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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πρόοδος όσον αφορά τις βασικές δράσεις  1

 Στο παρόν παράρτηµα παρέχεται επικαιροποίηση σχετικά µε τις βασικές δράσεις του στρατηγικού σχεδίου δράσης στις 1

οποίες έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος.
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1. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
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Η Επιτροπή θα ξεκινήσει διάλογο 
µε τα κράτη µέλη µέσω της 
οµάδας εφοδιασµού πρώτων υλών 
και της διευθύνουσας οµάδας 
υψηλού επιπέδου της ευρωπαϊκής 
σύµπραξης καινοτοµίας για τις 
πρώτες ύλες (ΕΣΚ για τις πρώτες 
ύλες).

Παρουσιάστηκε προκαταρκτική ανάλυση στο έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής µε τίτλο «Report on Raw Materials for Battery 
Applications» (Έκθεση για τις πρώτες ύλες προς χρήση σε συσσωρευτές) 
που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2018. 

Η ανάλυση αυτή συµπληρώνεται και εµβαθύνεται σε συνεργασία µε 
εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της οµάδας 
εφοδιασµού πρώτων υλών.  Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης υψηλού 
επιπέδου της ευρωπαϊκής σύµπραξης καινοτοµίας για τις πρώτες ύλες, η 
οποία πραγµατοποιήθηκε στις 14 Νοεµβρίου 2018, διατυπώθηκαν 
συστάσεις των οποίων η εφαρµογή έχει ξεκινήσει, ειδικότερα όσον 
αφορά τα κίνητρα και τη συλλογή δεδοµένων των δραστηριοτήτων 
µεταλλευτικών ερευνών. 

Η ανάπτυξη µοντέλων της υφιστάµενης και µελλοντικής αξιακής 
αλυσίδας για τις πρώτες ύλες συσσωρευτών, όπως το κοβάλτιο, το λίθιο, 
ο φυσικός γραφίτης και το νικέλιο, πραγµατοποιείται από το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών.   

Ξεκίνησαν επίσης εργασίες για τη βελτίωση των στατιστικών στοιχείων 
της ΕΕ σχετικά µε τη βιοµηχανική παραγωγή (PRODCOM) που αφορά 
τις πρώτες ύλες συσσωρευτών, ενώ εγκρίθηκαν επίσης από την οµάδα 
εργασίας PRODCOM των κρατών µελών νέοι κωδικοί για µη 
ενεργειακές πρώτες ύλες και συσσωρευτές (τύποι πρωτογενών και 
δευτερογενών συσσωρευτών, χηµικές ενώσεις, µέρη συσσωρευτών).  

Δηµιουργήθηκε νέα οµάδα δράσης 40 του Διεθνούς Οργανισµού 
Ενέργειας µε την ονοµασία «Υβριδικά και ηλεκτρικά οχήµατα» για τις 
«πρώτες ύλες κρίσιµης σηµασίας για τα ηλεκτρικά οχήµατα». Πρόκειται 
για ένα πρόγραµµα τεχνολογικής συνεργασίας του Οργανισµού, το οποίο 
αποσκοπεί στην παροχή επακριβών, αξιόπιστων και επικαιροποιηµένων 
πληροφοριών σχετικά µε τις ύλες που θεωρούνται (δυνητικά) κρίσιµης 
σηµασίας για την ταχεία κλιµάκωση των πωλήσεων ηλεκτρικών 
οχηµάτων. Οι πρώτες ύλες συσσωρευτών και τα µέταλλα σπανίων γαιών 
(που χρησιµοποιούνται στους µόνιµους µαγνήτες για ηλεκτρικούς 
κινητήρες) θα διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο. Σχετική έκθεση 
αναµένεται το 2019. 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) συµµετέχει σε συµφωνία 
συνεργασίας µε την ευρωπαϊκή ένωση γεωλογικών ερευνών, EGS 
(EuroGeoSurveys, The Geological Surveys of Europe) και ένα από τα 
θέµατα που αποτελεί αντικείµενο συνεργασίας είναι η ανταλλαγή 
γεωεπιστηµονικών πληροφοριών και γνώσεων στο πεδίο των πρώτων 
υλών, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής δεδοµένων και 
πληροφοριών µέσω του συστήµατος πληροφοριών για τις πρώτες ύλες.  
Η EGS απαρτίζεται από 37 εθνικές γεωλογικές έρευνες και ορισµένες 
περιφερειακές έρευνες στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει την 
ευρεία εκπροσώπηση των κρατών µελών στον τοµέα της ανταλλαγής 
δεδοµένων σχετικά µε τις πρώτες ύλες. 

Ένα από τα βασικά συµπεράσµατα της πρώτης διαδικασίας 
χαρτογράφησης των πρώτων υλών από την Επιτροπή είναι η απουσία 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας για το λίθιο στην Ευρώπη. Από τις αρχές 
του 2019, η κοινότητα γνώσης και καινοτοµίας για τις πρώτες ύλες του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (EIT 
RawMaterials) χρηµατοδοτεί στον συγκεκριµένο τοµέα δύο έργα: το 
έργο «EuGeLi», το οποίο αποσκοπεί στην εξόρυξη λιθίου ως 
υποπροϊόντος από γεωθερµικές άλµες που χρησιµοποιούνται επί του 
παρόντος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας· και το έργο «LiRef», το 
οποίο αποσκοπεί στην εγκατάσταση µονάδας πολλαπλής τροφοδοσίας 
για την επεξεργασία λιθίου από πολλαπλές ευρωπαϊκές πηγές.
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2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΞΙΑΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΏΝ 

