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1. ÚVOD
Tento text objasňuje čo je sieť a značka EKOenergy. Pojednáva nielen o cieľoch a štruktúre
hospodárenia systému ale aj o kritériách značky EKOenergy.
EKOenergy je výsledkom intenzívnych rokovaní medzi Európskymi enviromentálnymi
mimovládnymi organizáciami, dodávateľmi, výrobcami a spotrebiteľmi elektrickej energie,
spotrebiteľskými organizáciami a úradmi. Rokovania boli v súlade s ISEAL ---,
www.isealalliance.org. Jednou z inšpirácii pre EKOenergy bol taktiež prístup značky American
Green-e
www.ekoenergy.org

2. SIET' A ZNAČKA EKOENERGY
Cieľom EKOenergy , siete Európskych enviromentálnych mimovládnych organizácií , je
- Stimulovanie rastu obnoviteľného energetického odvetvia a predstavenie riešení v súlade
s podnebím. .
- Prispieť k ochrane biodiverzity, životného prostredia a ekosystémových služieb
- Informovať všetkých spotrebiteľov elektrickej energie o produkte, ktorý kupujú a o význame
a dopade ich nákupu
- Mobilizovať pozitívnu energiu tisícok ľudí, skupín a spoločností zdieľaním našich ambícií a dať
im možnosť sa zapojiť.
- Podporovať dialóg medzi mocnosťami v energetickom sektore, enviromentálnymi MO a inými
investormi (záujmovými skupinami) (ako napríklad spotrebiteľské organizácie a úrady).
Najlepší nástroj pre dosiahnutie týchto cieľov je značka EKO energy, prvá a jediná pan-Európska
značka elektriny.
Cieľom tejto značky je pomôcť dodávateľom elektrickej energie predávať ľahko rozpoznateľný
a uznávaný energetický produkt. Okrem iného by EKOenergy chcela pomôcť spotrebiteľom
orientovať sa na komplexnom Európskom trhu v oblasti elektrickej energie. Spotrebiteľov
EKOenergy vždy informujeme o pôvode ich elektriny a o vlastnostiach kúpeného produktu.
EKOenergy taktiež spĺňa podmienky siete EKOenergy o udržateľnosti zachovania.
Značka EKOenergy vyšla z pan-Európskeho pojednávania ako jediná funkčná pre celoeurópsky trh
a je uznávaná investormi v celej Európe.

3. ŠTRUKTÚRA EKOENERGY SIETE
3.1. Sieť
Sieť EKOenergy je spojením envirometálnych MO. Jej štruktúra sa tvorí a rozrastá časom
a prispôsobuje sa potrebám a schopnostiam jej členov.
Zo začiatku sa vzťah medzi partnermi EKOenergy riadi Vnútornou dohodou medzi partnermi siete
EKOenergy. Dohoda dáva všetkým členom po jednom hlase v EKOenergy komisii. Návrhy sa
príjmajú jedine s ¾ väčšinou (minimálne trojnásobok „áno“ oproti „nie“)
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Členovia súhlasili s opätovným prehodnotení štruktúry EKOenergy hneď ako sa EKOenergy predá
do 6 krajín (minimálne množstvo je 100GWh na krajinu). Najpravdepodobnejší ďalší vývoj je
založenie organizácie EKOenergy (právna zložka), na ktorej čele bude stáť komisia. Komisiu volia
členovia EKOenergy.

3.2. EKOenergy komisia
Komisia EKOenergy je najvyššou rozhodujúcou autoritou v rámci riadiacej štruktúry. Zastrešuje
stratégiu organizácie, rozhoduje o jej kritériách, o prijateľnosti výrobných zariadení (v prípadoch
uvedených v tomto texte), rozhoduje o použití EKOenergy envirometálneho Fondu a EKOenergy
Climate fondu a zároveň určuje predsedu EKOenergy Sekretariátu. Všetky rozhodnutia budú
výsledkom intenzívnych rokovaní s konkrétnymi investormi v rámci verejnej debaty.
Momentálna vnútorná dohoda medzi partnermi EKO energy siete dáva členom 1 hlas v EKOenergy
komisii. V budúcnosti bude možné zaviesť aj iné dohody.

3.3. Podporná štruktúra
Poradenská skupina
Poradenskú skupinu určuje komisia EKOenergy a môže mať najviac 3 násobok členov komisie.
Dohoda je platná dva roky a po vypršaní sa môže obnoviť.
V poradenskej skupine sú rezervované miesta pre nasledujúce investorské skupiny:
- Enviromentálne mimovládne organizácie: enviromentálne zastrešujúce organizácie na európskej
úrovni a národné/regionálne mimovládne organizácie.
- Elektrický priemysel (výrobcovia, obchodníci, dodávatelia).
- Spotrebitelia EKOenergy a ich organizácie.
Ďalší možní členovia sú napríklad autority zapojené do implementácie systému „garancia pôvodu“.
Poradenská skupina môže vstúpiť do akéhokoľvek problému vzťahujúceho sa na EKOenergy. Je
vždy informovaná o priebehu jednaní komisie. Komisia je povinná odpovedať na všetky dotazy
a otázky členov poradenskej skupiny najneskôr do 2 mesiacov.
Poradenská skupina menuje členov rozhodcovskej skupiny EKOenergy s ¾ väčšinou.
Pracovné skupiny
EKOenergy komisia alebo sekretariát sa môžu rozhodnúť založiť pracovné skupiny. Všetci členovia
EKOenergy siete môžu navrhnúť odborníkov. Členovia pracovnej skupiny sú menovaní komisiou
alebo sekretariátom po konzultácii s Poradenskou skupinou.
Pokiaľ je však možné, EKOenergy uprednostní spoluprácu a využitie už existujúcich fór a sietí ako
zakladanie nových štruktúr.

3.4. Sekretariát
Každodenné riadenie EKOenergy je v rukách Sekretariátu. Jeho úlohy zahŕňajú:
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Zabezpečenie riadenia a chodu EKOenergy
Zastupovanie EKOenergy v stykoch so zahraničím a nadväzovanie kontaktov
Sprostredkovanie služieb investorom a investičným skupinám.
Organizácia, príprava a zaznamenanie všetkých rokovaní v rámci štruktúry EKoenergy.
Príprava dokumentácie pri rozhodovaní v záležitostiach rozpočtu a plánov.
Príprava interných a externých správ.
Podpora publikácie a šírenie informácií
Prevzatie finančnej administratívy spoločnosti.

