dos seus medios de produción.
Se as partes que presenten unha reclamación non están de acordo coa resposta proporcionada
pola Xunta, e se forman parte dalgún dos tres grupos anteriormente mencionados, poderán levar
o caso ante o Panel de Arbitraxe de EKOenerxía.
O Panel de Arbitraxe de EKOenerxía componse dun mínimo de tres expertos propostos polo
Grupo Asesor e designados pola Xunta de EKOenerxía. Estes nomeamentos teñen unha validade
de cinco anos.
No Panel de Arbitraxe hai unha praza reservada para un experto en cuestións medioambientais e
outra para un experto en enerxía eléctrica renovable. As partes interesadas pertinentes terán a
oportunidade de propor candidatos para estas prazas. Polo menos un dos membros do panel de
reclamacións ha de ser un xurista (Máster en Dereito).
O procedemento de arbitraxe de EKOenerxía estará baseado nas normas de arbitraxe existentes,
tales como as normas do Tribunal Europeo de Arbitraxe. O Panel de Arbitraxe deberá chegar a
unha decisión nun prazo de 6 meses desde o momento en que un caso se presente. A presentación
dunha reclamación non implica a suspensión da validez da decisión en disputa.
4
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O Panel de Arbitraxe tamén resolverá as disputas relativas ao Acordo de licenza de EKOenerxía
se (e na medida en que) EKOenerxía e o titular da licenza así o acordaran no propio Acordo de
licenza.
O Panel de Arbitraxe de EKOenerxía entrará en funcionamento non máis tarde de dous anos
despois das primeiras vendas de EKOenerxía.

4.

LINGUA

A lingua de traballo da rede de EKOenerxía é o inglés, porén a Secretaría procurará facer todo o
posible para dar apoio ao maior número posible de interesados na súa propia lingua mediante,
por exemplo, a formación dunha rede de tradutores voluntarios.
En caso de discrepancias entre as versións en diferentes linguas, prevalecerá a versión en inglés.

5.
A ETIQUETA
PRINCIPAL

EKOenerxía

COMO

FERRAMENTA

A rede EKOenerxía pretende fomentar o uso da enerxía eléctrica renovable (como se especifica
no apartado 7). En particular, as accións da rede EKOenerxía centraranse na electricidade que
leve a etiqueta EKOenerxía.
A etiqueta EKOenerxía é a ferramenta principal que usará a rede para crear un valor engadido,
isto é, para asegurar que o mercado eléctrico apoie e reforce opcións de políticas climáticas e
medioambientais. Deste xeito, a etiqueta EKOenerxía garante:
- Que unha parte do prezo da electricidade verde/ecolóxica se destine a accións
medioambientais e medidas que non serían posibles sen esa compra.
- Que unha parte da prima por enerxía verde se invista na promoción da enerxía eléctrica
renovable e no intercambio de coñecementos e experiencia.
- Que se estabelezan criterios adicionais no relativo a que tipo de enerxía eléctrica se pode
comercializar como EKOenerxía e como se debe vender esta electricidade. En xeral, os
criterios de EKOenerxía baséanse nas mellores prácticas de aplicación da lexislación europea
no ámbito medioambiental, enerxético e de protección dos consumidores. A EKOenerxía é un
“pau” e unha “cenoria” para animar a tódolos provedores a levar a cabo unha aplicación
apropiada das normas europeas, tanto nos países membros da Unión Europea como noutros
países.
- Que os consumidores de EKOenerxía reciban información máis detallada e fiable sobre a
enerxía eléctrica que compran. Isto permitiralles escoller a electricidade que mellor se adapte
ás súas necesidades e preferencias.
Por todas estas razóns, a electricidade só se poderá vender como EKOenerxía se o produto
cumpre os criterios estabelecidos pola rede EKOenerxía. Isto relaciónase cos seguintes aspectos:
- Información para os consumidores (apartado 6)
- Renovabilidade, sustentabilidade e clima (apartados 7, 8 e 9)
- Seguimento e prevención da dobre conta (apartado 10)
- Auditoría e control (apartado 11)
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6.

INFORMACIÓN PARA OS CONSUMIDORES

6.1

Información sobre os produtos EKOenerxía

Os provedores deben informar os consumidores e potenciais consumidores da orixe dos produtos
de EKOenerxía que subministran. Esta información debe conter como mínimo o seguinte:
- Información sobre o país de orixe
- Información sobre o modo de produción. Esta información ten que se basear na lista de fontes
de enerxía renovables proporcionada no apartado 7 deste documento. No caso da enerxía
eólica, recoméndase distinguir entre enerxía eólica mariña, terrestre e preto da costa (offshore,
onshore e nearshore). Se se ofrece información máis específica, as categorías xerais pódense
omitir. No caso de o produto consistir nunha combinación de varios tipos de electricidade
renovable, deberase indicar a porcentaxe de cada un dos tipos.
A Secretaría de EKOenerxía elaborará un código de conduta onde se especificará como e cando
se debe proporcionar a devandita información. Procurarase que sexa coherente cos criterios de
boas prácticas estabelecidos por outros programas certificadores, como o Green-e Energy, e
fundamentarase en consultas intensivas cos provedores europeos e outras partes implicadas.
Este código de conduta deberá figurar como anexo no contrato entre o provedor de enerxía
eléctrica e EKOenerxía (o Contrato de Licenza).
O Código de Conduta terá que ter como mínimo os seguintes elementos e consideracións:
- Os consumidores terán que poder basear a súa escolla na información sobre o país de orixe e
o modo de produción
- Esta información deberá constar en cada contrato de subministración de servizo individual
- Os cambios na composición dos produtos eléctricos subministrados ou a perda do status de
EKOenerxía deberanse comunicar a cada un dos consumidores afectados de maneira
individual, así como á Secretaría de EKOenerxía
- Os provedores deberán absterse de facer as súas propias afirmacións sobre atributos
vinculados á compra de EKOenerxía (por exemplo, os relacionados coas emisións de dióxido
de carbono e a adicionalidade). No seu lugar, deberán reproducir as palabras suxeridas pola
rede EKOenerxía ou introducir unha ligazón ás páxinas relevantes do portal de EKOenerxía.
Os textos de EKOenerxía sobre as emisión de dióxido de carbono serán coherentes coas
mellores prácticas internacionais.

