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I. ΓΙΑΤΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Ωθούµενη από την εν εξελίξει µετάβαση προς την καθαρή ενέργεια, η ζήτηση για 
συσσωρευτές αναµένεται να αυξηθεί ραγδαία τα επόµενα έτη, προσδίδοντας στην αγορά 
αυτή ολοένα πιο στρατηγικό χαρακτήρα σε παγκόσµιο επίπεδο. Σύµφωνα µε ορισµένες 
πηγές, η αξία του δυναµικού της ευρωπαϊκής αγοράς θα µπορούσε να ανέλθει σε έως και 
250 δισ. EUR ετησίως από το 2025 και µετά . Η τάση αυτή ενισχύεται περαιτέρω από το νέο 1

και ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο και πλαίσιο διακυβέρνησης για την Ενεργειακή 
Ένωση, το οποίο θεσπίστηκε µε επιτυχία υπό την παρούσα Επιτροπή µε σκοπό την 
επιτάχυνση της µετάβασης προς µια βιώσιµη, ασφαλή και ανταγωνιστική οικονοµία της ΕΕ. 

Οι συσσωρευτές, εποµένως, έχουν προσδιοριστεί από την Επιτροπή ως στρατηγική αξιακή 
αλυσίδα, όπου η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις επενδύσεις και την καινοτοµία στο πλαίσιο µιας 
ενισχυµένης στρατηγικής για τη βιοµηχανική πολιτική, η οποία θα έχει ως στόχο τη 
δηµιουργία µιας παγκοσµιοποιηµένης, βιώσιµης και ανταγωνιστικής βιοµηχανικής βάσης . 2

Στο µακρόπνοο όραµά της για µια κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία έως το 2050 – «Καθαρός 
πλανήτης για όλους», η Επιτροπή δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο η Ευρώπη µπορεί να 
πρωτοστατήσει στην επίτευξη της κλιµατικής ουδετερότητας, παρέχοντας στέρεα βάση για 
την καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση µιας σύγχρονης και ευηµερούσας, 
κλιµατικά ουδέτερης οικονοµίας έως το 2050 . Το όραµα αυτό καθιστά σαφές ότι ο 3

εξηλεκτρισµός πρόκειται να αποτελέσει µία από τις κύριες τεχνολογικές µεθόδους για την 
επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα . Οι συσσωρευτές θα αποτελέσουν έναν από τους 4

βασικούς παράγοντες διευκόλυνσης αυτής της µετάβασης, δεδοµένου του σηµαντικού ρόλου 
τον οποίο διαδραµατίζουν στη σταθεροποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανάπτυξη της καθαρής κινητικότητας . 5

Οι συσσωρευτές προσφέρουν πολύ απτές ευκαιρίες αξιοποίησης του ριζικού αυτού 
µετασχηµατισµού για δηµιουργία θέσεων εργασίας υψηλής αξίας και για αύξηση της 
οικονοµικής παραγωγής. Μπορούν να αποτελέσουν βασικό κινητήριο µοχλό για την 
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της ηγετικής θέσης της ΕΕ στη βιοµηχανία, ιδιαίτερα 
για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιοµηχανία.   

 Η ΕΙΤ InnoEnergy είναι µία από τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτοµίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 1

Καινοτοµίας και Τεχνολογίας.

 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 21-22 Μαρτίου 2019.2

 COM(2018) 773 final της 28ης Νοεµβρίου 2018: Καθαρός πλανήτης για όλους – Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, 3

µακρόπνοο όραµα για µια ευηµερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία.

 https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/10-trends-reshaping-climate-and-energy_en 4

 https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/towards-low-emission-mobility_en 5
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Για τον σκοπό αυτόν, απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, θα πρέπει 
να κατασκευαστούν στην Ευρώπη 20-30 εργοστάσια-γίγαντες µόνο για την παραγωγή 
στοιχείων συσσωρευτών και θα πρέπει να ενισχυθεί σηµαντικά το σχετικό µε αυτά 
οικοσύστηµα .  Δεδοµένης της κλίµακας και της ταχύτητας των απαιτούµενων επενδύσεων, 6

βασικός παράγοντας επιτυχίας θα είναι η ταχεία µόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων. 

Σήµερα, το ευρωπαϊκό µερίδιο στην παγκόσµια κατασκευή στοιχείων συσσωρευτών είναι 
µόλις 3 % ενώ το αντίστοιχο µερίδιο της Ασίας ανέρχεται στο 85 %.  Εάν δεν αναληφθεί 7

δράση για τη στήριξη της δηµιουργίας ενός βιώσιµου κλάδου κατασκευής συσσωρευτών, 
υπάρχει κίνδυνος η Ευρώπη να υστερήσει ανεπανόρθωτα έναντι των ανταγωνιστών της στην 
παγκόσµια αγορά συσσωρευτών και να εξαρτάται από εισαγωγές στοιχείων συσσωρευτών 
και πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασµού. 

Για να αποφευχθεί η τεχνολογική εξάρτηση από τους ανταγωνιστές µας και να αξιοποιηθούν 
οι δυνατότητες δηµιουργίας θέσεων εργασίας, ανάπτυξης και επενδύσεων που παρουσιάζει ο 
τοµέας των συσσωρευτών, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα στον παγκόσµιο αγώνα 
δρόµου για την εδραίωση της τεχνολογικής και βιοµηχανικής υπεροχής της σε ολόκληρη την 
αξιακή αλυσίδα. Η Επιτροπή συνεργάζεται µε πολλά κράτη µέλη και βασικούς 
ενδιαφερόµενους φορείς του κλάδου για τη δηµιουργία ανταγωνιστικού, βιώσιµου και 
καινοτόµου οικοσυστήµατος συσσωρευτών στην Ευρώπη, το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη 
την αξιακή αλυσίδα.  