3.5. Mechanizmus sťažností a rozhodcovská komisia
Ktokoľvek môže podať sťažnosť ohľadom rozhodnutia (alebo chýbajúceho rozhodnutia) komisie
EKOenergy alebo spôsobu ako sa pravidlá v EKOenergy systéme zavádzajú. Sťažnosť treba
smerovať na EKOenergy komisiu, ktorá ju podstúpi Poradenskej skupine.
Komisia musí odpovedať do troch mesiacov na sťažnosti od
- Členov EKOenergy siete
- Spoločností predávajúcich EKOenergy
- Výrobcov elektrickej energie (alebo ich zástupcov) v prípade rozhodnutia o spôsobilosti
výrobného zariadenia.
Pokial sťažovatelia nie sú spokojní s odpoveďou komisie a patria do jednej z troch vyššie uvedených
skupín, môžu predložiť sťažnosť rozhodcovskej komisii EKOenergy.
EKOenergy rozhodcovská komisia sa skladá z minimálne 3 odborníkov, ktorých nominovala
Poradenská skupina a vymenovala EKOenergy komisia. Vymenovanie je platné 5 rokov.
V rozhodcovskej komisii patrí jedno kreslo odborníkovi na enviromentálnu tématiku a jedno
odborníkovi na obnoviteľnú energiu. Minimálne jeden člen musí mať ukončené vzdelanie druhého
stupňa v odbore práva.
Rozhodovanie rozhodcovskej komisie bude založené na súčasných existujúcich arbitrážnych
pravidlách ako sú pravidlá Európskeho arbitrážneho súdu. Rozhodcovská komisia je povinná sa
vyjadriť do 6 mesiacov od prebrania sťažnosti. Sťažnosť neovplyvňuje právoplatnosť rozhodnutia,
na ktoré bola podaná.
EKOenergy rozhodcovská komisia taktiež rieši záležitosti ohľadom EKOenergy Licenčnej dohody
pokiaľ sa EKOenergy a držiteľ licencie na tom zhodli podpisom Licenčnej dohody.
EKOenergy rozhodcovská komisia sa zavedie najneskôr do dvoch rokov od prvého predaja
EKOenergy.

4. JAZYK
Komunikačným (pracovným) jazykom v EKOenergy sieti je Angličtina, ale sekretariát urobí všetko
čo je v ich silách, aby s čo najviac investormi komunikovali v ich rodnom jazyku, napríklad
založením siete dobrovoľných prekladateľov.
V prípade nezrovnalostí v niekoľkých jazykoch bude braná do úvahy Anglická verzia.
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5. ZNAČKA EKOENERGY AKO PRIMÁRNY NÁSTROJ
Sieť EKOenergy chce predstaviť možnosti použitia obnoviteľnej elektrickej energie (ako je uvedené
v kapitole 7). Aktivity EKOenergy sa zamerajú obzvlášť na elektrickú energiu, ktorú zastrešuje
(čiže EKOenergy).
Značka EKOenergy je hlavným prostriedkom siete a slúži na vytvorenie pridanej hodnoty, tzn.
Postarať sa o to, že trh energetiky podporuje a posilňuje voľbu enviromental and climate policy
choices. Značka EKOenergy zaručuje:
- Časť nákupnej ceny „zelenej energie“ smeruje do enviromentálnych aktivít (rozvoja), ktoré by
nebolo možné uskutočniť bez tejto podpory.
- Časť „zeleného prémia“ sa investuje do prezentácie obnoviteľnej energie a do zdieľania
poznatkov a skúseností.
- Je pár špeciálnych pravidiel, ktoré určujú aký typ energie sa môže predávať ako EKOenergy
a ako sa má táto energia predávať. Vo všeobecnosti sú pravidlá EKOenergy založené na tých
najlepších skúsenostiach zavádzania Europskej legislatívy o ochrane životného prostredia,
energie a spotrebiteľa. EKOenergy má byť ťažnou silou, ktorá má všetkých zúčastnených
motivovať k plnohodnotnému zavedeniu európskych pravidiel ako v krajinách EU tak aj
v ostatných krajinách.
- Spotrebitelia dostanú podrobnejšie a spoľahlivejšie informácie o ich kúpe elektrickej energie. To
im umožní vybrať si energiu, ktorá najlepšie splní ich potreby a požiadavky.
Z týchto dôvodov sa môže elektrina predávať pod značkou EKOenergy iba pokiaľ spĺňa všetky
kritériá stanovené sieťou EKOenergy. To sa vzťahuje na:
- Informácie pre spotrebiteľov (kapitola 6)
- Obnoviteľnosť, udržateľnosť a podnebie (kapitoly 7,8 a 9)
- Stopovanie a vyhnutie sa dvojitému sčítavaniu (kapitola 10)
- Audit a kontrola (kapitola 11)

6. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA
6.1. Informácie o produkte EKOenergy
Dodávatelia sú povinní informovať klienta a možného klienta o pôvode produktu EKOenergy, ktorý
dodávajú. Táto informácia musí obsahovať minimálne:
Krajinu pôvodu
Spôsob výroby. Informácia musí vychádzať zo zoznamu obnoviteľných energetických zdrojov
z kapitoly 7. Pre veternú energiu sa odporúča rozlišovať medzi pobrežnou, blízko pobrežia a vo
vnútrozemí. Pokiaľ sú poskytnuté detailnejšie informácie, môžu sa opomenúť všeobecné
kategórie. Pokiaľ sa produkt skladá z viacerých typov obnoviteľných energií, je potrebné uviesť
typy a percentuálne zloženie.
Sekretariát EKOenergy určí pravidlá spravovania, ktoré spresnia ako a kedy sa môže táto
informácia poskytovať. Bude snaha o udržanie kroku s požiadavkami iných certifikovaných
programov ako je napríklad Green-e Eenergy.
Pravidlá budú založené taktiež na rozhovoroch s európskymi dodávateľmi a inými investormi.
Pravidlá spravovania budú brať do úvahy minimálne nasledujúce elementy a úvahy:
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Spotrebitelia by mali mať možnosť výberu na základe informácií o krajine pôvodu a spôsobu
výroby.
Táto informácia musí byť taktiež uvedená v zmluve o individuálnom dodávaní.
O zmene v zložení dodávaného energetického výrobku alebo strate statusu EKOenergy musí
byť každý spotrebiteľ oboznámený individuálne tak ako aj sekretariát EKOenergy.
Dodávatelia upúšťajú od vlastných vyjadrení ohľadom vlastností produktu EKOenergy (napr.
vyhlásenia o karbóne a iné vyhlásenia). Namiesto toho skopírujú vyjadrenia odporúčané sieťou
EKOenergy alebo nasmerujú spotrebiteľa priamo na relevantné stránky na webe EKOenergy.
EKOenergy texty o úvahách o karbóne budú konzistentné s najlepšou medzinárodnou praxou.