Η Επ ι τ ροπή θα συν ε χ ί σ ε ι τ η 
συνεργασία της µε ενδιαφερόµενους 
φορείς από ολόκληρη την αξιακή 
αλυσίδα συσσωρευτών, µε σκοπό την 
προώθηση και τη διευκόλυνση έργων 
µεγάλης κλίµακας για την παραγωγή 
συσσωρευτών επόµενης γενιάς, καθώς 
και τη δηµιουργία καινοτόµου , 
ολοκληρωµένης , βιώσιµης και 
ανταγωνιστικής αξιακής αλυσίδας 
συσσωρευτών στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συµµαχίας για τους συσσωρευτές 
εξαγγέλθηκε η υλοποίηση διαφόρων έργων και επενδύσεων.  Στο 
πλαίσιο ενός εξ αυτών έχει ξεκινήσει ήδη η κατασκευή µιας 
πιλοτικής γραµµής στη Σουηδία µε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, ένα άλλο συνίσταται στην υλοποίηση 
επενδύσεων για την ανάπτυξη φθηνότερων και αποδοτικότερων 
συσσωρευτών στερεάς κατάστασης, µε δυνατότητα έναρξης της 
παραγωγής σε βάθος επταετίας, ενώ ένας όµιλος επιχειρήσεων 
υλικών και ανακύκλωσης κατασκευάζει στην Πολωνία µονάδα για 
την παραγωγή υλικών καθόδου, τα οποία είναι καίριας σηµασίας για 
τους συσσωρευτές ηλεκτρικών οχηµάτων, η οποία θα τεθεί σε 
λειτουργία έως το 2020.  Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα 
έργα που αφορούν τους συσσωρευτές παρέχονται στο ακόλουθο 
δελτίο Τύπου:  https://ec.europa.eu/growth/content/eu-battery-
alliance-major-progress-establishing-battery-manufacturing-europe-
only-one-year_en 
Δύο ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν λάβει σηµαντικές επενδυτικές 
αποφάσεις για την κατασκευή δύο εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
πρώτων υλών στη Φινλανδία, µε σκοπό την παραγωγή πρόδροµων 
πρώτων υλών κατάλληλα επεξεργασµένων για την κατασκευή 
συσσωρευτών έως το 2021. 
Η δεύτερη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τους συσσωρευτές, µε 
τη συµµετοχή 13 κρατών µελών και 18 ανώτερων εκπροσώπων του 
κλάδου , πραγµατοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2018. 
Αναγνωρίστηκε ότι έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος από τότε που 
δηµιουργήθηκε η συµµαχία. Τα κράτη µέλη και ο κλάδος 
αξ ιοπο ίησαν την ευκα ιρ ία γ ια να επ ισηµάνουν τ ι ς 
προγραµµατισµένες επενδύσεις. Διαπιστώθηκε επίσης ισχυρή 
υποστήριξη υπέρ του στρατηγικού σχεδίου δράσης της Επιτροπής.  
Βλέπε δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-18-6114_el.htm. Η δέσμευση αυτή θα 
συνεχιστεί και στο πλαίσιο της επόμενης συνάντησης υψηλού 
επιπέδου με τα κράτη μέλη και τον κλάδο, η οποία θα διεξαχθεί 
στις 30 Απριλίου 2019. 

Η EIT InnoEnergy, η οποία υποστηρίζει την Επιτροπή στην 
προσπάθεια κινητοποίησης του ευρωπαϊκού βιοµηχανικού 
οικοσυστήµατος για τους συσσωρευτές, διοργάνωσε στις 
29 Ιανουαρίου 2019 την πέµπτη συνεδρίασή της, µε πρωταρχικό 
σκοπό τη διευκόλυνση της αντιστοίχισης βιοµηχανικών 
πρωτοβουλιών και επενδυτών (επενδυτές του δηµόσιου/ιδιωτικού 
τοµέα). Στη συνεδρίαση συµµετείχαν 220 άτοµα. Το επόµενο βήµα 
είναι η διευκόλυνση της σύναψης συµφωνιών µεταξύ των εν λόγω 
δύο οµάδων ενδιαφερόµενων φορέων.
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Η Επιτροπή θα συµµετέχει σε τακτικό 
διάλογο µε τα ενδιαφερόµενα κράτη 
µέλη για να διερευνηθούν αποδοτικοί 
τρόποι κοινής στήριξης καινοτόµων 
κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ι κώ ν έ ρ γω ν π ο υ 
υπερβαίνουν τις πλέον σύγχρονες 
τεχνολογίες, και να συγκεντρωθούν µε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο ενωσιακοί 
και εθνικοί πόροι για τον σκοπό αυτόν. 
Ένας τέτοιος τρόπος θα µπορούσε να 
είναι, για παράδειγµα, σηµαντικό έργο 
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

Η ευρωπαϊκή συµµαχία για τους συσσωρευτές εξετάζει τις 
δυνατότητες υλοποίησης καινοτόµων έργων που συνδέονται µε τη 
στρατηγική αξιακή αλυσίδα συσσωρευτών, µεταξύ άλλων όσον 
αφορά την τεχνολογία στοιχείων συσσωρευτών και τη συναφή 
πρώτη βιοµηχανική αξιοποίηση µε σκοπό την πρόσβαση σε 
δηµόσια χρηµατοδότηση η οποία θα µπορούσε να είναι συµβατή µε 
τις διεθνείς δεσµεύσεις της ΕΕ και µε τους κανόνες της για τις 
κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο σηµαντικών έργων κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ).  Είναι ενθαρρυντικό το 
γεγονός ότι ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν δροµολογήσει 
διαδικασίες για τον προσδιορισµό πιθανών κοινοπραξιών και τη 
συνεργασία τους µε στόχο τον σχεδιασµό ενός ή περισσότερων 
ΣΕΚΕΕ στον συγκεκριµένο τοµέα.  Στόχος τους είναι να ζητήσουν 
την έγκριση της Επιτροπής το συντοµότερο δυνατόν. 
Το στρατηγικό φόρουµ για τα σηµαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) δηµιουργήθηκε τον Μάιο του 2018 και 
έχει καθορίσει εννέα βασικές στρατηγικές αξιακές αλυσίδες που 
είναι ιδιαίτερης σηµασίας για τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα 
και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκποµπές. Τρεις από τις εν 
λόγω αξιακές αλυσίδες αποτελούν ήδη αντικείµενο σηµαντικών 
πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ, µεταξύ των οποίων και η αξιακή 
αλυσίδα συσσωρευτών.  

