EKOenergia: L’ecoetiqueta per a l’energia renovable
EKOenergia és l’ecoetiqueta internacional per a l’energia renovable. Som una
organització sense ànim de lucre que lluita per la protecció de la biodiversitat,
la realització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i contra el canvi
climàtic.
L’energia venuda amb l’etiqueta EKOenergia compleix amb estrictes
criteris de sostenibilitat. A través de l’ecoetiqueta recaptem diners per al
Fons Climàtic, que ajuda a finançar projectes d’energia renovable en països
en vies de desenvolupament.
L’energia etiquetada amb EKOenergia és venuda per comercialitzadores
autoritzades i està disponible a més de 40 països arreu del món. Molts
dels usuaris d’EKOenergia utilitzen l’ecoetiqueta en les seves pàgines web,
productes o instal·lacions, per demostrar el seu compromís amb un món 100%
renovable i sostenible.
Entre els usuaris d’EKOenergia s’hi troben grans empreses internacionals com
SAP, Tetra Pak VMware, Workday i Genelec, així com ciutats, organitzacions
públiques i habitatges.

Criteris de sostenibilitat: valor addicional per al planeta
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Energia renovable controlada per GOs, RECs, I-RECs
(en línia amb la Guia d’Abast 2 del Protocol de GEH)
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Eòlica, solar, hidràulica, geotèrmica, bioenergia


-



?

-



Nova producció de renovables a través del Fons Climàtic
Només la bioenergia més respectuosa amb el clima
Energia eòlica fora d’espais naturals i protecció d’aus
Energia hidràulica que respecta la migració dels peixos.
Projectes de restauració fluvial a través del Fons Ambiental

Combustibles fòssils, energia nuclear, possibles renovables

Avalats per altres estàndards
Diversos estàndards medioambientals reconeguts internacionalment recomanen EKOenergia. És el cas de
CDP, el Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle, Green Key per a hotels i la certificació LEED per a edificis.
”EKOenergia representa la
millor opció disponible
per al consum sostenible
d’electricitat renovable a
Europa.”

”Les ecoetiquetes són una forma de que
les empreses facin més 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/ca

“Un nombre creixent d’hotels a
Europa ja s’ha canviat a
EKOenergia i inclou el logotip
d’EKOenergia en les comunicacions
amb els seus clients. Segueix el seu
exemple i ves més enllà.”
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