-

6.2. Ďalšie informácie
Sieť EKOenergy bude aktívne podporovať správnu informovanosť o elektrickej energii spolu
s Electricity Market Directive (smernica trhu s energiami) (Smernica 2009/72/EC Európskeho
parlamentu a Konferencie z 13 Júla 2009, ktorá zahŕňa bežné pravidlá vnútorného trhu s elektrickou
energiou) a predstaví použitie zbytkových mix1 figures, ktoré sú v súlade s odporúčaniami REDISS/EPED2 (viac informácií v kapitole 10)

6.3. financovanie práce EKOenergy
Za každú Megawatt hodinu (MWh) predanú pod značkou EKOenergy, dodávateľ platí minimálne
0,08 eura (8 centov) EKOenergy sieti na financovanie aktivít EKOenergy siete a ako podporu ich
snahy zvýšiť dopyt po obnoviteľnej elektrickej energii.
Ak sa počas kalendárneho roka predá viac ako 250GWh EKOenergy tomu istému koncovému
spotrebiteľovi, poplatok po prekročení tejto hranice odpadá.

7. VHODNÉ DRUHY ELEKTRICKEJ ENERGIE
Značka EKOenergy je určená pre obnoviteľnú energiu. Obnoviteľná elektrická energia je energia,
ktorá pochádza z nevyčerpateľných prírodných zdrojov prípadne zo zdrojov, ktoré sa – pri správnom
a šetrnom užívaní – dokážu obnoviť prirodzeným spôsobom za určitý čas.
Momentálne EKOenergy akceptuje obnoviteľnú energiu z týchto zdrojov:
a) Vietor
b) Slnko
c) Voda (nezahŕňa elektrickú energiu vyrobenú pomocou čerpadla – as a grid energy storage)
d) Energia z oceánov a morí (prílivová energia, energia vĺn, oceánske prúdy,...)
e) Geotermálny zdroj
f) Bioenergia (tuhá, tekutá alebo plyn)
g) Skládkový plyn
h) Sewage treatment plant gas
1

Zbytkovy mix je mix elektrickej energie dodávanej spotrebiteľom, ktorí nemajú zmluvu pre konkrétny druh
elektriny. V skutočnosti je to obvykle energia on the grid minus green contacts.

2

EPED je platforma pre oddelenia poverené vládou, ktoré rátajú a zverejňujú zbytkovú energiu pre informačné
účely. (viac informácií na stránke www.eped.org) EPPED našiel podporu u RE-DISS (www.reliabledisclosure.org). RE-DISS je projekt zameraný na zvýšenie dôveryhodnosti a presnosti informácií o pôvode
elektrickej energie pre Európskych spotrebiteľov.
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Nasledujúce zdroje sú nevyhovujúce:
a) Uhlie a ropa
b) Petrolej, sem patrí aj netradičný olej ako shale oil a dechtový piesok (tar sands)
c) Zemný plyn vrátane shale gas
d) Rašelina
e) Jadrová energia
f) Spracovanie odpadu iného ako biomasy
List neprípustných zdrojov nie je kompletný.

8. UDRŽATEĽNOSŤ
8.1. EKOenergy a udržateľnosť
Aby sme mohli garantovať stabilný rast Európskeho sektoru obnoviteľnej energie, je dôležité aby sa
jednotlivé sektory siete (výrobcovia, dodávatelia, obchodníci, odborníci na podnebie, prírodní
konzervatívci a spotrebiteľské spoločnosti) navzájom správne pochopili a podporovali aj keď majú
možno iný uhol pohľadu.
Značka EKOenergy a sieť EKOenergy by radi spojili investorov pomocou:
- Zaujatím pragmatického prístupu a sústredením sa na zapojenie investorov.
- Založením enviromentálneho fondu po dohode s investormi, ktorého peniaze by sa použili na
špecifickú ochranu biodiverzity
- Možnosťou vylúčiť kontroverzné typy výrobných zariadení obnoviteľnej energie
Sieť EKOenergy a investori budú pravidelne prehodnocovať výsledky a, v prípade potreby, prišli
s návrhom zmeny kritérií (podľa informácií v kapitole 15 tohto textu)

8.2. Všeobecné požiadavky: naplnenie všetkých právnych požiadaviek
Na to, aby sa zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie mohli predávať pod značkou EKOenergy
musia spĺňať
- Všetky právne požiadavky na mieste výroby
- Všetky požiadavky uvedené v písomnom povolení.
V nasledujúcej časti uvádzame doplnkové požiadavky. Pre každý zdroj energie sú požiadavky
uvedené osobitne.

8.3 Špecifické požiadavky
A.

Vietor

Montáž v nasledujúcich oblastiach je možná jedine po schválení EKOenergy komisiou ktorému
predchádza konzultácia so zainteresovanými investormi:
a) Oblasti s úradným označením národnej rezervy
b) Oblasti Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/)
c) Important Bird Areas (http://www.birdlife.org/datazone/site/search > view maps)
d) UNESCO svetové dedičstvo (http://whc.unesco.org/en/254/)
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Uvedené oblasti sú v platnosti len pokiaľ sú zobrazené na mape na stránke www.ekoenergy.org.
Rozhodnutia musia byť zdôvodnené, prísne rešpektovať legislatívu na mieste výroby a brať do
úvahy chránené prvky v týchto oblastiach. Rozhodnutia budú verejné.
Komisia EKOenergy môže predať právo rozhodovať iným zložkám, napríklad ako sú národné alebo
regionálne enviromentálne mimovládne organizácie. Toto právo sa je limitované určením miesta
a času trvania. Tieto zložky sa budú riadiť rovnakými pravidlami ako komisia EKOenergy, primárne
pravidlom konzultovania s investormi.

B.