Όσον αφορά τις υπόλοιπες έξι βασικές στρατηγικές αξιακές 
αλυσίδες, το στρατηγικό φόρουµ θα καταρτίσει συστάσεις για την 
υλοποίηση άρτια συντονισµένων ή κοινών επενδύσεων και δράσεων 
σε διάφορα κράτη µέλη έως τον Ιούνιο του 2019. Δύο από αυτές τις 
αξιακές αλυσίδες είναι σηµαντικές για τους συσσωρευτές και την 
κινητικότητα: τα συνδεδεµένα, καθαρά και αυτοµατοποιηµένα 
οχήµατα και οι τεχνολογίες υδρογόνου. Στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας του στρατηγικού φόρουµ, η Επιτροπή διευκολύνει τη 
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και του κλάδου µε σκοπό 
την ενθάρρυνση επενδύσεων µεγάλης κλίµακας στον τοµέα της 
καινοτοµίας και της βιοµηχανικής ανάπτυξης.
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Κ α τ ό π ι ν α ι τ ή µ α τ ο ς τ ω ν 
ενδιαφερόµενων περιφερειών και σε 
συνεργασία µε τα αντίστοιχα κράτη 
µέλη, η Επιτροπή θα διευκολύνει τη 
δηµ ι ουργ ία «δ ιαπερ ιφερε ιακής 
ε τ α ι ρ ι κ ή ς σ χ έ σ η ς γ ι α τ ο υ ς 
συσσωρευτές» στο πλαίσιο των 
υφιστάµενων θεµατικών πλατφορµών 
έξυπνης εξειδίκευσης στον τοµέα της 
ενέργε ιας ή του βιοµηχανικού 
εκσυγχρονισµού. 

Τον Σεπτέµβριο του 2018 η Σλοβενία πρότεινε να τεθεί επικεφαλής 
µιας νέας διαπεριφερειακής εταιρικής σχέσης µε τίτλο «Προηγµένα 
υλικά συσσωρευτών για την ηλεκτροκίνηση και την αποθήκευση 
ενέργειας σε σταθερή θέση», σε συνεργασία µε την Καστίλη και 
Λεόν, την Ανδαλουσία και τη Χώρα των Βάσκων, την Οβέρνη-
Ροδανό-Άλπεις, το Eindhoven και τη Νέα Ακουιτανία. 
  
Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή η νέα 
εταιρική σχέση ξεκίνησε επιτυχώς στο πλαίσιο εργαστηρίου που 
διοργανώθηκε από την Επιτροπή στις 8 Οκτωβρίου 2018.  Το 
εργαστήριο συγκέντρωσε περισσότερες από 25 περιφέρειες που 
εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τη συνένωση των δυνάµεών 
τους υπό µορφή διαπεριφερειακών εταιρικών σχέσεων στον τοµέα 
της έρευνας και της καινοτοµίας για τους συσσωρευτές, στο πλαίσιο 
των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης των κρατών µελών 
(θεµατική πλατφόρµα για τον βιοµηχανικό εκσυγχρονισµό).  Άλλες 
ενδιαφερόµενες περιφέρειες κλήθηκαν να συµµετάσχουν στην 
προσπάθεια αυτή. Έως τις αρχές του 2019 η εταιρική σχέση είχε 
ήδη διευρυνθεί και συµπεριλάµβανε 22 ευρωπαϊκές περιφέρειες. 

Η αποστολή της εν λόγω εταιρικής σχέσης συνίσταται στην 
επιτάχυνση της µαζικής παραγωγής και αξιοποίησης προηγµένων 
υλικών και στοιχείων συσσωρευτών, µε τη χρήση βιώσιµων και 
ανταγωνιστικών τεχνολογιών, για φορητούς και σταθερούς 
συσσωρευτές σε ολόκληρη την Ευρώπη από σήµερα έως το 2025. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα δηµιουργηθεί µια σειρά επιχειρηµατικών 
επενδυτικών έργων µε την αξιοποίηση των υφιστάµενων 
περιφερειακών πόρων για τη µόχλευση συµπληρωµατικών πόρων 
που είναι διαθέσιµοι στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης. Θα 
προσδιοριστούν και θα καλυφθούν βασικά στοιχεία που 
απουσιάζουν από το περιφερειακό οικοσύστηµα και από τη 
βιοµηχανική αξιακή αλυσίδα, ώστε να διασφαλιστεί η προσέγγιση 
των τελικών χρηστών. Η εταιρική σχέση έχει θέσει τον φιλόδοξο 
στόχο της εκπροσώπησης της περιφερειακής διάστασης των 
ενδιαφερόµενων φορέων της ευρωπαϊκής συµµαχίας για τους 
συσσωρευτές.  

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ολοκληρώνεται επί του παρόντος 
διαδικασία διερεύνησης, και στους κοινούς τοµείς ενδιαφέροντος 
που έχουν εντοπιστεί µέχρι στιγµής περιλαµβάνονται οι ακόλουθοι: 

1. Κατασκευή καινοτόµων στοιχείων συσσωρευτών για την 
παραγωγή συσσωρευτών 4ης γενιάς (στερεάς κατάστασης) - 
προηγµένα υλικά & κατασκευή & παραγωγή στοιχείων 
συσσωρευτών (επικεφαλής περιφέρεια: Βαυαρία) Περιφέρειες 
εταίροι: Οβέρνη-Ροδανός-Άλπεις (FR)/ Νέα Ακουιτανία 
(FR)/ Φλάνδρα (BE)/ Βρυξέλλες (BE)/ Χώρα των Βάσκων 
(ES)/ Βαλένθια (ES)/ Αραγονία (ES) / Viken (NO)/ Βάδη-
Βιρτεµβέργη (DE). 

2. Βιώσιµη εξόρυξη και επεξεργασία πρώτων υλών (επικεφαλής 
περιφέρεια: Καστίλη και Λεόν) Περιφέρειες εταίροι: Νέα 
Ακουιτανία (FR), Φινλανδία, Vestland (NO), Βαλένθια (ES). 

3. Ανακύκλωση υφιστάµενων συσσωρευτών ιόντων λιθίου 
(επικεφαλής περιφέρεια: Βαυαρία) Περιφέρειες εταίροι: 
Φλάνδρα (BE). 

4. Συσσωρευτές υγρών στοιχείων (σταθεροί) (επικεφαλής 
περιφέρεια: Χώρα των Βάσκων/ Βαλένθια) Περιφέρειες εταίροι: 
Χώρα των Βάσκων (ES)/ Βαλένθια (ES)/ Αραγονία 
(ES)/ Σλοβενία, Φινλανδία/ Βαυαρία (DE). 

5. Δίκτυο κέντρων ερευνών και δοκιµών (επικεφαλής περιφέρεια: 
Σλοβενία) Περιφέρειες εταίροι: Δυτική Σλοβενία (SL), 6
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3. ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΑΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 
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Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη 
µέλη, θα καταστήσει διαθέσιµους 
πόρους για την έρευνα και την 
καινοτοµία (Ορίζων 2020) σε έργα 
κα ι ν ο τ οµ ί α ς σ τ ο ν τ οµ έ α τω ν 
σ υ σ σ ω ρ ε υ τ ώ ν , σ ύ µ φ ω ν α µ ε 
προκαθορισµένες βραχυπρόθεσµες και 
πιο µακροπρόθεσµες ερευνητικές 
προτεραιότητες σε ολόκληρη την 
αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών. Θα 
πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν έργα 
καινοτόµας ανάπτυξης, όπως, µεταξύ 
άλλων, πιλοτικές γραµµές για την 
κ α τ α σ κ ε υ ή σ υ σ σωρ ε υ τώ ν κ α ι 
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α π ρ ω τ ο γ ε ν ώ ν / 
δευτερογενών πρώτων υλών.

