LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ
Lisätietoja: info@ekoenergy.org ja www.ekoenergy.org

JOHDANTO
EKOenergia on kansainvälinen ympäristömerkki uusiutuvalle energialle. Sitä hallinnoi Suomen
luonnonsuojeluliitto ry.
Tämän lisenssisopimuksen tarkoituksena on myöntää oikeus käyttää EKOenergian nimeä ja logoa
energiayhtiöille ja alkuperätakuumyyjille. Sopimus määritelee tarkemmin Lisenssinantajan ja
Lisenssinsaajan oikeudet ja velvollisuudet.

I

SOPIMUKSEN OSAPUOLET

1.1
Lisenssinantaja :
Suomen luonnonsuojeluliitto ry , Liiketoimintatunnus 0116956-1, Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki,
joka on EKOenergia merkin laillinen omistaja.
Mikäli Logon omistajuus siirretään toiselle organisaatiolle, kuten vaikka oma omalla EKOenergiasäätiölle, silloin kaikki oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät automaattisesti uudelle omistajalle.
1.2
Lisenssinsaaja :
Yritys …………………………………………………… (Yksityiskohdat listataan liitteessä 5)
1.3

Sanat ”osapuoli” ja ”osapuolet” viittaavat lisenssinantajaan ja lisenssinsaajaan.
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KIELI

2.1
Kansainvälisen EKOenergian työskentelykieli on englanti, mutta EKOenergian sihteeristö tekee
kaikkensa auttaakseen sidosryhmiä heidän omilla äidinkielillään.
2.2
Tämä Lisenssisopimus on saatavilla myös muilla kielillä. Riitatilanteissa englanninkielinen
versio pätee.
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3

SOPIMUKSEN TULKINTA

3.1
Lisenssisopimusta ja sen lisäyksiä tulkitaan kokonaisuutena. Otsikoita ja osan numeroita
käytetään vain tekstin strukturoimiseksi.
3.2
Sopimusosapuolen laiminlyödessä oikeutensa erikseen vaatia Sopimusehtojen mukaisia
oikeuksiaan ei toisen Sopimusosapuolen tule tulkita sen merkitsevän oikeutensa laiminlyöneen
Sopimusosapuolen luopuneen oikeuksistaan. Sopimusehtojen mukaiset oikeudet pysyvät tässäkin
tapauksessa täysimääräisenä voimassa.
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SOPIMUKSEN SYNNYTTÄMÄT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1
EKOenergia-merkki on Lisenssinantajan rekisteröimä tavaramerkki. Lisenssinsaaja saa tällä
sopimuksella merkkiin ainoastaan rinnakkaisen ja Sopimusehdoista ilmenevin tavoin rajoitetun
käyttöoikeuden.
4.2
Allekirjoittamalla tämän Lisenssisopimuksen Lisenssinsaaja hyväksyy, että EKOenergia on
Lisenssinantajan yksin omistama tuotemerkki, jota voidaan käyttää ainoastaan tämän sopimuksen
määrittelemissä puitteissa.
4.3

Lisenssinsaaja vakuuttaa että:

- Logoa käytetään ainoastaan energiasta tiedottamiseen joka täyttää tai tulee täyttämään kaikki
vaatimukset jotka ovat listattu EKOenergian sääntöihin sekä että myynnin yhteydessä lisenssimaksut
suoritetaan.
- Logoa ei käytetä avoimesti tai epäsuorasti kattamaan muita tuotteita tai palveluita kuin niitä mitkä
mainitaan yläpuolella.
- EKOenergia logoa ja nimeä käytetään kunnioittavasti ja sääntöjen mukaisesti, jotka ovat lisätty
liitteessä 4.
- Muut käytetyt ympäristöominaisuuksiin liittyvät ilmaisut, symbolit tai merkit eivät ole sekoitettavissa
EKOenergia-merkkiin.
4.4
Lisenssinsaajalla on selkeä yhteyshenkilö, johon EKOenergian sihteeristö voi ottaa yhteyttä. Hän
antaa Lisenssinantajalle tiedon silloin jos yhteystiedot muuttuvat.
4.5
Lisenssinsaaja keskustelee ainakin kerran vuodessa Lisenssinantajan kanssa viimeaikaisesta
kehityksestä ja siitä kuinka kasvattaa EKOenergia-merkin näkyvyyttä ja kuinka kasvattaa EKOenergiaympäristömerkityn energian (ja tai EKOenergia-ympäristömerkittyjen alkuperätakuiden) volyymit
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4.6
Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeuttaan kolmannelle osapuolelle ilman
Lisenssinantajan kirjallista hyväksyntää. Kuitenkin, jos lisenssinsaaja on sulautunut toiseen yhtiöön,
käyttöoikeudet ja velvoitteet siirtyvät tällaiselle yhtiölle tämän sopimuksen nojalla.
4.7
EKOenergia-merkittyyn liiketoimintaan sisältyy aina loppukuluttaja. On mahdotonta myydä
EKOenergia-merkittyä energiaa tai alkuperätakuuta muille kuin loppukuluttajille. Yhdelläkään
energiamyyjällä ei ole oikeutta käyttää EKOenergian logoa ellei tätä oikeutta ole myönnetty hänelle
EKOenergian Lisenssisopimuksella.
4.8
Lisenssinsaajan asiakkaat jotka ostavat EKOenergia-ympäristömerkittyä energiaa (tai
EKOenergia-ympäristömerkittyjä alkuperätakuita) ovat oikeutettuja käyttämään logoa viestinnässään.
Kuitenkin logon käyttäminen näiden asiakkaiden taholta ei ole tämän sopimuksen aihe (Katso myös
kappale 17)
4.9
Lisenssinsaaja ei voi myydä EKOenergia-merkittyä sähköä joka on tuotettu laitoksissa jotka
käyttävät bioenergiaa, elleivät nämä laitokset ole listattuina tämän sopimuksen liitteessä 5.
4.10 Lisenssinsaaja noudattaa voimassa olevaa lakia ja muita viranomaismääräyksiä päivittäisessä
toiminnassaan.
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LISENSSINANTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

5.1
Lisenssinantajallla on oikeus julkaista Lisenssinsaajien nimet ja listata heidän
EKOenergiamerkityt
energiatuotteet. Lisenssinanantaja voi myös julkaista tietoja kaikesta
EKOenergiamerkityn energian myyntimääristä maata ja lähdettä kohti.
52
Lisenssinantaja on EKOenergia-merkki tavaramerkin ainoa omistaja, ja sillä on oikeus luovuttaa
käyttöoikeuksia muille.
5.3
Lisenssinantaja suojaa logoa ja reagoi logon epätarkoituksenmukaiseen käyttöön lisenssinsaajien
sekä muiden toimesta.
5.4
Lisenssinantaja tekee aloitteita EKOenergia-brändin kasvattamiseen, hän kehittää ja julkaisee
markkinointimateriaaleja ja auttaa Lisenssinsaajaa antamalla sille ajantasaista viestintäaineistoa.
5.5
Vuosittaisen auditoinnin jälkeen Lisenssinantaja lähettää Lisenssinsaajalle todisteet, jotka he
voivat halutessaan lähettää eteenpäin omille asiakkaille (jotka käyttävät vähintään 1 GWh/vuosi).
5.6
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Lisenssinantaja toimii lainsäädännön ja muiden virallisten sääntöjen puitteissa jokapäiväisessä

toiminnassaan.

6.

EKOENERGIAN KRITEERIT JA KRITEEREIDEN MUUTOKSET

6.1
Lisenssinsaajan lupa käyttää EKOenergia-merkkiä rajoittuu niiden energiatuotteiden
edistämiseen, mainontaan ja myyntiin, jotka täyttävät EKOenergia-kriteerit. Tämänhetkinen
EKOenergia-kriteeristö on liitetty tähän sopimukseen.
6.2
Kaikki päivitykset tehdään ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental
Standards -järjestelmän mukaisesti. Järjestelmä edellyttää, että Lisenssinsaajia, kuten muitakin
sidosryhmiä tullaan informoimaan ja osallistamaan kriteerien päivityksessä.
6.3
Lisenssinantaja sitoutuu ilmoittamaan Lisenssinsaajalle kirjallisesti kaikista muutoksista
sopimusehdoissa mainittuihin kriteereihin 12 kuukautta ennen näiden kriteerien voimaantuloa.
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LISENSSIMAKSUT