Slnko

Pozemná montáž zariadení je možná jedine po schválení EKOenergy komisiou ktorému predchádza
konzultácia so zainteresovanými investormi.
a) Oblasti s úradným označením národnej rezervy
b) Oblasti Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/)
c) Important Bird Areas (http://www.birdlife.org/datazone/site/search > view maps)
d) UNESCO svetové dedičstvo (http://whc.unesco.org/en/254/
Uvedené oblasti sú v platnosti len pokiaľ sú zobrazené na mape na stránke www.ekoenergy.org.
Súhlas závisí na existencii a implementácii riadiaceho plánu, ktorý zahŕňa body ako:
a) Ohradenie (zamedzenie rozdelenia obývateľnej oblasti a maximalizácia prístupu pre zvieratá)
b) Nepoužívanie pesticídov
c) Prostriedky na zamedzenie udusenia zeme (napríklad použitím „zemných skrutiek“ a vyhnúť sa
použitiu betónu)
d) Správa obývateľných oblastí medzi panelmi a nezastavanými časťami oblasti.
e) Hospodárenie s vodou
Rozhodnutia musia byť zdôvodnené, prísne rešpektovať legislatívu na mieste výroby a brať do
úvahy chránené prvky v týchto oblastiach. Rozhodnutia budú verejné.
Komisia EKOenergy môže predať právo rozhodovať iným zložkám, napríklad ako sú národné alebo
regionálne enviromentálne mimovládne organizácie. Toto právo sa je limitované určením miesta
a času trvania. Tieto zložky sa budú riadiť rovnakými pravidlami ako komisia EKOenergy, primárne
pravidlom konzultovania s investormi.
C.

Voda (Hydroelektrická energia)

1. Za každú predanú Megawatt hodinu (MWh) ako EKOenergy hydropower sa odvedie príspevok
minimálne 0,10 centov do EKOenergy Enviromentálneho fondu.
Fond spravuje EKOenergy komisia, ktorá úzko spolupracuje s dodávateľmi u ktorých tento
príspevok vznikol. Náklady na spravovanie fondu nesmú presiahnuť 5% sumy venovanej do fondu.
Peniaze z EKOenergy Enviromentálneho fondu sa použijú na zavedenie
- Hodnôt spomenutých v paragrafe C.2.i.
- (ostatné) body uvedené v River basin management plans navrhnuté v súlade s čl. 13 smernice
Európskej vodnej sústavy (smernica 2000/60/EC Európskeho parlamentu a konferencie z 23.
Októbra 2000, establishing a framework for Community action in the field of water policy)a
obzvlášť body, ktoré obsahujú zlepšenie ekologického stavu riek a pobrežných oblastí.
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Dôležité prvky vo výbere možných projektov na financovanie je predovšetkým efektívne využitie
nákladov, ekologický a sociálny dopad. Možnosti pre spolufinancovanie, krajina pôvodu elektrickej
energie a krajina, kde sa táto energia predá.
Financované projekty nebude riadiť EKOenergy. EKOenergy chce podporiť a zapojiť sa do už
existujúcej dynamiky. Peniaze z enviromentálneho fondu sa môžu použiť aj na, napríklad,
spolufinancovanie projektov s podporou úradov.
2.Elektrina zo zariadení na spracovanie vodnej energie sa môžu predávať pod značkou EKOenergy
len pokiaľ sa vodná elektráreň nachádza v zozname odsúhlasenom komisiou EKOenergy.Schálenie
sa dá získať nasledovne:
i. Ktokoľvek môže podať žiadosť na EKOenergy sekretariát so zoznamom vodných elektrární, kde
by chcel zaviesť systém EKOenergy. Zoznam musí taktiež obsahovať opatrenia na obnovenie
vodného ekosystému a možnosti zlepšenia prirodzeného životného priestoru živočíchov, ktorých
prítomnosť vodných elektrární ovplyvňuje.
Sú dva spôsoby ako vyrátať minimálny počet potrebných opatrení. Tie sú uvedené ďalej v texte.
Musí sa použiť metóda, ktorá vedie k najvyššiemu počtu opatrení.
- Zoznam obsahuje aspoň jedno opatrenie ak je počet elektrární 5 a menej, aspoň dve, pokiaľ sa
počet pohybuje medzi 6 a 10, atď.
- Zoznam obsahuje aspoň jedno opatrenie ak kombinovaná kapacita elektrární je 50 MW a menej,
najmenej 2 opatrenia ak je kapacita medzi 50MW a 100MW, atď.
Elektrárne postavené v rôznych krajinách nesmú byť uvedené jednom zozname.
Opatrenie sa môže na zozname uviesť len v prípade, pokiaľ investori (ktorí nemusia byť nevyhnutne
majiteľmi elektrární) súhlasili s nasledovným:
- Vykonať opatrenia hneď ako financovanie umožní realizáciu
- Zohnať spolufinancovanie na vykonanie opatrenia
- Urobiť všetko pre optimalizáciu ekologických výhod opatrenia
- Povoliť sledovanie vplyvu opatrenia
Odporúča sa pred odovzdaním skonzultovať zoznam s inými (konkrétne národnými alebo
regionálnymi MVO a river basin management cooperation groups, nakoľko sa na nich obrátime na
posúdenie projektu pred rozhodnutím EKOenergy komisie.
ii. Komisia EKOenergy môže schváliť projekt po konzultácii so zainteresovanými investormi,
obzvlášť s národnými a regionálnymi MVO a river basin management cooperation groups.
Prvky, ktoré sa berú do úvahy v procese schvaľovania, sú napríklad:
- Rovnováha medzi navrhovanými opatreniami a enviromentálnym dopadom elektrární
uvedených na zozname. Odporúčame sústrediť sa na opatrenia, ktoré zmierňujú nepriaznivé
enviromentálne vplyvy elektrických elektrární a zariadení, napríklad napravením vodného
ekosystému a zlepšením prirodzeného životného prostredia druhom ovplyvnených elektrárňami.
- Kvalifikácia rieky v River basin managements plans (článok 13 Euróspskej smernice vodných
tokov, 2000/60/EC) a opatrenia (hodnoty) uvedené v týchto plánoch.
- Výhrady a pripomienky lokálnych investorov. To znamená napríklad, že v niektorých krajinách
by mohol byť problém s výstavbou vodných nádrží, hrádzí a kanálov po roku 2012.
Komisia EKOenergy môže predať právo rozhodovať iným zložkám, napríklad ako sú národné alebo
regionálne enviromentálne mimovládne organizácie. Toto právo sa je limitované určením miesta
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a času trvania. Tieto zložky sa budú riadiť rovnakými pravidlami ako komisia EKOenergy, primárne
pravidlom konzultovania s investormi.
Odsúhlasenie zoznamu vodných elektrární a opatrení má platnosť 5 rokov ale správca elektrárne
vždy môže predložiť aktualizovanú verziu.
Zoznam zúčastnených elektrární a odporúčané riešenia budú zverejnené na stránke
www.ekoenergy.org.
iii. Vodná elektráreň bude odstránená zo zoznamu v prípade, že:
- Nespĺňa všetky právne požiadavky na mieste výroby a/alebo nespĺňa všetky požiadavky
v písomnej dohode (viac informácií v paragrafe 8.2).
-

