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De Ferrero mannen en vrouwen

BIODIVERSITEIT
De Wereldcommissie voor Beschermde Gebieden (WCPA)7 heeft de volgende categorieën
beschermde gebieden vastgelegd: Ia - strikt natuurreservaat; Ib - wildernisgebied; II - nationaal
park; III - nationaal monument; IV - gebied voor habitat-/soortenbeheer; V - beschermd landschap/
zeelandschap; VI - gebied waar beschermde hulpbronnen worden beheerd.
Het dient opgemerkt dat, op basis van gegevens vervat in de Werelddatabank van Beschermde
Gebieden8, geen enkele van de 18 productiefaciliteiten van Ferrero beschermde gebieden omvat
of significante milieueffecten heeft op zulke gebieden. In slechts twee gevallen ligt een Ferrerofabriek in de buurt (op minder dan 3 km) van een beschermd gebied: enerzijds het ‘Regionaal
Natuurpark Boucles de la Seine Normande’ in Frankrijk, geclassificeerd als beschermd landschap/
zeelandschap (voor meer informatie, zie de appendix ‘Focus: Ferrero in Frankrijk’ aan het einde van
dit document), en anderzijds de ‘Brant Conservation Area Authority’ in Canada, opgenomen in de
Werelddatabank van Beschermde Gebieden, maar nog niet geclassificeerd. Op deze gebieden is
geen significante milieu-impact van de activiteiten van Ferrero vastgesteld.

ONZE ENERGIESTRATEGIE
Op basis van de positieve resultaten verwezenlijkt in het jaar 2010 zijn de Energhe9-activiteiten
verder geconsolideerd in Europa en worden ze geleidelijk aan uitgebreid naar de andere landen waar
productiefaciliteiten van Ferrero zijn gevestigd (voor een beschrijving van de Energhe-organisatie,
zie de vorige mvo-verslagen).
Bouw van energieopwekkende faciliteiten
De bouw van nieuwe energiecentrales is voortgezet. Het betreft uitsluitend centrales met hoge
efficiëntie of met hernieuwbare energie, gezien de voordelen voor het milieu.
De onderstaande tabel toont het geïnstalleerd vermogen in MW, weergegeven per land en per bron,
voor de energiecentrales die op het moment van dit verslag in werking of in aanleg zijn.
Lijst van energieopwekkende installaties in fabrieken

Italië
Duitsland
Polen
België
Australië
Totaal per bron
Totaal

Warmtekracht- Warmtekrachtkopkoppeling met peling met vloeiFotovoltaïsch
aardgas
bare biomassa
34,6 *
17,2 **
1,3
13
0,6
5,7
4,2
0,7
58.2
17,2
1,9
77,33

Windenergie

0,03

0,03

*W
 aarvan 25 MW van Alba Power, goed voor 51% van het geïnstalleerde vermogen (wat overeenkomt met het aandeel
van de Ferrero-Groep in het bedrijf Alba Power).
** 8,4 MW in aanleg.
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 e Wereldcommissie voor Beschermde Gebieden (WCPA) is een van de zes commissies van de Internationale Unie voor het behoud van natuur en
D
natuurlijke hulpbronnen (IUCN), ter bevordering van de oprichting en een doeltreffend beheer van een wereldwijd representatief netwerk van beschermde
land- en zeegebieden.
De Werelddatabank van Beschermde Gebieden is een gezamenlijk initiatief van het UNEP-WCMC (United Nations Environment Programme World

Conservation Monitoring Centre) en de IUCN. Deze bevat gegevens van overheden en van ngo’s zoals het UNESCO-Werelderfgoed, het programma
‘Mens en Biosfeer’ van UNESCO, het Ramsar-verdrag (verdrag over wetlands van internationaal belang, vooral als broedplaats voor watervogels), de
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn van de EC, en de ASEAN-verklaring over parken met natuurlijk erfgoed.
Energhe: bedrijf uit de Ferrero-Groep