7.1
EKOenergia-merkin käyttäminen ei aiheuta EKOenergian kriteeriteksteissä määriteltyjen
rahasto- tai lisenssimaksujen lisäksi mitään muita maksuja. Teksteissä maksut on ilmoitettu
arvonlisäverottomina hintoina.
7.2
Kaikki EKOenergiaan liittyvät maksut perustuvat myynnin volyymiin. Lisenssinantaja takaa, että
lisenssi- ja rahastomaksut ovat samat kaikille Lisenssinsaajille.
7.3
Lisenssinantaja lähettää lisenssinsaajalle vähintään kerran vuodessa laskun. Yleensä tämä
tapahtuu huhtikuussa tai toukokuussa, myyntivuoden jälkeen. Lisenssinsaajalle on oikeus maksaa
aikaisemmin. Lisenssinsaaja saa vähintään yhden kuukauden aikaa (laskun päivämäärästä). Jos maksu
tapahtuu myöhässä, myöhästymisestä tullaan perimään 10 % vuotuinen korko.

8.

AUDITOINTI

8.1
Lisenssinantaja järjestää auditoinnin kerran vuodessa. Tarkastus perustuu aina kun se on
mahdollista, faktoihin ja lukuihin, jotka viranomaiset ovat aiemmin tarkastaneet tai jotka luotettavat
kolmannen osapuolen organisaatiot ovat sertifioineet.
8.2
Auditointi perustuu EKOenergian sihteeristön laatimaan tarkastuslistaan. Auditoinnin tulokset
tulee toimittaa EKOenergian sihteeristölle viimeistään 30. kesäkuuta (edellisen kalenterivuoden
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myyntejä koskien).
8.3
Jos varmennettuja tietoja ei ole saatavilla tai jos Lisenssinsaaja ei pysty jakamaan vaadittuja
tietoja ja todisteita, ulkopuolisen auditoijan, täytyy vahvistaa lisenssinsaajan antamat tiedot. Auditoijan
on täytettävä kaikki International Standards on Auditing and accepted -standardin vaatimukset ja hän
on etukäteen Lisenssinantajan hyväksymä.
8.4
Tämä on sitovaa, vaikka Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välinen sopimusperustainen
yhteistyö olisi päättynyt ennen tätä.
8.5
Jos tarkastaja löytää virheitä tai eroavaisuuksia, ne on korjattava mahdollisimman nopeasti.
Vakavat tai jatkuvat puutteet voivat johtaa Lisenssin menettämiseen kuten luvussa 11 on esitetty. Siinä
tapauksessa, että EKOenergiaksi kelpaamattomia alkuperätakuita on peruutettu EKOenergia-merkityn
sähkön myynnin osalta, on Lisenssinsaajan peruutettava puuttuva määrä alkuperätakuita 14 päivän
kuluessa puutteen huomaamisesta.
8.6
Pyydettäessä Lisenssinsaajan on toimitettava Lisenssinantajalle kopiot materiaalista, jossa
EKOenergia-merkkiä on käytetty.

9.
MUIDEN
TOTEUTTAMINEN

EKOENERGIAN

LISENSSINSAAJIEN

VELVOITTEIDEN

9.1
Lisenssinsaaja on oikeutettu ulkoistamaan yhden tai useamman velvoitteistaan toiselle
Lisenssinsaajalle
9.2
Sellaisessa tapauksessa velvoitteet auditointia ja vahvistamista kohtaan siirtyvät sopimuksen
tehneelle Lisenssinsaajalle jos ja siinä määrin, että:
1) EKOenergian sihteeristölle on asianmukaisesti ilmoitettu kyseisestä sopimuksesta.
2) EKOenergian sihteeristö vahvistaa sähköpostilla tai muulla kirjallisella muodolla tietävänsä
sopimuksesta ja että tehtävien jako Lisenssinsaajien kesken on selvä.
Jos sopimuksen tehnyt Lisenssinsaaja menettää Lisenssinsaajan oikeutensa, ulkoistetut velvoitteet ja
kaikki auditointiin ja vahvistamiseen liittyvät tehtävät palautuvat automaattisesti ja välittömästä
alkuperäiselle Lisenssinsaajalle.

10.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

10.1

Tämä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Se tulee voimaan osapuolten hyväksyttyä sen
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allekirjoituksillaan.
10.2 Lisenssinsaaja voi irtisanoa tämän sopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
Lisenssinantaja voi irtisanoa tämän sopimuksen kahden vuoden irtisanomisajalla. Sopimuksen
päättäminen tehdään kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle. Irtisanomisaika alkaa seuraavan
kuukauden alusta Osapuolen vastaanotettua irtisanomisilmoituksen.
11.3 Sopimuksen päätyttyä Lisenssinsaajalla on velvollisuus informoida EKOenergia-asiakkaitaan
asianmukaisella ja selkeällä tavalla sopimuksen päättymisestä kuukauden kuluessa päättymisestä.
11.4 Myyntiin perustuvat maksut on suoritettava niin pitkään kuin EKOenergiaa myydään.
(Lisenssinsaajan ja heidän asiakkaidensa välisten sopimusten pituudesta riippuen).