Pokiaľ negarantuje minimálny ekologický tok 5% z ročného hlavného toku. Menšia hodnota
je akceptovateľná v prípade ak hranicu 5% nemôže dosiahnuť z dôvodu sucha alebo force
majeure alebo akéhokoľvek dôvodu akceptovaného EKOenergy komisiou po dohovore so
zainteresovanými investormi, národnými a regionálnymi enviromentálnymi mimovládnymi
organizáciami a the river basin management cooperation groups (ak minimálne množstvo
5% by spôsobilo znateľnú ujmu produkcie energie bez toho, aby to vyvážili znateľné
enviromentálne benefity).

3.
Vodné elektrárne s Európskym certifikátom nemusia predložiť zoznam parametrov. Pokiaľ
EKOenergy pochádza z takejto elektrárne, nemusí sa platiť príspevok do enviromentálneho fondu.
Európska kontrola je jedna z najprísnejších v rámci parametrov, ktoré musí elekráreň spĺňať. Pri
kontrole prihliadajú na vodný tok, hydro peaking (najvyssia mozna hladina asi), hospodárenie s
vodným rezervoárom, zaťaženie dna rieky a dizajn samotnej elektrárne.
Momentálne akceptujeme certifikáty CH2OICE (www.ch2oice.eu) a NatureMade Star
(www.naturemade.org). Pokiaľ sú k dispozícii ďalšie schémy certifikácie, ktoré podliehajú rovnako
prísnym pravidlám, EKOboard môže zvážiť ich akceptáciu (aj do budúcna).
D.

Oceánska a morská energia

Morské a oceánske zariadenia (okrem zariadení na prílivových riekach a ústiach riek) situované v
nasledujúcich oblastiach sú prípustné len v prípade, že ich po konzultácii s investormi schváli rada
EKOenergy:
• Prírodné rezervy
• Oblasti Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/)
• UNESCO svetové dedičstvo (pozri http://whc.unesco.org/en/254/)
Pravidlá platia pre vymenované oblasti len pokiaľ sú zobrazené na mape na www.ekoenergy.org
Rozhodnutia musia byť odôvodnené, byť v súlade s legislatívou a rešpektovať prostredie výroby
energie a prihliadať na konzervatívne ciele týchto oblastí. Rozhodnutia budú zverejnené.
Rada EKOenergy môže zveriť toto rozhodnutie niekomu inému, konkrétne národným alebo
regionálnym mimovládnym organizáciám na určitý čas a pre určitú oblasť. Delegáti musia
rešpektovať rovnaké pravidlá ako členovia EKOenergy rady, obzvlášť pravidlo konzultácie s
investormi.
Poznámka: Pre zariadenia vybudované na prílivových riekach a v ústiach riek platia rovnaké
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pravidlá ako pre (ostatné) hydroenergetické zariadenia (pozri 8.3.C).
E.

Geotermálna energia

Zariadenia umiestnené v uvedených oblastiach sú prípustné len pokiaľ ich schváli rada EKO energy
po konzultácii s investormi:
• Prírodné rezervácie
• Oblasti Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/)
• Dôležité vtáčie oblasti (IBA) (http://www.birdlife.org/datazone/site/search > view maps)
• Svetové dedičstvo UNESCO (see http://whc.unesco.org/en/254/)
Pravidlá platia pre vymenované oblasti len pokiaľ sú zobrazené na mape na www.ekoenergy.org
Rozhodnutia musia byť odôvodnené, byť v súlade s legislatívou a rešpektovať prostredie výroby
energie a prihliadať na konzervatívne ciele týchto oblastí. Rozhodnutia budú zverejnené.
Rada EKOenergy môže zveriť toto rozhodnutie niekomu inému, konkrétne národným alebo
regionálnym mimovládnym organizáciám na určitý čas a pre určitú oblasť. Delegáti musia
rešpektovať rovnaké pravidlá ako členovia EKOenergy rady, obzvlášť pravidlo konzultácie s
investormi.
F.

Bioenergia (tuhé palivo, plyn, tekutina)

Elektrická energia vyrobená prístojmi na pohon biomass, biogas a bioliquid je kvalifikovaná ako
EKOenergy pokiaľ:
1.
Elektrická energia je energiou z kogenerácie ako je opísané v smernici 2004/8/EC
Európskeho parlamentu zasadnutia z 11. Februára 2004 pri prezentácii kogenerácie elektriny
založenej na požiadavke tepla na poli energo trhu. Objem elektriny z produkcie kogenerácie sa
vyráta podľa postupu, ktorý je uvedený v Annex II tej istej smernice.
A
2.
Efektivita (priemer na rok) kogenerácie je minimálne 75%. Je to súčet produkcie elektrickej
energie a mechanickej energie a teplotný výkon, deleno palivom potrebným na výrobu tohto tepla v
procese kogenerácie a celková produkcia elektriny a mechanickej energie. Každá časť je v súlade so
smernicou 2004/8/EC Európskeho parlamentu zo zasadnutia z 11. Februára 2004 pri prezentácii
kogenerácie elektriny založenej na požiadavke tepla na poli energo trhu3 .
A
3.

