EKOenergia: L’ecoetiqueta internacional per a l’energia renovable
EKOenergia és l’ecoetiqueta internacional sense ànim de lucre per a l’energia
i està recolzada per una xarxa de més de 40 organitzacions medioambientals.
L’ecoetiqueta EKOenergia ajuda als consumidors a escollir un contracte elèctric
respectuós amb el medi ambient. Exclou l’energia nuclear i fòssil, i exigeix uns
criteris de sostenibilitat en la producció de les energies renovables. A més,
dona suport a la producció d’energies renovables a través del Fons Climàtic.
L’electricitat certificada per EKOenergia està a l’abast de tot tipus d’organitzacions
i corporacions internacionals. És una forma rentable de reduir la petjada de
carboni d’una empresa i comunicar sobre la seva elecció utilitzant l’ecoetiqueta
internacionalment reconeguda.
Els usuaris d’EKOenergia inclouen grans empreses internacionals com Yves
Rocher, SAP, VMware, Genelec i L’Oréal, així com ciutats i organitzacions
públiques.

Criteris de sostenibilitat: valor addicional per al planeta
EKOenergia

Nova producció de renovables a través del Fons Climàtic
Només la bioenergia més respectuosa amb el clima
Energia eòlica fora d’àrees naturals i de protecció d’aus
Energia hidràulica que respecta la migració dels peixos.
Projectes de restauració fluvial a través del Fons Ambiental
Energia renovable controlada per GOs, RECs, I-RECs
Eòlica, solar, hidràulica, bio
Combustibles fòssils, energia nuclear, possibles renovables

Altres renovables
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Avalats per altres estàndards
Els estàndards medioambientals més reconeguts internacionalment mencionen EKOenergia. És el cas de
CDP, el Protocol de Gasos d’ Efecte Hivernacle, Green key per hotels, i certificats LEED per edificis.
”EKOenergia representa la
millor opció disponible
pel consum sostenible d’electricitat renovable a Europa.”

”Les ecoetiquetes són una forma de
que les companyies facin mñes amb les
seves compres. EKOenergia, esmentada a la Guia d’ Abast 2 del Protocol de
GEH, és una marca de qualitat que se
suma als certificats de seguiment.”

info@ekoenergy.org

www.ekoenergy.org/es

“Una xifra creixent d’ hotels a
Europa ja s’han canviat a EKOenergia i inclouen el logo d’EKOenergia a les comunicacions amb
els seus clients. Segueix el seu
exemple i ves més enllà.”

Steven Vanholme
Programme Manager
+358 50 568 73 85
steven.vanholme@sll.fi