12.

SOPIMUKSEN PURKAMINEN

12.1

Sopimuksen Osapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus välittömin seurauksin:

a)
Toisen Osapuolen (tai tämän vastuulla olevan tahon) olennaisen sopimusrikkomuksen
perusteella. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään menettelyä, jossa toinen Osapuoli on
syyllistynyt Sopimusehdon rikkomiseen, eikä ole korjannut menettelyään 14 vuorokauden kuluessa siitä,
kun rikkomuksesta on tälle ilmoitettu.
b)
Toisen Osapuolen konkurssin, selvitystilan, velkajärjestelyn tai maksukyvyttömyyden
perusteella; ja
c)
jos Osapuolten Sopimusehtojen mukaisten velvoitteiden suorittaminen on estynyt tämän
sopimuksen kohdassa 13.7 tarkoitettujen olosuhteiden vuoksi pidempään kuin 60 kalenteripäivän ajan.
12.2 Purkuilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Purkaminen tulee voimaan välittömästi toisen Osapuolen
saatua siitä tiedon.
12.3 Lisenssinantajan purettua sopimuksen tämän sopimuksen kohdan XII 1. a), b) tai c) mukaisesti
kaikki maksetut Lisenssimaksut jäävät Lisenssinantajalle. Lisenssinsaajan tulee myös maksaa
mahdolliset maksamattomat myynti- tai liikevaihtoperusteiset maksut kyseiseltä kalenterivuodelta.

13.

VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUS

13.1 Lisenssinsaaja on velvollinen suojaamaan Lisenssiantajaa kaikista vastuista sekä
vahingonkorvaamaan Lisenssinsaajalle kaikki sellaiset syytteet, velvoitteet, vahingot ja kustannukset,
jotka aiheutuvat Lisenssinsaajan EKOenergia-merkin käytöstä nostetuista korvausvaatimuksista tai
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syytöksistä.
13.2 Sopimuksen Osapuoli on vastuussa välillisistä vahingoista ainoastaan syyllistyttyään törkeään
tuottamukseen tai tahalliseen menettelyyn.
13.3 Sopimuksen Osapuoli ei ole vastuussa toisen osapuolen nähden virheistä tai laiminlyönneistä,
joilla ei ole merkitystä toiselle Osapuolelle tai jotka aiheuttavat toiselle Osapuolelle vain vähäisen
haitan.
13.4 Sopimuksen Osapuoli ei missään tapauksessa vastaa virheistä, jotka johtuvat toisen Osapuolen
antamasta virheellisestä informaatiosta.
13.5 Lisenssinantaja ei missään tapauksessa vastaa Lisenssinsaajan tai tämän alihankkijan,
jälleenmyyjän tms. tahon Lisenssin alaisesti tuottamasta, markkinoimasta tai myymästä Tuotteesta.
13.6 Sopimuksen Osapuolen vastuu kaikista vahingoista rajoittuu joka tapauksessa Lisenssinantajan
Lisenssistä perimään vuosimaksuun.
13.7 Jos Osapuolten Sopimusehtojen mukaisten velvoitteiden suorittaminen estyy Osapuolten
ennakoimattomissa olevien ja hallitsemattomien olosuhteiden vuoksi (force majeure), muodostaa
tällaisten
olosuhteiden
käsillä
olo
perusteen
poiketa
Sopimusehtojen
mukaisesta
vahingonkorvausvastuusta ja sopimussakon maksuvelvollisuudesta. Osapuolen vedotessa tällaiseen
ulkoiseen olosuhteeseen (force majeure) on Osapuolen välittömästi ilmoitettava toiselle Osapuolelle
kirjallisesti kyseisen olosuhteen käsillä olosta ja vastaavasti sen lakkaamisesta.

14.