Bioenergia pochádza z nasledujúcich zdrojov

a) Drevená biomasa vyťažená v oblasti EEA (European Economic Are), nezahŕňa však:
- Pahýle a korene
- Drevo ťažené z chránených oblastí: prírodné rezervácie, oblasti Natura 2000 a oblasti
UNESCO svetového dedičstva, pokiaľ pri ťažbe nebol dodržaný Nature management
plán (schválený národnou/regioálnou agentúrou na ochranu prírody)
- Kmene s priemerom do výšky hrudníka (DBH) of more than 20 cm. Napriek tomu
3

Useful heat is heat produced to satisfy an economically justifiable demand for heat or cooling. It does not exceed the
needs for heat or cooling which would otherwise be satisfied at market conditions by energy generation processes other
than cogeneration. It includes e.g. the need for heat in industrial processes.
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kmene spĺňajúce tieto parametre sa môžu použit v prípade, že nie sú vhodné na žiadne
iné priemyselné využitie (z dôvodu Heterobadasion alebo akýchkoľvek inžch
patogénov). EKOenergy môže scháliť aj iné výnimky.
- Lesná ťažba z krajín, kde ťažba dreva presahuje 80% ročného lesného prírastu kým sa
nepreukáže, že drevo pochádza z oblastí, kde je ťažba nižsia ako 70% ročného prírastu.
Hodnoty ťažby sa rátajú podľa údajov dostupných za posledných 5 rokov.
b)
Plyny pochádzajúce z anaeróbnej fermentácie mestského organického odpadu pochádzajúceho
z EEA
c) Plyny pochádzajúce z anaerobnej fermentácie hnojiva pochádzajúceho z EEA
d) Organické zvyšky produkcie v oblastiach EEA (zvyšky z potravinárskeho priemyslu, lesného
priemyslu a odpad ako piliny, kôra a drevené úlomky ako aj sulfátový výluh a iné koncentrované
výluhy)
e)
Biomas iného ako lesného pôvodu v súlade s nature management plánom schváleným
národnou/regionálnou agentúrou na ochranu prírody.
Rovnaké kategórie biomasy pochádzajúce zo susedných európskych oblastí môže EKOrada schváliť
po konzultácii s investormi. Rozhodnutie bude zverejnené. Využitie existujúcich lesných a biomas
certifikovaných schém môže pomôcť zefektívniť proces schválenia.
V tomto paragrafe sa zaoceánske krajiny nepovažujú za súčasť EEA a švajčiarsko je na rovnakej
úrovni s EEA krajinami. Elektrina z BIOenergetickej výroby. A vyrobená v iných ako EEA krajinách
sa nemôže predávať ako EKOenergy kým EKOrada nerozhodne o podmienkach.
Special rule in the case of co-firing
If a production device uses both eligible forms of biomass and other combustibles, it can only
produce electricity that qualifies for EKOenergy if the eligible biomass constitutes at least 50% of
the total yearly fuel input of the production device.
If that requirement is fulfilled, the amount of electricity that qualifies for EKOenergy is the
following:
Electricity from cogeneration
x
used eligible biomass during the calendar year
total fuel input during the calendar year
In the case of production devices fueled by a mix of eligible biomass and non-eligible biomass,
special rules apply with regard to the sales. See 8.4.
Auditing of production devices fueled with bioenergy
The fulfillment of the criteria will be checked at least once a year by
- The same entities checking the biomass installations on behalf of the authorities in the frame of
the guarantee of origin legislation, emission trade legislation and/or support scheme legislation.
- Or by any other qualified external auditor accredited by a (full) member organization of the
European Co-operation for Accreditation.
The audit report must be sent to the EKOenergy Secretariat. See also part 11.4 of this text.

8.4. How to know if electricity from a certain production device
qualifies?
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Suppliers need information about whether a particular production (proven by a Guarantee of Origin)
fulfills the EKOenergy eligibility and sustainability criteria. To that end, they will use the
information available on the Guarantee of Origin and/or on the EKOenergy website.
On the Guarantee of Origin
In many countries, and in particular in these using the EECS-system (see chapter 10), the Guarantee
of Origin can also include additional information by means of an ICS tag (Independent Certification
Scheme).
EKOenergy intends to enter into an agreement with the Association of Issuing Bodies (see chapter
10) as well as with each of the entities issuing Guaranties of Origin, regarding the operation of
EKOenergy as an ICS Scheme. Because the EKOenergy criteria are formulated in such a way that
the proof of compliance can be shown by the producer as a fact (e.g. a decision of the EKOenergy
Board), the procedure for getting ICS tag can be simple.
Even if the Guarantee of Origin does not have an EKOenergy ICS tag, it still contains useful
information, such as the name and the location of the production device. This information can be
combined with information available on the EKOenergy website to determine whether the
Guarantee of Origin qualifies for EKOenergy.
On the EKOenergy website
The EKOenergy Secretariat will, in collaboration with the stakeholders, develop online tools to
facilitate the screening process:
- Maps with protected areas (as listed under 8.3).
- A regularly updated online list with approved installations (especially for these cases where other
criteria have been set apart from territorial criteria).
- Non-exhaustive lists of installations that are automatically eligible (such as wind turbines outside
protected areas).
- Non-exhaustive lists of ineligible installations.
Special rule for biomass fueled production devices
The possibility of having an EKOenergy ICS-tag is particularly important in the case of installations
using both eligible bio-energy sources and non-eligible bio-energy sources (see 8.3.F).
As long as this is not possible, suppliers can only sell EKOenergy labeled electricity from
production devices using bioenergy if the EKOenergy Licence Agreement allows them to do so. The
Licence Agreement also specifies from which installations such electricity can originate.
Date
The relevant date for determining whether electricity qualifies for EKOenergy, is the date of
production of that electricity (date of production as mentioned on the Guarantee of Origin, see also
Chapter 10).

9.

Climate

9.1.

Climate fund
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Per MWh of EKOenergy sold, a contribution of minimum 0,10 euro (ten eurocent) has to be made to
the EKOenergy Climate Fund. The Fund money will be used to stimulate further investments in
renewable energy and to increase the share of renewable energy in the world's electricity production.
In order to be as efficient as possible, EKOenergy will not set up own initiatives, but make use of
existing mechanisms and instruments.
The EKOenergy Board decides about the use of the money of the EKOenergy Climate Fund, taking
into account the recommendations of the stakeholders, and in particular the recommendations of the
EKOenergy supplying companies, the environmental NGOs and the EKOenergy Advisory Group.
Possible measures are (non-exhaustive list):
- Investment in renewable electricity projects in developing countries. If the supported projects
would lead to carbon allowances, these will be canceled (proportionally) in order to avoid double
counting.
- Investment in renewable electricity projects in European countries having a significant potential
for the development of renewable energy, but lacking resources.
- Small scale renewable energy projects with a high environmental and social value added.
- The cancellation of European ETS allowances, as soon as there are signs that there are shortages
on the market.
Suppliers can, in collaboration with national and regional NGOs, ask the EKOenergy Board to setaside the contributions to the Climate Fund resulting from their sales in a particular country, and to
earmark it for additional energy projects. This projects have to be located in the country of sale, and
the applicant has to prove that the project has a high environmental and social value added. Such
projects can also include investments in energy saving, as long as the benefits are quantifiable.