6.2.

Outras informacións

A rede EKOenerxía apoiará activamente unha política de transparencia con respecto á
electricidade fornecida segundo a Directiva sobre o mercado da electricidade (Directiva
2003/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de xuño de 2003, que estabelece regras
comúns para o mercado interno da electricidade) e fomentará o uso dos datos sobre a mestura
residual1 de acordo coas recomendacións da RE-DIS/EPED2 (véxase o apartado 10 para máis
información).
1
A mestura residual é a mestura de electricidade subministrada aos consumidores que no seu contrato non
teñen ningunha especificación para obter unha forma particular de enerxía eléctrica. Na práctica trátase
normalmente da de toda a electricidade da rede eléctrica salvo os contratos de enerxía verde.
2
EPED é unha plataforma para entidades designadas polos gobernos co obxectivo de calcular e publicar os
datos da mestura residual con fins divulgativos (véxase www.eped.org). No seu labor, EPED conta coa axuda de
RE-DISS (www.reliable-disclosure.org), un proxecto dedicado a mellorar de forma significativa a fiabilidade e a
precisión da información proporcionada aos consumidores de electricidade de Europa acerca da orixe da enerxía que
consumen.

6

Versión a ser aprobado pola Comisión Ekoenergia, 11 de febreiro

6.3.

Financiamento do traballo de EKOenerxía

Por cada megawatt-hora (MWh) vendido como EKOenerxía, o provedor pagará un mínimo de
0,08 euros (8 céntimos de euro) á rede EKOenerxía para financiar as actividades da rede e dar
apoio ao seu labor de incremento da demanda de enerxía eléctrica renovable.
Esta taxa só se aplicará aos primeiros 250 GWh de electricidade vendida a un mesmo
consumidor final, toda a electricidade vendida que exceda eses primeiros 250 GWh estará exenta.

7.

ELEKTRIZITATE MOTA AUKERAGARRIAK

EKOenerxía é unha etiqueta destinada á enerxía eléctrica renovable. A enerxía eléctrica
renovable é a electricidade que provén de fontes naturais que non se esgotan polo uso ou de
recursos naturais que se explotan de tal maneira que se poden rexenerar con relativa facilidade
mediante procesos naturais.
Na actualidade EKOenerxía acepta electricidade renovable proveniente das seguintes fontes:
a) Enerxía eólica
b) Enerxía solar
c) Enerxía hidroeléctrica3
d) Enerxía mariña (enerxía maremotriz, undimotriz, enerxía das correntes mariñas, etc.)
e) Enerxía xeotérmica
f) Bioenerxía (sólida, líquida e biogás)
g) Enerxía obtida a partir de gas de vertedoiro
h) Enerxía procedente de gas de plantas de tratamento de augas residuais
Por outra banda, exclúense as seguintes fontes de enerxía:
a) Carbón e petróleo de xisto
b) Petróleo, incluído o petróleo non convencional como o petróleo de xisto e petróleo de areas
bituminosas
c) Gas natural, incluído o gas de xisto
d) Turba
e) Enerxía nuclear
f) Incineración de residuos que non sexan biomasa
A lista de fontes de enerxía non aceptables non é exhaustiva.

8.

SUSTENTABILIDADE

8.1

EKOenerxía e sustentabilidade

Co obxectivo de garantir un crecemento estable do sector europeo da enerxía eléctrica renovable
é importante que os diferentes grupos promotores da electricidade renovable se comprendan e
fortalezan entre si, aínda que teñan distintas preocupacións e puntos de partida: os produtores, os
provedores, os comercializadores, os especialistas en políticas climáticas, os conservacionistas,
3
rede).

Exclúese a enerxía eléctrica xerada a partir de auga bombeada (como no almacenamento enerxético en
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as organizacións de consumidores etc.
A etiqueta EKOenerxía e a rede de EKOenerxía pretenden ter un papel activo para unir aos
diferentes grupos interesados mediante:
- A adopción dun enfoque práctico que se centre na implicación dos interesados.
- A creación dun fondo medioambiental, que usará os cartos para tomar medidas concretas de
protección da biodiversidade acordadas polas partes implicadas relevantes.
- A exclusión dos tipos de métodos de produción de electricidade renovable máis polémicos do
conxunto dos permitidos por EKOenerxía.
A rede EKOenerxía xunto coas outras partes interesadas avaliarán os resultados de forma regular
e, se for necesario, suxerirán mudanzas nos criterios aplicados de conformidade co explicado no
apartado 15 deste documento.

8.2

Requisito xeral: respectar tódolos requisitos legais

Para poder vender EKOenerxía, os dispositivos de produción da electricidade teñen que cumprir:
- Tódolos requisitos legais en vigor no lugar de produción
- Tódalas condicións requiridas polas súas licenzas
Nos parágrafos a seguir expóñense outros requisitos adicionais. Para cada tipo de fonte
enerxética, os requisitos enuméranse por separado.

8.3
A.

Requisitos específicos
Enerxía eólica

Só se aceptarán as instalacións situadas nas seguintes zonas se son aprobadas pola Xunta de
EKOenerxía, após consulta coas partes implicadas relevantes:
a)
Reservas naturais estabelecidas polas autoridades
b)
Espazos da rede Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/)
c)
Áreas importantes para as aves (IBA, en inglés) (consúltense os mapas en
http://www.birdlife.org/datazone/site/search)
d)
Lugares
Patrimonio
Mundial
da
Humanidade
da
UNESCO
(véxase
http://whc.unesco.org/en/254/)
As zonas mencionadas só se terán en conta na medida en que aparezan no mapa dispoñible en
www.ekoenergy.org
As decisións que se tomen deben ser razoadas, respectar a lexislación en vigor no lugar de
produción e ter en consideración os obxectivos conservacionistas nesas zonas. As decisións
serán públicas.
A Xunta de EKOenerxía pode delegar os seus dereitos de aprobación noutras entidades, en
particular ONG ecoloxistas nacionais ou rexionais, durante un período de tempo e zona ben
determinados. Estas entidades terán os mesmos deberes que a Xunta de EKOenerxía,
particularmente a obriga de consultar as demais partes implicadas.
B.