Για το πρόγραµµα «Ορίζων 2020», βλέπε κατωτέρω (πρόγραµµα 
εργασίας 2018-2020) 

Στο πλαίσιο της νοµοθετικής δέσµης που πρότεινε η Επιτροπή για 
το πρόγραµµα «Ορίζων Ευρώπη» προσδιορίζονται σαφείς 
δυνατότητες όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας (τόσο για την 
ηλεκτροκίνηση, η οποία αντιπροσωπεύει το 90 % της αγοράς, όσο 
και για σταθερές εφαρµογές) στην οµάδα 4 (κλίµα, ενέργεια, 
κινητικότητα), καθώς και στην οµάδα 3 (βιοµηχανία). Το επόµενο 
ορόσηµο θα είναι η έγκριση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού 
στο τέλος του έτους (SWD). 

Η EIT RawMaterials δροµολόγησε ένα ειδικό προς τον σκοπό αυτό 
εµβληµατικό πρόγραµµα καινοτοµίας µε τίτλο «Sustainable 
Materials for Future Mobility» (Βιώσιµα υλικά για τη µελλοντική 
κινητικότητα). Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µια ετήσια εκδήλωση 
αντιστοίχισης, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την 
υποστήριξη της σύστασης νεοφυών επιχειρήσεων, εκπαιδευτικά 
εργαστήρια, καθώς και έργα για τη χρηµατοδότηση της καινοτοµίας 
και της εκπαίδευσης.  

Η EIT InnoEnergy δροµολόγησε τον Σεπτέµβριο του 2018 ειδική 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων µε τίτλο «Electrical 
storage» (Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας), στο πλαίσιο της 
οποίας συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 220 αιτήσεις. Η τελική 
επ ι λο γ ή θα πραγ μα το πο ι η θε ί σ το Άμσ τ ερν τα μ σ τ ι ς 
21 Μαρτίου 2019 (https://eit.europa.eu/newsroom/eit-innoenergy-
call-electrical-storage-start-ups).

Η Επ ι τροπή θα δροµολογήσε ι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων το 
2019 και το 2020 για πρόσθετο ποσό 
ύψους 110 εκατ. EUR προς χορήγηση 
σε έργα καινοτοµίας και έρευνας στον 
τοµέα των συσσωρευτών (πέραν του 
ποσού των 250 εκατ. EUR το οποίο 
έχει ήδη διατεθεί για συσσωρευτές 
δυνάµει του προγράµµατος «Ορίζων 
2020»), καθώς και για ποσό ύψους 
270 εκατ. EUR προς χορήγηση σε έργα 
έξυπνων δικτύων και αποθήκευσης 
ενέργειας, όπως ανακοινώθηκε στη 
δέσµη µέτρων «Καθαρή ενέργεια για 
όλους τους Ευρωπαίους». 

Τον Ιούλιο του 2018, στο αναθεωρηµένο πρόγραµµα εργασίας του 
προγράµµατος «Ορίζων 2020» για το 2019 (παράρτηµα 20), το 
οποίο δηµοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2018, συµπεριλήφθηκε νέα 
οριζόντια πρόσκληση υποβολής προτάσεων µε τίτλο «Building a 
low carbon, cl imate resi l ient future: next-generation 
batteries» (Διαµόρφωση ενός µέλλοντος χαµηλών ανθρακούχων 
εκποµπών που είναι ανθεκτικό στην κλιµατική αλλαγή: 
συσσωρευτές νέας γενιάς).  

Το 2019 θα δηµοσιευθούν 7 θεµατικές ενότητες µε προϋπολογισµό 
ύψους 114 εκατ. EUR. Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 
έχει οριστεί στις 24 Ιανουαρίου 2019, µε καταληκτική ηµεροµηνία 
την 25η Απριλίου 2019. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, τα έργα θα 
ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2020. 

Η επικαιροποιηµένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2020 για 
τους συσσωρευτές θα περιλαµβάνει δύο µέρη: στο πρώτο µέρος θα 
δηµοσιευθούν τέσσερις θεµατικές ενότητες σχετικά µε τους 
συσσωρευτές για τους τοµείς των µεταφορών και της ενέργειας 
(90 εκατ. EUR), ενώ στο δεύτερο µέρος προβλέπονται επίσης 
τέσσερις θεµατικές ενότητες, συνολικού ποσού 42 εκατ. EUR, για 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες µιας µακροπρόθεσµης 
ερευνητικής πρωτοβουλίας µεγάλης κλίµακας σχετικά µε τις 
µελλοντικές τεχνολογίες συσσωρευτών (βλέπε κατωτέρω). Το 
πρόγραµµα εργασίας για το 2020, το οποίο θα περιλαµβάνει τις εν 
λόγω θεµατικές ενότητες, θα δηµοσιευθεί τον Ιούνιο του 2019.
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Η Επιτροπή θα στηρίξει τη δηµιουργία 
ν έα ς ε υρωπα ϊ κή ς πλα τφόρµας 
τεχνολογίας και καινοτοµίας, ώστε να 
π ρ ο ω θ η θ ο ύ ν ο ι ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς 
προτεραιότητες των συσσωρευτών, να 
καθοριστεί µακρόπνοο όραµα και να 
εκπονηθούν στρατηγικό θεµατολόγιο 
και χάρτες πορείας για την έρευνα. 
Ηγετ ικό ρόλο στην ευρωπαϊκή 
π λ α τ φ ό ρ µ α τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ α ι 
κα ινοτοµ ίας θα αναλάβουν ο ι 
ενδιαφερόµενοι φορείς του κλάδου, η 
ερευνητική κοινότητα και τα κράτη 
µέλη, ενώ οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
θα στηρίξουν τη διαδικασία σύστασης 
και θα συµβάλουν στους αντίστοιχους 
τοµείς αρµοδιότητάς τους. 