9.2.

EKOenergy full power

In the context of green electricity, specialists refer to additionality when talking about extra
renewable production capacity or extra carbon reduction, compared to a baseline which would have
occurred under the current market conditions and the existing legal framework (including public
support).
One of EKOenergy's answers to those willing to stimulate 'additionality', is EKOenergy Full Power.
EKOenergy Full Power is EKOenergy with a higher contribution to the Climate fund. The
contribution per MWh has to be sufficient to provide the own capital for an investment in a
renewable production capacity (preferably solar or wind) able to produce 1 MWh of renewable
electricity over its expected lifetime. The exact amount of the contribution will depend on the
selected projects and will likely decrease over time.

10.

Origin, tracking and double counting

10.1. Tracking mechanism
EKOenergy uses the following tracking mechanisms:
- Guarantee of Origin system as set up in implementation of article 15 of the Renewable Energy
Directive (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009
on the promotion of the use of energy from renewable sources).
- Other book and claim systems may qualify for EKOenergy, if:
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o The entity running the book and claim system is the only one doing so in a given area. If the
entity is not appointed by the authorities it has to be approved by the EKOenergy Board.
o Certificates are canceled as a proof of supply/consumption.
o Double counting is avoided, e.g. by taking into account cancellations in the country's residual
mix.
- This is for example the case with non-EU countries that have adopted the EECS system
(European Energy Certificate System)4, such as Norway, Iceland and Switzerland.
- In principle, Guarantees of Origin5 shall be cancelled in the domain6 of consumption, and the use
of the Guarantees of Origin shall be in line with national legislation on electricity tracking and
electricity disclosure. All cancellations have to be reported to RE-DISS/EPED (For domains
linked to the AIB hub7, this is fulfilled).
In some cases, EKOenergy also accepts cancellations in the domain of production, on behalf of
consumption in an other domain. See 10.3.

10.2. Import and export
Import and export are only possible if the following conditions are fulfilled,
- The exported Guarantees of Origin are removed from the exporting domain's residual mix
- In both domains the residual mix is calculated by an officially appointed body and in line with the
recommendations of RE-DISS/EPED.
- The importing and exporting domain have a mandatory electricity disclosure in line with the
recommendations of RE-DISS/EPED.
- Both domains shall provide transparent import/export statistics to RE-DISS/EPED. For domains
linked to the AIB hub, this is fulfilled.

10.3. Cancellation in country other than country of consumption
Guarantees of Origin can also be cancelled in the domain of production on behalf of consumption
elsewhere (ex-domain cancellation), but only in the following cases:
- Cancellation of Guarantees of Origin in domains linked to the AIB hub (see footnote 8), on behalf
of consumption in domains not linked to the AIB hub (because the export of the renewable
electricity attributes is taken into account in the calculation of the residual mix by REDISS/EPED).
- Ex-domain cancellations of Guarantees of Origin in countries not linked to the AIB hub is only
possible after approval of the EKOenergy Board. It is only possible if double counting is
excluded and if the cancelling domain provides RE-DISS/EPED with information about the
amount and type of the cancelled Guarantees of Origin, specified for each country of
consumption. The EKOenergy Board's decision to allow ex-domain cancellations in countries
that are not linked to the AIB hub, has to be taken on a country by country basis, should be
limited in time and should not become a reason for such countries not to join a pan-European data
exchange system.

4

5

6

7

The EECS system has been developed by AIB (Association of Issuing Bodies, www.aib-net.org) and is
in
use in 15 European countries (2013).
In the rest of this paragraph, as well as in all earlier chapters and following chapters of this text, the term
"Guarantees of Origin" has to be read as "Guarantees of Origin, and other electricity tracking certificates accepted by
EKOenergy in line with 10.1 of this text .
A domain is the area where the entity supervising the issuance, transfer and cancellation of guarantees of origin, is
active. It is almost always a country.
The AIB hub connects the national Guarantee of Origin registries that are linked to it, and enables these to intercommunicate, in order to transfer certificates. It is managed by the Association of Issuing Bodies (www.aib-net.org).
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10.4. Interpretation and communication
The EKOenergy Board decides about the interpretation of these criteria. A list of accepted domains
will be available on www.ekoenergy.org. The website will also specify which international transfers
are possible (for EKOenergy), and which domains can cancel Guarantees of Origin on behalf of
consumption of EKOenergy in other domains.

11.

Auditing and Verification

11.1. Who can audit and how?
Facts and figures that have not been checked by the European, national or regional authorities, have
to be verified by a statutory auditor as defined in Directive 2006/43/EC of the European Parliament
and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts. For non-EEA countries,
the verification has to be done by an auditor complying with all the requirements of International
Standards on Auditing and accepted beforehand by the EKOenergy Board.
The audit will be based on a checklist provided by the EKOenergy Secretariat.
All opportunities to simplify the verification process (in particular by making use of existing tools,
procedures and checks) will be grasped.

11.2. Who has to be audited for what?
A.

Electricity suppliers

An external auditor will audit suppliers of EKOenergy and verify whether:
- The amount and types of EKOenergy delivered electricity (subdivided per source of production
and country of origin) matches the amount and types of Guarantees of Origin canceled by the
supplier. Note that the supplier as well as the auditor will find all necessary information to
determine whether the Guarantee of Origin qualifies for EKOenergy or not, on the Guarantee of
Origin itself and/or on the EKOenergy website.
- RE-DISS/EPED has been informed about the cancelation, in line with chapter 10 of this text. This
only applies to cancellations in domains that are not linked to the AIB hub.
- The contribution to finance EKOenergy's work (see 6.3), matches the amount of EKOenergy sold.
- The contribution to the Environmental Fund (see 8.3.C) matches the amount EKOenergy
hydropower sold. The auditor also verifies claims about payments on top of the prescribed
minimum.
- The contribution to the Climate Fund (see chapter 9) matches the amount of EKOenergy
electricity sold. The auditor also verifies claims about payments on top of the prescribed
minimum. Sales of EKOenergy Full Power have to be listed apart (Chapter 9.2).
B.