LUOTTAMUKSELLISUUS

14.1 Molemmat Osapuolet ovat vastuussa siitä, että toiselta Osapuolelta saatua luottamuksellista
tietoa ei ilmaista sivulliselle tai käytetä väärin omaksi tai kolmannen osapuolen hyödyksi.
14.2 Luottamuksellisena tietona pidetään kaikkea tähän sopimukseen, sopijaosapuoliin tai näiden
liiketoimintaan liittyvää tietoa, joka ei ole yleisessä tiedossa. Kuitenkin Lisenssinantajalla ja
EKOenergian sihteeristöllä on oikeus julkaista Lisenssin solmineiden yhtiöiden nimet, energialaitosten
nimet, tuotteet ja tuotteiden polttoainejakaumat. Lisenssinantajalla on myös oikeus julkaista tietoa
kaikkien EKOenergia-merkittyä sähköä myyneiden yritysten yhteenlasketuista myynnin volyymeista
maittain ja energialähteittäin.
14.3 Salassapitomääräys ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa Osapuoli on lain tai asetuksen tai muun
viranomaismääräyksen johdosta velvollinen antamaan tietoa viranomaiselle tai vastaavalle.
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15.

KÄYTTÖKIELTO SOPIMUSKAUDEN PÄÄTYTTYÄ

15.1 Sopimuskauden päättymisen jälkeen Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta ilman Lisenssinantajan
kirjallista hyväksyntää käyttää EKOenergia-merkkiä. Tällä tarkoitetaan muun ohella sitä, ettei merkkiä
saa ilman Lisenssinantajan kirjallista suostumusta käyttää Lisenssinsaajan tuotteiden markkinoinnissa,
myynnissä tai jakelussa eikä Lisenssinsaaja saa millään muullakaan tavoin käyttää tai levittää tuotteita
tai muuta materiaalia, kuten esitteitä, nettisivuja tai muuta sähköistä materiaalia, merkillä varustettuna.
15.2 Lisenssinsaaja voi kuitenkin jatkaa EKOenergia-merkin käyttöä yhteydenpidossaan
olemassaolevien EKOenegian kuluttajien kanssa siinä määrin kun se on tarpeellista kunnioittaakseen
aikaisempia sopimusperusteisia, määräaikaisia velvoitteita.
15.3 Sopimuskauden päättymisen jälkeen Lisenssinantajalla on oikeus julkisesti ilmoittaa, että
(entisellä) Lisenssinsaajalla ei ole enää käyttöoikeutta EKOenergia-merkkiin.

16.

MUUTOKSET SOPIMUSEHDOISSA MAINITTUIHIN TIETOIHIN

16.1 Lisenssinsaaja sitoutuu ilmoittamaan Lisenssinantajalle kirjallisesti kaikista muutoksista
Sopimusehdoissa mainittuihin tietoihin viipymättä saatuaan tiedon muutoksesta. Tämä koskee erityisesti
Liitteessä 5 mainittuja tietoja.
16.2 Lisenssinantajalla on oikeus tehdä vähäisiä muutoksia Sopimusehtoihin. Lisenssinantajan tulee
ilmoittaa tällaisista muutoksista Lisenssinsaajalle kirjallisesti hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kuuden
kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen. Muutokset tulevat voimaan viimeistään kuuden kuukauden
kuluttua siitä, kun Lisenssinsaaja on saanut niistä tiedon, ellei ilmoituksessa ole ilmoitettu pidemmästä
siirtymäajasta.

17.

EKOENERGIAN OSTAJAT

Tämä sopimus ei sääntele ostajien oikeuksia tai velvollisuuksia kommunikoida heidän EKOenergiamerkityn sähkön hankinnastaan.

18.

YHTEYDENOTOT: EKOENERGIAN SIHTEERISTÖ

Kaikki Sopimusehtoja koskevat ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti siihen osoitteeseen (postiosoitteeseen
tai sähköpostiosoitteeseen), jonka Osapuolet ovat antaneet tätä tarkoitusta varten.
8

EKOenergian Sihteeristö
lisenssisopimusta.

