Dlaczego warto wybrać EKOenergy?

EKOenergy jest pierwszym i jedynym ogólnoeuropejskim
oznakowaniem ekologicznym dla energii elektrycznej.
Oznakowanie jest inicjatywą Sieci EKOenergy,
organizacji non-profit zrzeszającej 35 organizacji ekologicznych z 27 krajów.

EKOenergy działa w całej Europie i jest powszechnie uznawanym i rozpoznawalnym
oznakowaniem. Kryteria oznakowania oparte są na uzgodnieniach z setkami kluczowych
interesariuszy i obejmują następujące aspekty:
Odpowiedzialność społeczna Oznakowanie EKOenergy daje konsumentom
gwarancję, że zakupiona energia została wyprodukowana z poszanowaniem dla
klimatu, środowiska naturalnego i ludzi.
Odnawialność Tylko energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł może być
sprzedawana z oznakowaniem EKOenergy. W celu śledzenia pochodzenia
energii oznakowanie wykorzystuje system Świadectw Pochodzenia.
Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko Również produkcja
energii z OZE może mieć negatywny wpływ na środowisko. Z tego względu
EKOenergy wyklucza kontrowersyjne sposoby generacji energii i dokonuje
certyfikacji jedynie po uprzednich konsultacjach z organizacjami ekologicznymi.
Informacja konsumencka Nabywcy EKOenergy mają dostęp do informacji na
temat kraju pochodzenia zakupionej energii oraz sposobu jej wyprodukowania.
Zielone inwestycje Dostawcy certyfikowanej energii odprowadzają składki na
Fundusz Klimatyczny i Fundusz Ochrony Środowiska EKOenergy. Środki z tych
funduszy finansują projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Do konsumentów EKOenergy dołączyli już m.in.:
norweski serwis Jottacloud, fiński producent czekolady
Brunberg oraz fińskie sklepy sieci Body Shop.
Firmy mogą wykorzystywać logo EKOenergy
w swoim przekazie publicznym, na witrynach
sklepów oraz na opakowaniach produktów.

„System certyfikacji energii
EKOenergy to najlepsze dostępne
rozwiązanie dla zrównoważonego
zużycia energii odnawialnej na
terenie Europy.” (LEED)

Fundusz Klimatyczny i Fundusz Ochrony Środowiska

Z każdej MWh energii sprzedanej z etykietą EKOenergy
dostawca przeznacza min. 0,10 € na Fundusz
Klimatyczny. Środki z tego funduszu wykorzystywane
są na realizację projektów w zakresie odnawialnych
energii. Składki z lat 2013-2014 zostały przeznaczone
m.in. na dofinansowanie instalacji paneli słonecznych na
budynkach szkół w Tanzanii.
Ponadto z każdej MWh energii pochodzącej z hydroelektrowni 0,10 € zasila Fundusz Ochrony Środowiska.
Środki z tego funduszu przeznaczane są na projekty
renaturyzacji rzek.

Partnerstwo merytoryczne
Kryteria EKOenergy są w pełni zgodne z wytycznymi
Carbon Disclosure Project, międzynarodowej organizacji
współpracującej z inwestorami i spółkami na rzecz
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Etykieta
EKOenergy
jest
rekomendowana
przez
Greenhouse Gas Protocol, narzędzie wykorzystywane do
rozliczania emisji gazów cieplarnianych przez przemysł i
rządy państw.
System certyfikacji budynków LEED rekomenduje
EKOenergy jako „najlepsze dostępne paneuropejskie
rozwiązanie dla zrównoważonego zużycia energii
odnawialnej na terenie Europy”. W procesie certyfikacji
LEED budynki posiadające umowę na zakup EKOenergy
uzyskują dodatkowe punkty.
EKOenergy ściśle współpracuje i jest popierane przez
Green-e, amerykański program przyznający oznakowania
ekologiczne dla towarów i usług.

Skontaktuj się z nami!
Oficjalny partner w Polsce:
Fundacja Prometheus, biuro@foundationprometheus.org
Międzynarodowy Sekretariat EKOenergy:
Steven Vanholme, +358 50 5687358, info@ekoenergy.org

Więcej na:
www.ekoenergy.org