Suppliers of Guarantees of Origin in the case of an unbundled8 purchase

EKOenergy is a label for electricity supplied to consumers. Not a label for Guarantees of Origin. If
consumers buy the electricity unbundled (electrons from one supplier, Guarantees of Origin from
another), EKOenergy comes into being at the place of consumption. However, for practical reasons,
it makes sense to organize the audit at the level of the providers of the Guarantees of Origins rather
than at the place where the physical electricity meets the Guarantees of Origin (i.e. the place of
consumption). Providers of Guarantees of Origin have direct access to all information, they know
how to fulfill all criteria and they can combine data, allowing economies of scale. Moreover, the
8

Unbundled purchase means that the consumer buys the physical electricity separate from the Guarantee of Origin .
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components they provide (Guarantees of Origin) only get value for consumers if combined with
physical electricity.
Therefore, in the case of unbundled purchase, an external auditor will audit the supplier of
guarantees of origin and verify whether:
- The amount and types (subdivided per source of production and country of origin) of Guarantees
of Origin sold to consumers willing to consume EKOenergy, match the amount and types of
Guarantees of Origin canceled.
- RE-DISS/EPED has been informed about the cancelation, in line with chapter 10 of this text.
This only applies to cancellations in domains that are not linked to the AIB hub.
- The contribution to finance EKOenergy's work (see 6.3), matches the amount of EKOenergy
sold.
- The contribution to the Environmental Fund (see 8.3.C) matches the amount EKOenergy
hydropower sold. The auditor also verifies claims about payments on top of the prescribed
minimum.
- The contribution to the Climate Fund (see chapter 9) matches the amount of EKOenergy
electricity sold. The auditor also verifies claims about payments on top of the prescribed
minimum. Sales of EKOenergy Full Power have to be listed apart (Chapter 9.2).

11.3. Follow up
The audit must be delivered to the EKOenergy Secretariat, annually, and no later then June 30th (for
sales of the previous calendar year).
The EKOenergy Secretariat can organize (at EKOenergy's cost) additional verifications and
controls. The conditions and the procedure will be specified in the License Agreement.

11.4. Yearly audits for production devices using bio-energy
The fulfillment of the criteria listed in 8.3.F will be checked at least once a year by
- The same entities checking the biomass installations on behalf of the authorities in the frame the
guarantee of origin legislation, emission trade legislation and/or support scheme legislation.
- Or by any other qualified external auditor accredited by a (full) member organization of the
European Co-operation for Accreditation.
The verification includes:
- The total electricity production.
- The total heat production.
- The total fuel input, its composition and the caloric value of each of the used fuels.
- The efficiency of the cogeneration process.
- The amount and types of biomass input that are eligible for EKOenergy.
The audit has to be delivered to the EKOenergy Secretariat.
The EKOenergy Secretariat can organize (at its own cost) additional verifications and controls.
Note that this is not an EKOenergy audit, and that this does not give an EKOenergy status to the
production device. It is only one of the requirements that has to be fulfilled in order to be able to sell
the electricity coming from such production devices as EKOenergy. See chapter 8.3.F
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12.

How to sell EKOenergy?

Suppliers willing to sell EKOenergy shall fill and sign the 'License Agreement for electricity
suppliers' (downloadable from www.ekoenergy.org) and send it to the EKOenergy Secretariat.
Suppliers can start selling EKOenergy as soon as EKOenergy has signed the same copy of the
agreement and returned it. They have to fulfill all the conditions of that Agreement.
Suppliers of Guarantees of Origin, willing to help their customers to meet the EKOenergy
requirements, shall fill and sign the 'License Agreement for unbundled sales' (downloadable from
www.ekoenergy.org) and send it to the EKOenergy Secretariat. They can start using the EKOenergy
name and logo as soon as EKOenergy has signed the same copy of the agreement and returned it.
They have to fulfill all the conditions of that Agreement.
The EKOenergy Secretariat will ensure compliance with the terms of the Licence Agreement and its
annexes.

13.

Contributions

This chapter gives an overview of earlier mentioned contributions.
For each Megawatt-hour sold as EKOenergy, the supplier pays minimum 0,08 euro (eight eurocent)
to the EKOenergy organization, to finance the network's activities and to support its actions to
increase the demand for renewable electricity.
If during a calendar year, more than 250 GWh of EKOenergy is sold to the same end-consumer, this
contribution doesn't have to be paid for the part exceeding 250 GWh. (See also chapter 6)
For each Megawatt-hour sold as EKOenergy, a contribution of minimum 0,10 euro (ten eurocent)
has to be made to the EKOenergy Climate Fund. (See also chapter 9)
For each Megawatt-hour sold as EKOenergy hydropower, a contribution of minimum 0,10 euro (i.e.
ten eurocent) is paid into the EKOenergy Environmental Fund. (See also Chapter 8.3.C)

14.

Name and logo

EKOenergy uses the following logo:
See also www.ekoenergy.org/about-us/logo
The main communication name is EKOenergy. Depending on the region's language, variants can be
used. E.g.
EKOenergi: Danish, Norwegian, Swedish,
EKOenergia: Basque, Catalan, Estonian, Finnish, Italian, Hungarian, Polish, Portuguese, Slovakian
EKOenergía: Spanish
EKOenergie: Czech, Dutch, German, Luxembourgish, Romanian
EKOénergie: French
EKOenerji: Azeri, Turkish
EKOenergija: Bosnian, Croatian, Lithuanian, Croatian, Slovenian
EKOenerģija: Latvian
EKOenergjia: Albanian
EKOenerxía: Galician
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EKOorka: Icelandic
EKOэнергия: Belarus, Kazakh, Russian
EKOенергия: Bulgarian
EKOенергија: Macedonian, Serbian
ЕКОенергія: Ukrainian
EKOενέργεια: Greek
Any other communication name and/or logo can be accepted by the Secretariat, for a particular
region as well as for a particular product of a particular company.

15.

Review of the criteria

EKOenergy is a living standard. As knowledge and experience develop, so will EKOenergy. Any
stakeholder or interested party can submit a comment about EKOenergy's requirements or suggest
a change in the criteria at any time by contacting the EKOenergy Board.
All reviews will happen according the rules set by the ISEAL Code of Good Practice for Setting
Social and Environmental Standards.
Within 3 years after its launch, EKOenergy will in particular evaluate
- Its policy relating to protected areas, and will consider if it is necessary to include extra areas into
the list, such as these designated in implementation of the Agreement on the Conservation of
Populations of European Bats, EUROBATS, 1991 and the RAMSAR Agreement.
- The rules for electricity from installations fueled with bioenergy.
- The rules for hydropower.
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