Enerxía solar

As instalacións de enerxía solar en terra que se sitúen nas seguintes zonas só serán aceptables se
8
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son aprobadas pola Xunta de EKOenerxía, após consulta coas partes implicadas relevantes:
a)
Reservas naturais estabelecidas polas autoridades
b)
Espazos da rede Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/)
c)
Áreas importantes para as aves (IBA, en inglés) (consúltense os mapas en
http://www.birdlife.org/datazone/site/search)
d)
Lugares
Patrimonio
Mundial
da
Humanidade
da
UNESCO
(véxase
http://whc.unesco.org/en/254/)
Os lugares arriba indicados só se terán en conta na medida en que aparezan no mapa dispoñible
en www.ekoenergy.org.
A aprobación poderá depender da existencia e aplicación dun plan de xestión que contemple
elementos como os seguintes:
- Instalación de valados ou cerrados (para evitar a fragmentación dos hábitats e permitir o paso
de animais).
- Xestión libre de pesticidas.
- Medidas para evitar a impermeabilización do solo (por exemplo, co uso de parafusos de
fixación no solo en vez de cemento).
- Xestión do hábitat no espazo entre os paneis solares e as zonas sen construír do lugar.
- Xestión adecuada da auga.
C.

Enerxía hidroeléctrica

1. Por cada megawatt-hora vendido como enerxía hidroeléctrica EKOenerxía, deberase pagar
unha contribución de 0,10 euros (10 céntimos de euro) ao Fondo para o Medio Ambiente de
EKOenerxía.
A Xunta de EKOenerxía é a que xestiona o Fondo para o Medio Ambiente EKOenerxía, en
estreita colaboración cos provedores que proporcionan o diñeiro. Os custos de xestión dos
recursos financeiros non deberán exceder o 5% do total das contribucións ao fondo.
O diñeiro do Fondo para o Medio Ambiente de EKOenerxía usarase para financiar a execución
de:
- As medidas enumeradas no parágrafo C.2.i
- (outras) Medidas enumeradas nos plans de xestión de bacías hidrográficas elaborados
consoante o artigo 13 da Directiva marco da auga (Directiva 2000/60/CE do Parlamento
Europeo e do Consello, de 23 de Outubro de 2000, que estabelece un marco de acción
comunitaria no ámbito da política da auga), en concreto medidas que melloren o estado
ecolóxico dos ríos e das zonas de ribeira.
Outros factores importantes que se terán en conta para seleccionar os proxectos financiados serán
a rendibilidade, o impacto social e ecolóxico, as oportunidades de co-financiamento, o país de
orixe da electricidade e o país onde se vendera a electricidade.
Os proxectos financiados non van ser xestionados por EKOenerxía. EKOenerxía pretende apoiar
dinámicas xa existentes e unirse a iniciativas existentes. Os cartos do Fondo para o Medio
Ambiente poderán, por exemplo, destinarse ao co-financiamento de proxectos levados a cabo
polas autoridades.
2. A electricidade producida en instalacións hidroeléctricas só se poderá vender baixo a
denominación de EKOenerxía se a central hidroeléctrica aparece na lista aprobada pola Xunta de
9
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EKOenerxía. O procedemento para obter esta aprobación descríbese a seguir.
i. Calquera poderá facilitarlle á Secretaría de EKOenerxía unha listaxe que relacione as centrais
hidroeléctricas que queira incluír neste proxecto, xunto cunha lista de medidas destinadas a
promover a recuperación os ecosistemas acuáticos e a mellorar os hábitats naturais das especies
afectadas polas centrais.
Existen dúas formas de calcular o número mínimo de medidas que deben constar na devandita
lista, que se indican a continuación. Débese usar o método que dea como resultado un maior
número de medidas:
- Incluirase como mínimo unha medida cando o número de centrais sexa 5 ou menos; como
mínimo dúas medidas cando o número de centrais estea entre 6 e 10; e así sucesivamente.
- Incluirase como mínimo unha medida se a capacidade combinada das centrais hidroeléctricas
indicadas é de 50 MW ou menos; como mínimo dúas medidas se a capacidade é de entre 50
MW e 100 MW; e así sucesivamente.
Non se poderán incluír na mesma lista centrais situadas en países diferentes.
Para que unha determinada medida poida formar parte da lista presentada, as partes interesadas
implicadas (non necesariamente o propietario da planta hidroeléctrica) deberán acordar:
- Aplicar a medida no momento en que o financiamento para a súa realización se encontre
dispoñible.
- Buscar financiamento complementario para a súa aplicación.
- Facer todo o posible para optimizar os beneficios ecolóxicos da medida e.
- Permitir o seguimento dos efectos da medida.
Recoméndase que esta lista se debata por anticipado coas partes, en particular coas ONG
nacionais ou rexionais e cos grupos de xestión de bacías hidrográficas, pois a Xunta de
EKOenerxía pediralles a súa opinión e comentarios antes de tomar unha decisión.
ii.
A Xunta de EKOenerxía pode aprobar unha listaxe após consulta coas partes implicadas
relevantes, en especial coas ONG nacionais ou rexionais e cos grupos de xestión de bacías
hidrográficas.
Os factores que se terán en conta á hora de tomar esta decisión serán por exemplo:
- O equilibrio entre as medidas propostas e o impacto medioambiental das centrais
hidroeléctricas indicadas. Recoméndase centrar a atención en medidas que mitiguen os
efectos medioambientais prexudiciais das centrais de enerxía hidráulica, en particular
mediante a recuperación dos ecosistemas acuáticos e a mellora dos hábitats naturais das
especies afectadas polas instalacións hidroeléctricas
- A clasificación do río nos plans de xestión de bacías hidrográficas (artigo 13 da Directiva
marco da auga europea, 200/60/EC) e as medidas especificadas neses plans
- A sensibilidade local e as preocupacións das partes implicadas locais. Isto significa por
exemplo que na maioría dos países será difícil aceptar encoros, presas e canais construídos
despois do 2012.
A Xunta de EKOenerxía poderá delegar estes dereitos de aprobación noutras entidades, en
concreto nas ONG medioambientais nacionais ou rexionais, por un período de tempo e zona ben
determinados. Estas entidades estarán suxeitas aos mesmos deberes que a Xunta de EKOenerxía,
en particular á obriga de consultar as outras partes implicadas.
A aprobación da lista combinada de centrais hidroeléctricas e medidas terá unha validez de 5
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anos, pero o operador da central poderá presentar unha versión actualizada en todo momento.
A lista de plantas de enerxía hidráulica e as medidas propostas estará dispoñible en
www.ekoenergy.org
iii. As centrais hidroeléctricas deixarán de estar nesta lista no caso de que:
- Non cumpran tódalas condicións legais en vigor no lugar de produción e/ou non cumpran
tódolos requisitos esixidos segundo a súa licenza (véxase tamén o parágrafo 8.2)
- Non garantan un caudal ecolóxico do 5% do caudal medio anual. Poderase admitir unha
porcentaxe menor se o 5% non se pode alcanzar debido a secas ou a un caso de forza maior.
Tamén se admitirán outros casos aceptados pola Xunta de EKOenerxía despois de consultar as
partes interesadas relevantes, en particular as ONG nacionais ou rexionais e os grupos de
xestión das bacías hidrográficas (por exemplo, se un volume mínimo do 5% causase un
deterioro significativo da produción de enerxía e non provocase beneficios medioambientais
considerables).
3. No caso de plantas hidroeléctricas que xa conten cunha certificación concedida polos sistemas
europeos de etiquetado de enerxía hidráulica sustentable, non será preciso que presenten a lista
coas medidas. Así mesmo, non se terá que abonar a contribución para o Fondo para o Medio
Ambiente pola EKOenerxía producida nestas centrais. Para este fin, os sistemas europeos de
etiquetado de enerxía hidroeléctrica sustentable defínense como sistemas de etiquetado que
estabelecen estritas condicións medioambientais no relativo ao caudal de auga, ás flutuacións
bruscas do caudal (caudais punta), á xestión de encoros, á xestión da carga sedimentaria do leito
(carga de fondo) e ao deseño das centrais hidroeléctricas.
Na actualidade estes sistemas inclúen CH2OICE (www.ch2oice.eu) e NatureMade Star
(www.naturemade.org). Se se instituísen novos programas a fin de garantir o cumprimento dos
mesmos criterios de sustentabilidade, a Xunta de EKOenerxía aceptará e revisará solicitudes para
que se lles conceda o mesmo status.
D.