19.

toimii

Lisenssinantajan

kontaktina

kysymyksissä

koskien

tätä

RIITOJEN RATKAISU

19.1 Tästä sopimuksesta aiheutuvat ristiriitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan ystävällisessä
hengessä kahdenvälisesti. Ristiriitaisuudet, joita ei saada sopijapuolten kesken sovituksi kohtuullisessa
ajassa, jätetään EKOenergian välimiespaneelin ratkaistavaksi. Menettely on kuvailtu EKOenergiakriteerien (dokumentti EKOenergia-verkosto ja -merkki) kappaleessa 11. kohdassa 3.5.
19.2 Niin pitkään kuin valitusmekanismi ei ole toimintakuntoinen tai mekanismi on kyvytön
tekemään päätöksiä määräajan kuluessa tai mekanismilla ei ole juridista oikeutta, erimielisyys voidaan
jättää Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Sopimuksen ehdot hyväksyen ja sopimuksen tiedot oikeiksi todistaen:

Lisenssisaajan virallisten nimenkirjoittajien allekirjoitukset:
______________________________
Paikka ja aika
______________________________
Nimi ja allekirjoitus

__________________________________
Nimi ja allekirjoitus

______________________________
Asema

__________________________________
Asema

Suomen luonnonsuojeluliiton virallisten nimenkirjoittajien allekirjoitukset
______________________________
Paikka ja aika
______________________________
Nimi ja allekirjoitus

__________________________________
Nimi ja allekirjoitus

______________________________
Asema

__________________________________
Asema
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LIITTEET

LIITE 1 - Kriteerit sähkölle
Katso dokumentti ”EKOenergia-verkosto ja -merkki”,
https://www.ekoenergy.org/fi/ecolabel/criteria/electricity/.
LIITE 2 - Kriteerit uusiutuvalle kaasulle
Katso https://www.ekoenergy.org/fi/ecolabel/criteria/ekoenergy-gas/

LIITE 3 - Kriteerit uusiutuvalle lämmölle ja jäähdytykselle
Katso https://www.ekoenergy.org/fi/ecolabel/criteria/renewable-heat/

ANNEX 4 – EKOenergian brändikirja
Katso https://www.ekoenergy.org/wp-content/uploads/EKOenergy-Brand-book-Finnish.pdf
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LIITE 5
Tietoja Lisenssinsaajasta ja markkinoitavista tuotteista
Sähkönmyyjän nimi.........................................................................................................
Yhtiön rekisterinumero (y-tunnus)/ maa................................................................................
Yhtiön internetsivut...............................................................................................................
Yhteyshenkilö EKOenergian myynnissä...............................................................................
Nimi.......................................................................................................................................
Sähköpostiosoite ja puhelinnumero......................................................................................
Postiosoite..............................................................................................................................
1. EKOenergia-tuotteiden alkuperä ja tyyppi
Yhtiö suunnittelee myyvänsä EKOenergia-merkittyä sähköä seuraavista lähteistä
Tuotantotapa (tuuli, biomassa, Alkuperämaa
vesi...)

Tuotenimi, jolla yhtiö aikoo
mainostaa tuotetta (Täytetään
vain, jos tuotteen nimi on eri
kuin EKOenergia.)

Huom.
1) Lisää sivu liitteeksi, jos yllä oleva taulukko on liian pieni
2) Tämä lista voidaan päivittää koska tahansa tiedottamalla asiasta EKOenergian sihteeristölle. Päivitys on
voimassa vasta, kun EKOenergian sihteeristö on lähettänyt vahvistuksen sähköpostitse.
3) Lista tuotteista ja allekirjoitettu "Lisenssisopimus ekoenergiamerkin käytöstä" eivät automaattisesti
takaa listattujen tuotteiden hyväksymistä EKOenergiaksi. Tuotteet hyväksytään EKOenergiaksi, jos ne
täyttävät EKOenergian kriteerit (katso "EKOenergia-verkosto ja -merkki" -teksti). Auditoija tulee
vuosittain tarkastamaan tuotteiden EKOenergia-kelpoisuuden.
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2. Lisätiedot liittyen biomassalla tuotettuun sähköön (sisältäen myös biokaasun ja -polttonesteet )
Bioenergiaa polttoaineenaan käyttävän laitoksen tuottamaa sähköä voidaan myydä EKOenergiana vain yhden
sähkönmyyjän toimesta, jollei laitoksen tuottamalle GO-alkuperätakuulle saada EKOenergia-tagia. (suom.huom.
Suomessa tämän ei pitäisi olla ongelma.) Nimeä ne laitokset, joilla tuotettua sähköä aiot myydä (nimi ja sijainti).
.......................................................................................................................................................................................
(Tämä lista voidaan päivittää koska tahansa tiedottamalla asiasta EKOenergian sihteeristölle. Päivitys on
voimassa vasta, kun EKOenergian sihteeristö on lähettänyt vahvistuksen sähköpostitse.)

3. Toiminta maittain
Tulemme myymään EKOenergiaa seuraavissa maissa:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...............................................................

12