Η μετάβαση από την ομάδα εργασίας του στρατηγικού σχεδίου 
ενεργειακών τεχνολογιών (ΣΕΤ) για τους συσσωρευτές προς την 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα τεχνολογίας και καινοτομίας (ETIP), 
δηλαδή την πλατφόρμα έρευνας και καινοτομίας της ευρωπαϊκής 
συμμαχίας για τους συσσωρευτές, πραγματοποιήθηκε τον 
Ιανουάριο του 2019 και ξεκίνησε επισήμως κατά τη διάρκεια των 
«Ημερών Βιομηχανίας»:  
https://ec.europa.eu/info/news/consolidating-industrial-basis-
batteries-europe-launch-european-technology-and-innovation-
platform-batteries-2019-feb-05_en.  Η Επιτροπή χρηµατοδοτεί τη 
γραµµατεία της νέας ETIP µέσω σύµβασης παροχής υπηρεσιών. 

Η νέα ETIP δίνει συνέχεια στα επιτεύγµατα του ΣΕΤ και έχει ως 
στόχο τη συνένωση, αφενός, όλων των συναφών ροών εργασιών, 
συµπεριλαµβανοµένων του σκέλους για τους συσσωρευτές του 
στρατηγικού θεµατολογίου έρευνας και καινοτοµίας στον τοµέα 
των µεταφορών (STRIA) και της εµβληµατικής πρωτοβουλίας στον 
τοµέα των µελλοντικών αναδυόµενων τεχνολογιών για τους 
συσσωρευτές, και, αφετέρου, της διαπεριφερειακής εταιρικής 
σχέσης για τα προηγµένα υλικά συσσωρευτών. Στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής πλατφόρµας τεχνολογίας και καινοτοµίας θα 
καταρτιστούν το στρατηγικό θεµατολόγιο για την έρευνα και οι 
τεχνολογικοί χάρτες πορείας. Οι νέοι συµµετέχοντες καλούνται να 
συµµετάσχουν ειδικότερα για να ενισχύσουν την εκπροσώπηση των 
ενδιαφερόµενων φορέων του κλάδου. Την εξασφάλιση της άµεσης 
συµµετοχής περισσότερων ενδιαφερόµενων φορέων θα 
ακολουθήσει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Τα 
κράτη µέλη και οι εκπρόσωποι σε περιφερειακό επίπεδο θα κληθούν 
να συµµετάσχουν στην οµάδα εθνικών ενδιαφερόµενων φορέων της 
ευρωπαϊκής πλατφόρµας τεχνολογίας και καινοτοµίας προκειµένου 
να διασφαλιστεί ο καλύτερος συντονισµός των εθνικών και 
περιφερειακών προσπαθειών στον τοµέα της έρευνας και της 
καινοτοµίας. Επί του παρόντος προσδιορίζονται οι προσωρινοί 
επικεφαλής των τεχνικών οµάδων εργασίας της ETIP, στους 
οποίους συγκαταλέγονται διάφοροι εµπειρογνώµονες από την 
πρώην οµάδα εργασίας του ΣΕΤ, στοιχείο που θα συντελέσει στη 
διασφάλιση της συνέχειας των εργασιών. Προγραµµατίζεται η 
διοργάνωση µεγάλης εκδήλωσης παρουσίασης τον Ιούνιο του 2019, 
όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συµµετοχής στην ETIP.
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Η Επιτροπή θα προετοιµάσει τη 
δροµολόγηση εµβληµατικής 
πρωτοβουλίας µεγάλης κλίµακας για 
την έρευνα στον τοµέα των 
µελλοντικών αναδυόµενων 
τεχνολογιών, η οποία θα µπορούσε να 
στηρίξει τη µακροπρόθεσµη έρευνα σε 
προηγµένες τεχνολογίες συσσωρευτών 
για την περίοδο µετά το 2025. Οι εν 
λόγω εµβληµατικές πρωτοβουλίες στον 
τοµέα των µελλοντικών αναδυόµενων 
τεχνολογιών εξελίσσονται συνήθως σε 
βάθος δεκαετίας µε συνολική στήριξη 
περίπου 1 δισ. EUR 
συγχρηµατοδοτούµενες από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ. 

Η πρώτη φάση των προπαρασκευαστικών εργασιών ολοκληρώθηκε 
τον Δεκέµβριο του 2018 µε τη δηµοσίευση του µανιφέστου σχετικά 
µε τους συσσωρευτές για την περίοδο µετά το 2030 (Battery 2030+ 
Manifesto), στο οποίο περιγράφονται συνοπτικά το όραµα, το 
σκεπτικό , οι στόχοι και οι προτεραιότητες αυτής της 
µακροπρόθεσµης πρωτοβουλίας µεγάλης κλίµακας για την έρευνα 
στον τοµέα των µελλοντικών τεχνολογιών συσσωρευτών. Το 
µανιφέστο σχετικά µε τους συσσωρευτές για την περίοδο µετά το 
2030 έχει δηµοσιευθεί στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://
battery2030.eu/).  Πρόκειται για το αποτέλεσµα µιας σειράς 
εργαστηρίων και συναντήσεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2018 µε 
τη συµµετοχή ενδιαφερόµενων ακαδηµαϊκών και βιοµηχανικών 
ερευνητικών φορέων. 

Τον Ιούλιο του 2018 δηµοσιεύθηκε πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για την ανάληψη δράσης συντονισµού και στήριξης 
(«Coordination and Support Action») στο πλαίσιο του 
προγράµµατος εργασίας της εµβληµατικής πρωτοβουλίας στον 
τοµέα των µελλοντικών αναδυόµενων τεχνολογιών για το 2019 
(0,5 εκατ. EUR). Στο πλαίσιο της εν λόγω µονοετούς δράσης που 
ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 θα καταρτιστεί αναλυτικός χάρτης 
πορείας για την έρευνα στην πρωτοβουλία σχετικά µε τους 
συσσωρευτές για την περίοδο µετά το 2030, και θα κινητοποιηθεί 
περαιτέρω η ακαδηµαϊκή και βιοµηχανική ερευνητική κοινότητα.  
Στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας 2020 του προγράµµατος 
«Ορίζων 2020» προβλέπεται χρηµατοδότηση για την έναρξη 
υλοποίησης της πρωτοβουλίας και την παροχή στήριξης στις 
προτεραιότητες Ε&Κ που καθορίζονται στο µανιφέστο σχετικά µε 
τους συσσωρευτές για την περίοδο µετά το 2030. Στο πλαίσιο 
επικαιροποιηµένης οριζόντιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
για το 2020 µε τίτλο «Next Generation Batteries» (Συσσωρευτές 
νέας γενιάς) προτείνεται προϋπολογισµός ύψους 42 εκατ. EUR.  
Συζητείται επίσης η παροχή πρόσθετης χρηµατοδοτικής στήριξης 
από το δίκτυο του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας (ERA-NET) 
(5 εκατ. EUR).  Το ενδεχόµενο περαιτέρω στήριξης θα συζητηθεί 
στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά µε το πρόγραµµα «Ορίζων 
Ευρώπη».