Enerxía mariña

As instalacións de enerxía mariña (é dicir, quedan excluídas as instalacións en ríos de maré e
estuarios) situadas nas seguintes zonas só se aceptarán se son aprobadas pola Xunta de
EKOenerxía previa consulta coas partes implicadas relevantes:
a)
Reservas naturais estabelecidas polas autoridades
b)
Espazos da rede Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/)
c)
Áreas importantes para as aves (IBA, en inglés) (consúltense os mapas en
http://www.birdlife.org/datazone/site/search)
d)
Lugares
Patrimonio
Mundial
da
Humanidade
da
UNESCO
(véxase
http://whc.unesco.org/en/254/)
As zonas mencionadas só se considerarán na medida en que aparezan no mapa dispoñible en
www.ekoenery.org.
As decisións que se tomen deben ser razoadas, respectar a lexislación vixente no lugar de
produción e ter en consideración os obxectivos de conservación desas zonas. As decisións serán
públicas.
A Xunta de EKOenerxía poderá delegar os seus dereitos de aprobación noutras entidades, en
concreto nas ONG medioambientais nacionais ou rexionais, por un período de tempo e zona
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determinados. Estas entidades terán os mesmos deberes que a Xunta de EKOenerxía, en
particular á obriga de consultar as outras partes implicadas.
Nota: Para as instalacións en ríos de marea e estuarios aplicaranse exactamente as mesmas regras
que para as (outras) formas de enerxía hidroeléctrica (ver 8.3.C)
E.

Enerxía xeotérmica

As instalacións de enerxía xeotérmica situadas nas seguintes zonas só se aceptarán se son
aprobadas pola Xunta de EKOenerxía previa consulta coas partes implicadas relevantes:
e)
Reservas naturais estabelecidas polas autoridades
f)
Espazos da rede Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/)
g)
Áreas importantes para as aves (IBA, en inglés) (consúltense os mapas en
http://www.birdlife.org/datazone/site/search)
h)
Lugares
Patrimonio
Mundial
da
Humanidade
da
UNESCO
(véxase
http://whc.unesco.org/en/254/)
As decisións que se tomen deben ser razoadas, respectar a lexislación vixente no lugar de
produción e ter en consideración os obxectivos de conservación desas zonas. As decisións serán
públicas.
A Xunta de EKOenerxía poderá delegar os seus dereitos de aprobación noutras entidades, en
concreto nas ONG medioambientais nacionais ou rexionais, por un período de tempo e zona
determinados. Estas entidades terán os mesmos deberes que a Xunta de EKOenerxía, en
particular á obriga de consultar as outras partes implicadas.
F.

Bioenerxía (sólido, líquido e gas)

