EKOenergia
-hálózat és címke

Mi az EKOenergia?
Az EKOenergia az első és eddig egyetlen páneurópai villamosenergia-címke. Az EKOenergia
hálózat kezdeményezésére jött létre, amely tagjai közt 26 országból 34 környezetvédő
civilszervezetet számlál.
A címke kritériumait több száz érdekelt fél, kulcsfontosságú villamosenergia- szolgáltató és
fogyasztó megkérdezésével alakítottuk ki. A követelmények alapos megvitatás tárgyát
képezték, így széleskörű elfogadást nyertek. Az EKOenergia kritériumai a következő témákat
érintik:
• Fogyasztók Tájékoztatása: Az EKOenergia előtérbe helyezi a fogyasztók tájékoztatását a
villamosenergia származási helyéről és a termelés módjáról. Így lehetőség nyílik a tájékozott és
környezetbarát fogyasztói döntésekre.
• Fenntarthatóság: az EKOenergia magas követelményeket támaszt a fenntarthatóság terén;
nem minden megújuló minősíthető az EKOenergia címkével. Részletes tájékoztatót
honlapunkon talál: www.ekoenergy.org/hu/.

Mitől több az EKOenergia ?
Az EKOenergia választásával Ön a megújuló energiaforrások fejlesztését is támogatja.
Éghajlatalapunk és Környezetvédelmi Alapunk az energiatermeléshez kapcsolódó 2
problémakört kíván orvosolni, egyazon egyszerű eszközzel:
• Az EKOenergia Éghajlatalap: Minden eladott MWh
EKOenergiáért minimum 0,10€ (10 eurocent) az EKOenergia
Éghajlatalapba kerül. Az így felhalmozódott pénz további,
megújuló energiára épülő projektekbe kerül befektetésre; olyan
kezdeményezésekbe, amelyek az Alap támogatása nélkül nem
jöhetnének létre. 2014-ben először nyílt alkalmunk projektet
finanszírozni: egy észak-tanzániai középiskolában támogattuk az
Oikos civilszervezet napelem-projektjét. Bővebben itt.
• Az EKOenergia Környezetvédelmi Alap: a vízenergiából
származó, EKOenergia címkéjű áram minden eladott
megawattórájáért szintén minimum 0,10€ (10 eurocent)
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hozzájárulás érkezik az EKOenergia Környezetvédelmi Alapba. Az így összegyűlt pénzt
folyóvízi ökoszisztémák helyreállítását célzó projektekbe fektetjük.

Kisfogyasztók
-Sok kicsi sokra megy
A zöld energiát választó kisfogyasztók joggal várják
el, hogy az általuk fizetett felárt konkrét célokra,
látható eredményekre fordítsák. Egyéni szinten ez
szinte lehetetlen, de több kisfogyasztó összehangolt
választása már kimutatható változást hozhat.
Az EKOenergia éppen ezt az összefogást valósítja
meg. Fogyasztók tízezrei csatlakoztak már hozzánk,
és számuk egyre nő. Velünk tart Ön is?
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Az EKOenergia nyitott és rugalmas - az érdekelt felek és személyek százai segítik munkánkat
értékes javaslataikkal. Az európai energiapiacon minden jelentős érdekelt féllel kapcsolatban
állunk: helyi és nemzetközi civilszervezetekkel, fogyasztóvédelmi szervezetekkel, áramot
termelő és szolgáltató cégekkel, hatóságokkal, és másokkal. Aktivisták és kisebb helyi
szervezetek ötleteit és javaslatait is szívesen fogadjuk.

Nagyfogyasztók
-Az EKOenergia címke üzenete
A zöld energia választása pozitív lépés, és arra törekszünk,
hogy híre is menjen. Az EKOenergiát fogyasztók
használhatják logónkat kommunikációjuk során, akár
termékeik csomagolásán is.
Az EKOenergia garantálja, hogy ha Ön a zöld energiát
választja, azt széles körben elismerik és támogatják.
Tudassa ügyfeleivel környezettudatos beszerzését, és mi is
ezt fogjuk tenni!
Itt láthatja az EKOenergia címkét választó cégek listáját.

Az Ön projektje
Eddigi gyakorlatunk egyesítette az EKOenergia beszállítóinak hozzájárulását. A jövőben
azonban lehetővé tesszük, hogy a nagyobb fogyasztók és beszállítók támogatása saját, általuk
fémjelzett projekteket finanszírozzon. Szakértőink előkészítenek egy listát, amelyről a
nagyfogyasztók saját szempontjaik szerint választhatnak.

További elismerés
• Az EKOenergia címke teljes mértékben követi a Carbon Disclosure
Project (Szén-dioxid Közzétételi Projekt: egy brit alapítású szervezet, ami a
nagyvállalatokat
támogatja
azok
szén-dioxid
kibocsátásának
csökkentésében) és a Greenhouse Gas Protocol
útmutatásait
(Üvegházhatású Gáz Protokoll: kormányok és vállalatok számára kidolgozott
eszköz,
az
üvegházhatású
gázok
mennyiségnek
mérésére
és
menedzselésére).

• Az EKOenergia szorosan együttműködik a Green-e címkével, ami az Egyesült
Államok jelentős zöld címkéje, és annak teljes támogatását élvezi.

• Ha Ön EKOenergiát fogyaszt, ezzel 6 kreditpontot szerez a nemzetközileg
elismert LEED besorolási rendszerben. A minősítés legújabb európai,
működtetésre és karbantartásra vonatkozó része szerint: „Az EKOenergia
tanúsítvány jelenleg a legjobb páneurópai rendszer a fenntartható, és
addicionalitást megvalósító energiafogyasztás biztosítására az európai
piacon”.

Kapcsolat
További információ: www.ekoenergy.org
• több, mint 26 nyelven, részben magyarul is olvashat az EKOenergiáról.
• az EKOenergia Titkársága az alábbi címeken érhető el:
Riku Eskelinen, +358 50 5727782,
Steven Vanholme, +358 50 5687385
info@ekoenergy.org; Szabadkai Vera: vera.szabadkai@sll.fi