Η Επ ι τ ρ οπή θα σ τ η ρ ί ξ ε ι τ η ν 
πρωτοποριακή καινοτοµ ία που 
δηµιουργεί νέες αγορές σε τοµείς όπως 
οι συσσωρευτές, µέσω του πιλοτικού 
προγράµµατος του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Καινοτοµίας. Διατίθεται 
προϋπολογισµός 2,7 δισ. EUR για την 
περίοδο 2018-2020 για τη στήριξη 
1 000 δυνητικών πρωτοποριακών 
έργων και 3 000 βραβείων µελετών 
σκοπιµότητας. Αυτό το πιλοτικό 
πρόγραµµα µπορεί να είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµο για την πρωτοποριακή 
τεχνολογία συσσωρευτών (καθώς 
αναµένεται ότι θα αποτελέσει µέρος 
έργων για εφαρµογές στις µεταφορές, 
τ ο ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό σ ύ σ τ η µ α , τ ο ν 
κατασκευαστικό κλάδο κ.λπ.).

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράµµατος του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Καινοτοµίας ανακοινώθηκε η απονοµή βραβείου αξίας 
10 εκατ. EUR από το πρόγραµµα «Ορίζων» µε θέµα «Innovative 
Batteries for eVehicles» (Καινοτόµοι συσσωρευτές για τα ηλεκτρικά 
οχήµατα) και προθεσµία τον Δεκέµβριο του 2020.
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4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ 
ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει την πείρα 
που έχει αποκοµιστεί από κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας / 
κοινότητες γνώσεων και καινοτοµίας, 
ώστε να εξεταστεί κατά πόσον είναι 
εφικτές και κατάλληλες οι διάφορες 
µορφές συµπράξεων µεταξύ δηµόσιου 
και ιδιωτικού τοµέα, µεταξύ άλλων, για 
την ανάπτυξη συσσωρευτών. 

Επί του παρόντος, η πρόταση σύµπραξης κοινού προγραµµατισµού 
στον τοµέα της έρευνας για τους συσσωρευτές στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Ορίζων Ευρώπη» εξετάζεται σε επίπεδο ΕΕ.  Κατά 
τη διάρκεια των «Ηµερών Ε&Κ», οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν 
στις Βρυξέλλες στις 24-26 Σεπτεµβρίου 2019, έχει προγραµµατιστεί 
ενηµερωτική συνεδρία ειδικά για τις συµπράξεις και την ευρωπαϊκή 
έρευνα και καινοτοµία στον τοµέα των συσσωρευτών.

Η Επιτροπή θα ανοίξει την πρόσβαση 
στα εργαστήρια δοκιµών συσσωρευτών 
της ΕΕ που φιλοξενούνται στο Κοινό 
Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής για 
τ ο υ ς σ κοπο ύ ς τ η ς α νάπ τ υ ξ η ς 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων . Το 
π α ρ ά δ ε ι γ µ α θ α κ λ η θ ο ύ ν ν α 
ακολουθήσουν και άλλα ερευνητικά 
κέντρα.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το άνοιγμα της πρόσβασης 
στις ερευνητικές υποδομές του ΚΚΕρ στον τομέα των 
συσσωρευτών που βρίσκονται στο Pe]en (Κάτω Χώρες) έχει 
δρομολογηθεί: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-
access/calls/relevance/2018-1-RD-BESTEST.  Η προθεσµία για την 
πρώτη υποβολή προτάσεων είναι η 29η Μαρτίου 2019 και θα 
ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά µε την αξιολόγηση των 
προτάσεων.

Η Επιτροπή θα προτείνει τους 
συσσωρευτές ως βασικό αντικείµενο 
χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του 
σχεδίου στρατηγικής για τη διατοµεακή 
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α σ τ ο ν τ ο µ έ α τ ω ν 
δ ε ξ ι ο τ ή τω ν , π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ ν α 
αντιµετωπιστούν οι βραχυπρόθεσµες 
και µεσοπρόθεσµες ανάγκες δεξιοτήτων 
σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα 
συσσωρευτών. 

Κατόπιν συµφωνίας που επιτεύχθηκε για την ένταξη των 
συσσωρευτών στην τρίτη φάση της υλοποίησης του σχεδίου 
στρατηγικής στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus+, η 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων δηµοσιεύθηκε στις 24 
Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 2 0 1 8 , µ ε π ρ ο θ ε σ µ ί α υ π ο β ο λ ή ς τ η ν 
28η Φεβρουαρίου 2019.  Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν 
βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της αξιολόγησης, ενώ το 
έργο που θα προκριθεί θα επιλεγεί κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού του 2019, µε τετραετή διάρκεια που προβλέπεται να 
ξεκινήσει στο τέλος του 2019. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται 
επίσης η στενή συνεργασία τόσο µε το υφιστάµενο έργο του 
σχεδίου στρατηγικής για τις δεξιότητες της αυτοκινητοβιοµηχανίας 
µε τίτλο «DRIVES» όσο και µε το προσφάτως δροµολογηθέν έργο 
του προγράµµατος COSME για τον προσδιορισµό βέλτιστων 
πρακτικών στο πλαίσιο της στήριξης των ΜΜΕ στον κλάδο της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας και των αναγκών τους όσον αφορά την 
αναβάθµιση των δεξιοτήτων. 

Στις 5 Νοεµβρίου 2018 η EIT InnoEnergy διοργάνωσε εργαστήριο 
µε τίτλο «Building the battery workforce» (Ανάπτυξη του εργατικού 
δυναµ ι κού στον τοµ έα των συσσωρευ τών ) : h t t p : / /
www.innoenergy.com/event/eba-skills-brokerage-event/. Οι 
δεξιότητες στον συγκεκριµένο τοµέα συνιστούν ήδη σαφή 
προτεραιότητα για την InnoEnergy, έχει πραγµατοποιηθεί ήδη 
χαρτογράφηση των αναγκών κατά µήκος της αξιακής αλυσίδας και 
έχουν αναπτυχθεί προγράµµατα κατάρτισης.
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5. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
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Η Επιτροπή θα δροµολογήσει µελέτη 
σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο υ ς β α σ ι κ ο ύ ς 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
παραγωγή ασφαλών και βιώσιµων 
(«πράσινων») συσσωρευτών. 