A electricidade producida mediante dispositivos de produción impulsados con biomasa, biogás e
biolíquidos clasifícase como EKOenerxía se:
1. A electricidade é electricidade da coxeración, como se define na Directiva 2004/8/EC do
Parlamento Europeo e do Consello do 11 de febreiro do 2004 sobre a promoción da coxeración
baseada nunha demanda de calor útil no mercado de enerxía interno. Os volumes de enerxía
producidos pola coxeración calcúlanse como se describe no Anexo II da mesma Directiva.
E
2. A eficiencia (media anual) do proceso de coxeración é dun mínimo dun 75%. A eficiencia é a
suma da electricidade, da produción de enerxía mecánica e da saída de calor útil dividida entre a
entrada de combustible empregada para a calor producida no proceso de coxeración, e a
electricidade e produción de enerxía mecánica bruta. Tódalas palabras da fórmula se interpretan
segundo a Directiva 2004/8/EC do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de febreiro de 2004
sobre a promoción da coxeración baseada nunha demanda de calor útil no mercado de enerxía
interno4.
E
4
Isto quere dicir, por exemplo, que a calor útil é calor producida para satisfacer unha demanda
economicamente xustificable de calor ou de frío. Non excede as necesidades de calor ou de refrixeración, que
doutra forma serían satisfeitas en condicións de mercado mediante procesos de xeración de enerxía que non
sexan a coxeración. Isto inclúe, por exemplo, a necesidade de calor en procesos industriais.
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3. A bioenerxía provén das seguintes fontes:
a) Biomasa de madeira colleitada no Espazo Económico Europeo (EEE) excluíndo:
- Cachopas e raíces
- Biomasa de madeira colleitada de espazos protexidos: reservas naturais
designadas polas autoridades, espazos Natura 2000 e Patrimonios da Humanidade da
UNESCO, excepto que foran colleitados segundo un plan de xestión da natureza
aprobado por unha axencia de protección da natureza nacional ou rexional.
- Madeiros cun diámetro a altura do peito (DAP) de máis de 20 cm. Con todo, tales
madeiros poden utilizarse se non serven para ningún outro uso industrial por
podremia da raíz (Heterobasidion) ou outros axentes patóxenos. A Xunta de
EKOenerxía pode aceptar outras excepcións.
- Produtos forestais procedentes de países onde as tallas en bosques dispoñibles
para o abastecemento de madeira supera o 80% do incremento anual do bosque, a
menos que poida probarse que veñen dunha rexión onde as tallas representan menos
do 70% do incremento anual do bosque. A taxa de corte a tomar en consideración é a
media dos valores dispoñibles para os últimos 5 anos.
b) Gases procedentes da fermentación anaerobia de residuos orgánicos municipais procedentes
do EEE.
c) Gases procedentes da fermentación anaerobia de residuos procedentes do EEE.
d) Residuos orgánicos dos procesos de produción a ter lugar no EEE. Por exemplo, residuos da
industria alimentaria ou subprodutos da industria forestal e produtos residuais como
serraduras, codia e labras de madeira así como licor negro e outras bebidas concentradas.
e) Biomasa non forestal procedente de xestión da natureza, de acordo cun plan de xestión da
natureza aprobado por un organismo nacional ou rexional de protección da natureza.
As mesmas categorías de biomasa procedentes de zonas europeas veciñas poden permitirse pola
Xunta de EKOenerxía tras consultar ás partes interesadas. A decisión será pública. O uso de
sistemas de certificación de biomasa e de bosques existentes pode axudar a que o proceso de
aprobación se leve a cabo de forma máis eficiente.
Para este parágrafo, os territorios ultramarinos non se consideran parte do EEE, e Suíza iguala as
condicións dos países do EEE. Se outros países fóra do EEE queren participar no mercado de
electricidade europeo (ou queren promocionar electricidade interior procedente de bioenerxía
como EKOenerxía), a electricidade da bioenerxía non será aceptada no programa ata que a xunta
decida sobre a súa aceptabilidade, así como sobre as condicións.
Regra especial no caso de co-combustión
Se un dispositivo de produción utiliza ambas formas aptas de biomasa e outros combustibles, só
pode producir electricidade cumprindo os requisitos de EKOenerxía se a biomasa apta constitúe
polo menos o 50% da cantidade total de combustible anual do aparello de produción.
Se esta esixencia se cumpre, a cantidade de electricidade que cumpre os requisitos de
EKOenerxía é a seguinte:
Electricidade producida na
coxeración

x

biomasa apta usada durante o ano natural
entrada total de combustible durante o ano
natural
No caso de dispositivos de produción alimentados por unha mestura de biomasa apta e non apta,
hai regras especiais en relación ás vendas. Ver 8.4.
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Auditoría de dispositivos de produción abastecidos de bioenerxía
O cumprimento dos criterios será verificado polo menos una vez ó ano por
- As mesmas entidades comprobarán as instalacións de biomasa en nome das autoridades no
marco da lexislación sobre a garantía de orixe, lexislación de comercio de emisión e/ou
lexislación plan de apoio.
- Ou calquera auditor externo cualificado acreditado por unha organización membro (pleno) de
Cooperación Europea para a Acreditación.
O informe de auditoría terase que enviar á Secretaría de EKOenerxía. Ver tamén parte 11.4 deste
texto.

8.4. Como saber se a electricidade dun certo dispositivo de
produción conta?
Os provedores precisan de información sobre se unha produción especial (comprobada por unha
garantía de orixe) cumpre a elixibilidade e os criterios de sustentabilidade de EKOenerxía. Para
este fin, van usar a información dispoñible sobre a garantía de orixe e/ou a páxina web de
EKOenerxía.
Sobre a garantía de orixe
En moitos países e en particular os que usan o sistema EECS (ver apartado 10), a garantía de
orixe tamén pode incluír información adicional a través dunha etiqueta ICS (Sistema de garantía
independente).
EKOenerxía pretende pactar un acordo coa Asociación de entidades emisoras, así como con cada
unha das entidades emisoras de garantías de orixe, sobre o funcionamento de EKOenerxía como
un plan de ICS. Como os criterios de EKOenerxía se formulan de tal forma que a proba de
conformidade pode ser amosada polo produtor como un feito (por exemplo, unha decisión da
Xunta de EKOenerxía), o procedemento para obter etiqueta ICS pode ser simple.
Mesmo se a garantía de orixe non ten unha etiqueta ICS de EKOenerxía, aínda contén
información útil, como o nome e o lugar do dispositivo de produción. Esta información pode
combinarse coa información dispoñible na web de EKOenerxía para determinar se a garantía de
orixe conta para EKOenerxía.
Na páxina web de EKOenerxía
A Secretaría de EKOenerxía, en colaboración coas partes interesadas, desenvolverá ferramentas
en liña para facilitar o proceso de selección:
- Mapas coas áreas protexidas (como se reflexa en 8.3).
- Unha lista en liña actualizada regularmente con instalacións aprobadas (especialmente para os
casos nos que outros criterios foran establecidos alén de criterios territoriais).
- Listas non exhaustivas de instalacións que aparecen elixibles (como turbinas eólicas fóra das
áreas protexidas).
- Listas non exhaustivas de instalacións non elixibles.
Regra especial para dispositivos de produción alimentados de biomasa
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A posibilidade de ter unha etiqueta ICS de EKOenerxía é particularmente importante no caso de
instalacións que utilizan fontes de bioenerxía tanto elixibles coma non elixibles (ver 8.3.F).
Mentres isto non sexa posible, os provedores só poden vender electricidade marcada como
EKOenerxía de dispositivos de produción que utilizan bioenerxía se o contrato de licenza de
EKOenerxía lles permite facelo. O contrato de licenza tamén especifica as instalacións nas que
se pode orixinar esta electricidade.
Data
A data relevante para determinar se a electricidade serve para EKOenerxía é a data de produción
da electricidade (data de produción conforme o mencionado na garantía de orixe, ver tamén
apartado 10).

9.

CLIMA

9.1.

Fondo do clima

Por cada MWh de EKOenerxía vendida, unha contribución mínima de 0,10 euros (10 céntimos)
ten que facerse para o Fondo do Clima de EKOenerxía. O diñeiro do fondo será usado para
estimular novos investimentos nas enerxías renovables e para aumentar a participación das
enerxías renovables na produción mundial de electricidade.
Para ser o máis eficiente posible, EKOenerxía non vai crear iniciativas propias senón que fará
uso dos medios, mecanismos e instrumentos existentes.
A Xunta de EKOenerxía decide sobre o uso do diñeiro do Fondo do Clima de EKOenerxía, tendo
en conta as recomendacións dos interesados e en particular as recomendacións das empresas
subministradoras de EKOenerxía, das ONG ambientais e do Grupo Asesor de EKOenerxía.
Medidas posibles (lista non exhaustiva):
- Investimentos en proxectos de electricidade renovable en países en vías de desenvolvemento.
Se os proxectos apoiados levaran a permisos de carbono serán cancelados (proporcionalmente)
a fin de evitar que se conten dúas veces.
- Investimentos en proxectos de electricidade renovable en países europeos cun potencial
significante para o desenvolvemento de enerxía renovable pero con falta de recursos.
- Proxectos de enerxía renovable a pequena escala cun elevado valor ambiental e social
engadido.
- A anulación de licenzas europeas ETS, en canto haxa sinais de que hai escaseza no mercado.
Os provedores poden, en colaboración coas ONG nacionais e rexionais, pedir á Xunta de
EKOenerxía retirar as contribucións ao Fondo do Clima segundo as súas vendas nun
determinado país, e destinalas para proxectos de enerxía adicionais. Estes proxectos teñen que
estar situados no país de venda e o solicitante debe demostrar que o proxecto ten un alto valor
ambiental e social engadido. Tales proxectos poden incluír os investimentos en aforro de enerxía,
sempre e cando os beneficios sexan cuantificables.
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9.2.

EKOnerxía full power

No contexto da electricidade verde, os expertos refírense a adicionalidade cando se fala de
capacidade de produción renovable adicional ou redución de carbono adicional, comparado
cunha base que ocorrería baixo as actuais condicións de mercado e do marco xurídico existente
(incluíndo o apoio público).
Unha das respostas de EKOenerxía para aqueles dispostos a estimular a “adicionalidade”, é a
EKOenerxía poder total. A EKOenerxía Poder Total é EKOenerxía cunha maior contribución ao
Fondo do Clima. A contribución por MWh ten que ser suficiente para fornecer o seu propio
capital para un investimento en capacidade de produción renovable (preferentemente solar ou
eólica) capaz de producir 1 MWh de electricidade renovable ao longo da súa vida útil. O valor
exacto da contribución dependerá dos proxectos seleccionados e probablemente diminuirá co
tempo.

10.

ORIXE, SEGUIMENTO E DOBRE CONTA

10.1. Mecanismo de seguimento
EKOenerxía emprega os seguintes mecanismos de seguimento:
- O sistema de garantía de orixe como se establece na aplicación do artigo 15 da Directiva das
enerxías renovables (Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de
abril de 2009 sobre a promoción do uso da enerxía procedente de fontes renovables) .
- Outros sistemas de reserva e solicitude poden cualificar para EKOenerxía se:
o A entidade que executa o sistema de reserva e solicitude é o único a facelo nunha
determinada área. Se a entidade non é designada polas autoridades, ten que ser aprobada
pola Xunta de EKOenerxía.
o Se define o principio de cancelación como proba de oferta/consumo.
o Se evita contar dúas veces, por exemplo, tendo en conta as cancelación da mestura
residual do país.
- Este é, por exemplo, o caso de países fóra da UE que adoptaron o sistema EECS (Sistema de
Certificado Europeo de Enerxía)5, como Noruega, Islandia e Suíza.
- En principio, as garantías de orixe6 serán canceladas no dominio7 de consumo, e o uso das
garantías de orixe debe ir en consonancia coa lexislación nacional sobre o seguimento e
difusión de electricidade. Tódalas cancelacións deben comunicarse ao RE-DISS/EPED (para
dominios ligados ao centro de AIB8 isto cúmprese).
Nalgúns casos, EKOenerxía tamén acepta cancelacións no ámbito da produción, en nome do
consumo noutro ámbito. Ver 10.3.
5 O sistema EECS foi desenvolvido pola AIB (Asociación de entidades emitentes, www.aib-net.org) e está
actualmente en uso en 16 países de Europa (2013).
6 No resto deste apartado, así como en tódolos capítulos anteriores e seguintes apartados do texto, o termo
“garantías de orixe” debe entenderse como “garantías de orixe e certificados de seguimento de electricidade
aceptados por EKOenerxía en liña con 10.1 do texto de criterios de EKOenerxía”.
7 Un dominio é a área onde a entidade de supervisión da emisión, transferencia e cancelación de garantías de orixe
está activa. É case sempre un país.
8 O centro da AIB conecta os rexistros nacionais de garantía de orixe que están conectados a el, e permite que
estes se comuniquen entre eles, a fin de transferir certificados. Está xestionado pola Asociación de entidades
emisoras (www.aib-net.org).
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10.2. Importación e exportación
A importación e a exportación só son posibles cando se cumpren as seguintes condicións:
- As garantías de orixe exportadas elimínanse da mestura residual do dominio de exportación
- En ambos os ámbitos a mestura residual é calculada por un órgano oficialmente nomeado e de
acordo coas recomendacións da RE-DISS/EPED.
- O dominio de importación e exportación ten unha difusión de electricidade obrigatoria de
acordo coas recomendacións da RE-DISS/EPED.
- Ambos os ámbitos deben proporcionar estatísticas transparentes de importación/exportación
para RE-DISS/EPED. Para dominios ligados ao centro da AIB, isto cúmprese.