Τον Σεπτέµβριο του 2018 η Επιτροπή ξεκίνησε προκαταρκτική 
µελέτη και µελέτη εκτίµησης επιπτώσεων, διάρκειας 10 µηνών.

Η Επιτροπή θα προτείνει απαιτήσεις 
βιώσιµου σχεδιασµού και βιώσιµης 
χρήσης των συσσωρευτών τις οποίες θα 
πρέπει να τηρούν όλοι οι συσσωρευτές 
που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ 
(αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
αξιολόγηση και εξακρίβωση της 
καταλληλότητας των διαφορετικών 
κανονιστικών µέσων, όπως η οδηγία 
για τον οικολογικό σχεδιασµό, ο 
κανονισµός για την ενεργειακή 
σήµανση και η οδηγία της ΕΕ για τις 
ηλεκτρικές στήλες).

Η προκαταρκτική µελέτη της Επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη και 
τα συµπεράσµατά της θα παράσχουν τη βάση για την ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών εναρµονισµένων και άλλων προτύπων, µε σκοπό τη 
στήριξη της εφαρµογής ενός νέου νοµοθετικού πλαισίου.  Θα 
υποβληθεί αίτηση τυποποίησης στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
τυποποίησης αµέσως µετά τον προσδιορισµό εκ µέρους της 
Επιτροπής του πεδίου εφαρµογής της νοµοθετικής της πρότασης. 

Θα ληφθεί επίσης υπόψη η τεχνική έκθεση που εξέδωσε τον 
Οκτώβριο του 2018 το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, στην 
οποία περιγράφονται τόσο τα υφιστάµενα όσο και τα υπό ανάπτυξη 
πρότυπα που αφορούν τις επιδόσεις, τη φθορά και τη διάρκεια ζωής 
των συσσωρευτών ηλεκτρικών οχηµάτων. Προσδιορίζονται επίσης 
µέθοδοι µετρήσεων και δοκιµών, οι οποίες µπορούν να 
χρησιµοποιούνται στη αξιολόγηση της συµµόρφωσης των 
συσσωρευτών ηλεκτρικών οχηµάτων για την τήρηση των πιθανών 
απαιτήσεων. Επιπλέον, εντοπίζονται επί του παρόντος κενά και 
ανάγκες που δεν καλύπτονται από τα υφιστάµενα πρότυπα. 
Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των προτύπων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο, µε σκοπό την αξιολόγηση της σκοπιµότητας 
της νοµοθεσίας της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών απαιτήσεων 
για τη συγκεκριµένη οµάδα προϊόντων. 

Στο πλαίσιο του έργου CERA, το οποίο χρηµατοδοτείται από την 
EIT RawMaterials, αναπτύσσονται συστήµατα πιστοποίησης 
πρώτων υλών, µε τη χρήση τριών προοπτικών: πρότυπα 
ετοιµότητας, πρότυπα επιδόσεων και πρότυπα αλυσίδας 
επιτήρησης. Το σύστηµα θα παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης 
ολόκληρης της αλυσίδας ανάκτησης των µεταλλευτικών πόρων.
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Η Επιτροπή θα προωθήσει την 
α ν τ α λ λ α γ ή α π όψ εων µ ε τ ο υ ς 
ενδιαφερόµενους φορείς και τους 
ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ ς ο ρ γ α ν ι σ µ ο ύ ς 
τυποποίησης, ώστε να καταρτιστούν 
ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφαλή 
και βιώσιµη παραγωγή , χρήση , 
επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση 
συσσωρευτών, µεταξύ άλλων, µε τη 
διεξαγωγή προκανονιστικής έρευνας.

Τον Ιούλιο του 2018, η Επιτροπή και η CEN/CENELEC κατέληξαν 
σε συµφωνία ως προς την ανάγκη ανάπτυξης κατάλληλων 
προτύπων για την υποστήριξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου 
δράσης για τους συσσωρευτές όσον αφορά τη δηµιουργία µιας 
ισχυρής ανταγωνιστικής και βιώσιµης αξιακής αλυσίδας 
συσσωρευτών στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας 
αναγνωρίστηκε από κοινού ότι το ΚΚΕρ και η CEN/CENELEC θα 
πρέπει να προβούν σε έλεγχο των ήδη υφιστάµενων προτύπων (σε 
ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο).  Το ΚΚΕρ δηµοσίευσε τη µελέτη του 
στις 15 Οκτωβρίου 2018, ενώ αναµένεται να υποβληθεί σύντοµα η 
πλήρης έκθεση του τοµεακού φόρουµ της CEN/CENELEC για τη 
διαχείριση της ενέργειας.  Μετά τη διαδικασία αυτή διοργανώθηκε 
εργαστήριο µε τη συµµετοχή της CEN/CENELEC, του ΚΚΕρ και 
της EIT InnoEnergy σχετικά µε την τυποποίηση. 

Το επόµενο βήµα καίριας σηµασίας θα είναι οι προτάσεις από τη 
µελέτη της Επιτροπής σχετικά µε τις ανάγκες τυποποίησης για τους 
συσσωρευτές. Οι εν λόγω προτάσεις θα αποτελέσουν τη βάση για 
την κατάρτιση αίτησης τυποποίησης προς τη CEN/CENELEC για 
τυχόν νέες απαιτήσεις προτύπων που θα προσδιοριστούν. 

Η συντονιστική οµάδα της CEN/CENELEC για την ηλεκτροκίνηση 
συγκρότησε οµάδα εργασίας για την υπαγωγή των επιστηµών της 
ηλεκτροκίνησης σε πρότυπα. Σκοπός της οµάδας αυτής είναι να 
προσδιορίσει «ποιος κάνει τι έως πότε» για την κάλυψη των κενών 
όσον αφορά την τυποποίηση και την προκανονιστική έρευνα στον 
τοµέα των συσσωρευτών. Καλύπτει 4 πεδία: τις επιδόσεις, την 
ασφάλεια, την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση των 
συσσωρευτών. 

Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
τυποποίησης να αναπτύξουν περαιτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα για την 
αποδοτική ως προς τα υλικά ανακύκλωση αποβλήτων 
συσσωρευτών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, µε στόχο την αύξηση 
της ποιοτικής ανακύκλωσης πρώτων υλών κρίσιµης σηµασίας. 
Πρόκειται για κοινή δράση µε το σχέδιο δράσης για την κυκλική 
οικονοµία.

Η Επιτροπή θα µελετήσει τον βέλτιστο 
τ ρ ό π ο π ρ ο ώ θ η σ η ς τ η ς 
επαναχρησιµοποίησης προηγµένων 
συσσωρευ τών κα ι τ η ς χρήσης 
συσσωρευτών διπλής κατεύθυνσης. 

Μέρος της αξιολόγησης της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες και 
τυχόν µελέτες παρακολούθησης.  Η Επιτροπή θα εκδώσει την 
έκθεση αξιολόγησης τον Απρίλιο του 2019. 

Το ΚΚΕρ ολοκλήρωσε ένα έργο σχετικά µε την αξιολόγηση της 
βιωσιµότητας της επαναχρησιµοποίησης συσσωρευτών 
αυτοκινήτων . Τα αποτελέσµατα της εν λόγω µελέτης 
παρουσιάστηκαν στις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής στο 
πλαίσιο εργαστηρίου που πραγµατοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2018, 
προκειµένου να είναι σε θέση να εξετάσουν τυχόν επιπτώσεις 
πολιτικής. 

Μέσω του µοντέλου των συµφωνιών καινοτοµίας υπογράφηκε τον 
Μάρτιο του 2018 κοινή δήλωση µε τίτλο «From e-mobility to 
recycling: the virtuous loop of the electric vehicle» (Από την 
ηλεκτρική κινητικότητα στην ανακύκλωση: ο ενάρετος κύκλος των 
ηλεκτρικών οχηµάτων) µεταξύ της Επιτροπής και µιας 
κοινοπραξίας (εκπροσωπούµενης από εθνικές αρχές και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις) για τον εντοπισµό κανονιστικών φραγµών οι οποίοι 
ενδέχεται να παρεµποδίζουν τον δεύτερο κύκλο ζωής των 
συσσωρευτών. Θα εξεταστούν τα κανονιστικά πλαίσια για τα 
απόβλητα και την ενέργεια σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.
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Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους 
τρέχοντες στόχους συλλογής και 
ανακύκλωσης συσσωρευτών στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους, στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης της 
οδηγίας της ΕΕ για τις ηλεκτρικές 
στήλες, συµπεριλαµβανοµένης της 
ανάκτησης υλικών.

Η έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας για τις 
ηλεκτρικές στήλες και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και 
στην εσωτερική αγορά θα εκδοθεί από την Επιτροπή τον 
Απρίλιο του 2019. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της 
οδηγίας που θα διενεργήσει η Επιτροπή θα επισυναφθούν 
στην έκθεση υπό µορφή παραρτήµατος.  Η αξιολόγηση των 
τρεχόντων στόχων συλλογής και ανακύκλωσης, τα 
πλεονεκτήµατα και οι περιορισµοί τους αποτελούν βασικό 
τµήµα της έκθεσης αξιολόγησης.  

Έχει δροµολογηθεί η εκπόνηση µελέτης για τον προσδιορισµό 
και την αξιολόγηση της σκοπιµότητας των µέτρων βελτίωσης 
του αντίκτυπου της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες (η 
οποία θα ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίµηνο του 2020).

Η Επιτροπή θα εξετάσει το 
ε ν δ ε χ ό µ ε ν ο α ν ά π τ υ ξ η ς 
τ υ π ο π ο ι η µ έ ν ο υ ε ν ω σ ι α κ ο ύ 
συστήµατος αξιολόγησης του 
κύκλου ζωής των συσσωρευτών, 
λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη τα 
αποτελέσµατα του πιλοτ ικού 
προγράµµατος «περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα προϊόντος» σε στενή 
συνεργασία µε τον κλάδο.

Μέρος της αξιολόγησης της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες 
και τυχόν µελέτες παρακολούθησης.  Η Επιτροπή θα εκδώσει 
την έκθεση αξιολόγησης τον Απρίλιο του 2019. 

Το έργο SUPRIM, το οποίο χρηµατοδοτείται από την EIT 
RawMaterials, αποσκοπεί στην παροχή µίας ή περισσότερων 
µεθόδων εκτίµησης επιπτώσεων του κύκλου ζωής, µε έµφαση 
στη βελτίωση των συνόλων δεδοµένων απογραφής στοιχείων 
κύκλου ζωής για την παραγωγή µετάλλων και των 
συστηµάτων συλλογής δεδοµένων από µεταλλευτικές 
επιχειρήσεις. Το έργο θα ολοκληρωθεί το 2019.

Η Επιτροπή θα προωθήσει τη 
δεοντολογική προµήθεια πρώτων 
υ λ ώ ν γ ι α τ ο ν κ λ ά δ ο τ ω ν 
συσσωρευτών.

Η Επιτροπή: 1) θα προβεί σε απογραφή των βιώσιµων 
πρακτικών όσον αφορά τον µεταλλευτικό τοµέα στην Ευρώπη 
και θα αξιολογήσει τις επιλογές για την ανάπτυξη κοινής 
δέσµης αρχών· 2) θα προαγάγει την ανάληψη δεσµεύσεων 
βιώσιµης προµήθειας µεταξύ των Ευρωπαίων κατασκευαστών 
συσσωρευτών· 3) θα παράσχει πληροφορίες σχετικά µε τη 
βιώσιµη και υπεύθυνη προµήθεια ως στοιχεία για το σχέδιο 
δράσης για βιώσιµη χρηµατοδότηση· 4) θα διατυπώσει 
συστάσεις πολιτικής και θα παράσχει δικτύωση µέσω της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Ορίζων 2020» µε τίτλο «Responsible sourcing 
of raw materials in global value chains» (Υπεύθυνη προµήθεια 
πρώτων υλών στις παγκόσµιες αξιακές αλυσίδες) (που θα 
ξεκινήσει στο τέλος του 2019)· και 5) θα θέσει σε εφαρµογή 
σύστηµα ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά µε τη βιωσιµότητα 
στις αλυσίδες εφοδιασµού για τις ΜΜΕ µέσω του συστήµατος 
υποστήριξης των ΜΜΕ όσον αφορά τη δέουσα επιµέλεια για 
ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων (αρχές 
του 2020).
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