10.3. Cancelación nun país distinto ao país de consumo
As garantías de orixe tamén poden ser canceladas no ámbito da produción en nome do consumo
noutro lugar (cancelación ex dominio), pero só nos seguintes casos:
- Cancelación das garantías de orixe en ámbitos relacionados co centro da AIB (ver nota a pé 8),
en nome do consumo en ámbitos non ligados ao centro da AIB (porque a exportación dos
atributos de electricidade renovable tense en conta no cálculo da mestura residual por parte de
RE-DISS/EPED).
- As cancelacións ex-dominio de garantías de orixe en países non ligados ao centro da AIB só
son posibles tras aprobación da Xunta de EKOenerxía. Só é posible se se elimina a dobre
conta, e se o dominio de cancelación lle ofrece a RE-DISS/EPED información sobre a
cantidade e o tipo de garantías de orixe cancelados, especificados para cada país de consumo.
A decisión da Xunta de EKOenerxía para permitir as cancelacións ex-dominio en países que
non están ligados ao centro da AIB ten que ser analizada país a país, debe estar limitada no
tempo e non converterse nunha razón pola que eses países non se adhiran a un sistema de
intercambio paneuropeo.

10.4. Interpretación e comunicación
A Xunta de EKOenerxía decide sobre a interpretación destes criterios. Unha lista de dominios
aceptados estará dispoñible en www.ekoenergy.org. O sitio tamén pode especificar as
transferencias internacionais posibles (para EKOenerxía) e que dominios poden cancelar
garantías de orixe, en nome do consumo de EKOenerxía noutros ámbitos.

11.

AUDITORÍA E CONTROL

11.1. Quen pode auditar e como?
Feitos e números non verificados polas autoridades europeas, nacionais ou rexionais teñen que
ser verificados por un auditor externo acreditado por unha organización membro (plena) de
Cooperación Europea para a Acreditación.
A auditoría estará baseada nunha lista proporcionada pola Secretaría de EKOenerxía. Tódalas
oportunidades para simplificar o proceso de verificación (en especial mediante a utilización de
ferramentas, procedementos e controles existentes) serán aproveitadas.
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11.2. Quen ten que ser auditado para que?
A.

Provedores de electricidade

Un auditor externo pode auditar aos provedores de EKOenerxía e comprobar se:
- A cantidade e tipo de electricidade de EKOenerxía entregada (clasificada por fonte de
produción e país de orixe) coincide coa cantidade e tipos de garantías de orixe cancelados
polo provedor. Nótese que o provedor, así como o auditor van atopar toda a información
necesaria para determinar se a garantía de orixe serve para EKOenerxía ou non, na mesma
garantía de orixe e/ou na páxina web EKOenerxía.
- REDISS/EPED foi informada sobre a cancelación, de acordo co apartado 10 do texto.
Isto só se aplica a cancelacións en ámbitos que non están ligados ao centro da AIB.
- A contribución para financiar o traballo de EKOenerxía (ver 7.3), coincide coa cantidade
vendida de EKOenerxía.
- A contribución ao Fondo para o Medio Ambiente (ver 8.3.C) coincide coa cantidade de
EKOenerxía hidroeléctrica vendida. O auditor tamén verifica demandas de pagos por riba do
mínimo prescrito.
- A contribución para o Fondo do Clima (ver apartado 9) corresponde á cantidade de
EKOenerxía eléctrica vendida. O auditor tamén verifica demandas de pagos por riba do
mínimo prescrito. As vendas totais de EKOenerxía teñen que ser listadas por separado
(apartado 9.2).
B.

Provedores de garantías de orixe para compras por separado9

EKOenerxía é unha marca para enerxía eléctrica fornecida aos consumidores. Non é unha marca
para garantías de orixe. Se o consumidor merca electricidade física por separado (electróns dun
provedor, garantías de orixe doutro), a EKOenerxía toma forma no lugar de consumo.
Non obstante, por razóns prácticas, ten sentido organizar a auditoría no nivel dos provedores de
garantías de orixes e non no lugar onde a electricidade física cumpre as garantías de orixe (ou
sexa, no lugar de consumo). Os provedores de garantías de orixe teñen acceso directo a toda a
información, eles saben como cumprir tódolos criterios e poden combinar datos para obter
economías de escala. Ademais, os compoñentes que eles proporcionan (garantías de orixe) só
teñen valor para os consumidores combinados con electricidade física.
Polo tanto, no caso de compras por separado, un auditor externo fará a auditoría do provedor de
garantías de orixe e comprobará se:
- A cantidade e tipos (clasificada por fonte de produción e país de orixe) de garantías de orixe
vendidas aos consumidores dispostos a consumir EKOenerxía coincide coa cantidade e tipos
de garantías de orixe cancelados.
- REDISS/EPED foi informada sobre a cancelación, de acordo co apartado 10 do texto. Isto só
se aplica a cancelacións en ámbitos que non están ligados ao centro da AIB.
- Isto só se aplica a cancelacións en ámbitos que non están ligados ao centro da AIB.
- A contribución para financiar o traballo de EKOenerxía (ver 7.3), coincide coa cantidade
vendida de EKOenerxía.
- A contribución ao Fondo para o Medio Ambiente (ver 8.3.C) coincide coa cantidade de
EKOenerxía hidroeléctrica vendida. O auditor tamén verifica demandas de pagos por riba do
mínimo prescrito.

9 Compra por separado significa que o consumidor compra a electricidade física separada da garantía de orixe.

18

Versión a ser aprobado pola Comisión Ekoenergia, 11 de febreiro

- A contribución para o Fondo do Clima (ver apartado 9) corresponde á cantidade de
EKOenerxía eléctrica vendida. O auditor tamén verifica demandas de pagos por riba do
mínimo prescrito. As vendas totais de EKOenerxía teñen que estar listadas por separado
(apartado 9.2).

11.3. Seguimento
A auditoría deberá presentarse polo provedor á Secretaría de EKOenerxía anualmente e ata o 30
de xuño (para as vendas do ano natural anterior).
A Secretaría de EKOenerxía pode organizar (baixo o custo de EKOenerxía) comprobacións e
controis adicionais. As condicións e os procedementos serán especificados no contrato de licenza.

11.4. Auditorías anuais para dispositivos de produción utilizando
bioenerxía
O cumprimento dos criterios enumerados en 8.3.F comprobaranse polo menos unha vez ao ano
por:
- As mesmas entidades que controlan as instalacións de biomasa en nome das autoridades no
marco da garantía da lexislación orixe, lexislación do comercio emisor e/ou lexislación do
réxime de apoio.
- Ou por calquera auditor externo cualificado acreditado por unha organización membro (plena)
de Cooperación Europea para a Acreditación.
A verificación inclúe:
- A produción total de enerxía eléctrica.
- A produción total de calor.
- A entrada total de combustible, a súa composición e o valor calórico de cada un dos
combustibles empregados.
- A eficiencia do proceso de coxeración.
- A cantidade e os tipos de entrada de biomasa elixibles para EKOenerxía.
A auditoría tense que mandar á Secretaría de EKOenerxía.
A Secretaría de EKOenerxía pode organizar (baixo o seu propio custo) comprobacións e controis
adicionais.
Nótese que esta non é unha auditoría de EKOenerxía e que isto non dá un estatuto de
EKOenerxía ao dispositivo de produción. É só un dos requisitos que teñen que ser cubertos para
poder vender a electricidade procedente de dispositivos de produción como EKOenerxía. Ver
apartado 8.3.F

12.

COMO VENDER EKOenerxía?

Os provedores dispostos a vender EKOenerxía deben entregar o formulario de provedores de
electricidade que se pode descargar de www.ekoenergy.org. Estes provedores poden comezar a
vender EKOenerxía en canto asinen o “contrato de EKOenerxía para provedores de
electricidade” e segundo as condicións do contrato.
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Os provedores de garantías de orixe dispostos a axudar aos seus clientes a satisfacer as demandas
de EKOenerxía deben devolver o formulario de vendas por separado, descargable dende
www.ekoenergy.org, asinar o “contrato de EKOenerxía para vendas por separado” e actuar
segundo as condicións do contrato.
A Secretaría de EKOenerxía asegurará o cumprimento dos termos do contrato e os seus anexos.

13.

CONTRIBUCIÓNS

Este apartado presenta unha visión xeral das contribucións anteriormente mencionadas.
Para cada megawatt-hora vendido como EKOenerxía, o provedor paga mínimo 0,08 euros (oito
céntimos) para a organización de EKOenerxía, para financiar as actividades da rede e apoiar as
súas accións aumentando así a demanda de enerxía renovable.
Se se venden máis de 250 GWh de EKOenerxía para o mesmo consumidor final, esa
contribución non se terá que pagar por riba de 250 GWh. (Ver tamén apartado 6).
Por cada megawatt-hora vendido como EKOenerxía, unha contribución mínima de 0,10 euros
(10 céntimos) ten que se facer ao Fondo do Clima de EKOenerxía. (Ver tamén apartado 9).
Por cada megawatt-hora vendido como EKOenerxía hídrica, unha contribución mínima de 0,10
euros (ou sexa 10 céntimos) pagarase ao Fondo para o Medio Ambiente de EKOenerxía. (Ver
tamén apartado 8.4.D).

14.

NOME E LOGOTIPO

EKOenerxía emprega o seguinte logotipo:
Ver tamén www.ekoenergy.org/about-us/logo
O nome principal de comunicación é EKOenergy. Dependendo da lingua da rexión, poden
empregarse diferentes variantes. Por exemplo:
EKOenergi: danés, noruegués, sueco
EKOenergia: éuscaro, catalán, estoniano, finlandés, italiano, húngaro, polaco, portugués,
eslovaco
EKOenergía: español
EKOenergie: checo, holandés, alemán, luxemburgués, romanés
EKOénergie: francés
EKOenerji: azerí, turco
EKOenergija: bosníaco, croata, lituano, esloveno
EKOenerģija: letón
EKOenergjia: albanés
EKOorka: islandés
EKOЭНeprИЯ: bielorruso, casaco, ruso, ucraíno
EKOeНeprИЯ: búlgaro
EKOeНeprja: macedonio, serbio
EKOɛνέργεια: grego
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Calquera outro nome de comunicación e/ou logotipo pode ser aceptado pola secretaría para unha
determinada rexión, así como para un determinado produto dunha determinada empresa.

15.

REVISIÓN DOS CRITERIOS

EKOenerxía é un estándar de vida. Así coma o coñecemento e a experiencia se desenvolven,
tamén o fará EKOenerxía. Calquera parte interesada pode mandar un comentario sobre os
requisitos de EKOenerxía ou suxerir un cambio nos criterios en calquera momento contactando
coa Xunta de EKOenerxía.
Tódalas revisións se farán de acordo coas normas establecidas polo Código de boas prácticas
ISEAL para o establecemento de normas sociais e ambientais.
Dentro de tres anos do seu lanzamento, EKOenerxía vai avaliar en particular
- A súa política relativa ás áreas protexidas e considerará se é necesario incluír áreas adicionais
na lista, coma as designadas en aplicación do Acordo sobre a Conservación das poboacións de
Morcegos Europeos, EUROBATS, 1991 e o Acordo de Ramsar
- As regras para a electricidade de instalacións alimentadas con bioenerxía
- As regras para enerxía hidroeléctrica.
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