Αυτός είναι ο κύριος στόχος της ευρωπαϊκής συµµαχίας για τους συσσωρευτές (EBA), η 
οποία αποτελεί πρωτοβουλία καθοδηγούµενη από τον κλάδο και δροµολογήθηκε από την 
Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2017 µε σκοπό τη στήριξη της κλιµάκωσης των καινοτόµων 
λύσεων και της ικανότητας κατασκευής στην Ευρώπη. Η EBA συµβάλλει στην προώθηση 
της συνεργασίας µεταξύ των κλάδων της βιοµηχανίας και κατά µήκος της αξιακής αλυσίδας, 
µε στήριξη τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και από τα κράτη µέλη της ΕΕ .    8

Η προσέγγιση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως περίπτωση αναφοράς για την ανάληψη 
ενωσιακής δράσης σε άλλους στρατηγικούς τοµείς, προκειµένου να συνεχιστεί η συλλογική 
αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της Ευρώπης στους τοµείς της βιοµηχανίας και της 
καινοτοµίας για να καλυφθούν τα κενά στην αξιακή αλυσίδα της. 

Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάιο του 2018, η Επιτροπή εξέδωσε το στρατηγικό σχέδιο δράσης για 
τους συσσωρευτές ως µέρος της τρίτης δέσµης µέτρων για την κινητικότητα «Η Ευρώπη σε 
κίνηση» . Θεσπίστηκε δέσµη µέτρων για τη στήριξη των εθνικών και περιφερειακών 9

προσπαθειών καθώς και των προσπαθειών του βιοµηχανικού κλάδου για τη δηµιουργία 
αξιακής αλυσίδας συσσωρευτών στην Ευρώπη, η οποία να καλύπτει την εξόρυξη, την 
προµήθεια και την επεξεργασία πρώτων υλών, τα υλικά συσσωρευτών, την παραγωγή 

 EIT InnoEnergy.6

 Tsiropoulos I, et.al., Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications  –  Scenarios for costs and 7

market growth, EUR 29440 EN, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεµβούργο, 2018.

 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en8

 COM(2018) 293 final της 17ης Μαΐου 20189
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στοιχείων συσσωρευτών, τα συστήµατα συσσωρευτών, καθώς και την επαναχρησιµοποίηση 
και την ανακύκλωση. 

Λιγότερο από ένα έτος µετά την έκδοση του εν λόγω στρατηγικού σχεδίου δράσης, έχει 
σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος σε σχέση µε τις βασικές δράσεις που καθορίζονται σε αυτό, 
ενώ ο βιοµηχανικός κλάδος έχει ανακοινώσει αρκετές σηµαντικές επενδύσεις. Στην παρούσα 
έκθεση παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις κυριότερες δράσεις που έχουν 
αναληφθεί µέχρι στιγµής κατά µήκος της αξιακής αλυσίδας συσσωρευτών και 
προσδιορίζονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για την ΕΕ σε αυτόν τον τοµέα που είναι 
στρατηγικής σηµασίας για την απαλλαγή της οικονοµίας από τις ανθρακούχες εκποµπές και 
για τον εκσυγχρονισµό της. 

Η επιδίωξη της καθαρής κινητικότητας θα επιταχύνει τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήµατα 
που λειτουργούν µε συσσωρευτές  

Ο τοµέας των µεταφορών εν γένει και ο τοµέας της αυτοκινητοβιοµηχανίας ειδικότερα θα 
κυριαρχήσουν στην αύξηση της ζήτησης για στοιχεία συσσωρευτών σε µεσοπρόθεσµο 
ορίζοντα, όπως ήδη συµβαίνει σήµερα . Το γεγονός αυτό θα διαδραµατίσει καθοριστικό 10

ρόλο στη µείωση του κόστους βάσει σηµαντικών οικονοµιών κλίµακας . Επί του παρόντος, 11

στους δρόµους κυκλοφορούν περισσότερα από 4 εκατοµµύρια ηλεκτρικά οχήµατα 
παγκοσµίως. Ο αριθµός αυτός προβλέπεται ότι θα αυξηθεί σε 50 έως 200 εκατοµµύρια έως το 
2028 και ότι θα ανέλθει σε 900 εκατοµµύρια έως το 2040 . Οι συσσωρευτές 12

αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως 40 % της αξίας ενός αυτοκινήτου .  13

 

 Σήµερα, κυριαρχεί ο εξηλεκτρισµός των επιβατικών οδικών µεταφορών, των θαλάσσιων µεταφορών µικρών 10

αποστάσεων και των εσωτερικών πλωτών µεταφορών, αλλά η ανάδειξη νέων τεχνολογιών αναµένεται να 
καταστήσει δυνατό τον εξηλεκτρισµό περισσότερων τρόπων µεταφοράς στο µέλλον.

 Με την αύξηση της µαζικής παραγωγής, το κόστος των συστοιχιών συσσωρευτών αναµένεται να µειωθεί 11

τουλάχιστον κατά 50 % έως το 2030 (ΚΚΕρ).  

 Tsiropoulos I, et.al., Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications  –  Scenarios for costs and 12

market growth, EUR 29440 EN, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεµβούργο, 2018.

 Environmental and Energy Study Institute (2017). Factsheet – Plug-in Electric Vehicles. Σύνδεσµος: https://13

www.eesi.org/papers/view/fact-sheet-plug-in-electric-vehicles-2017#5  
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Παγκόσµια προσφορά και ζήτηση συσσωρευτών ιόντων λιθίου σήµερα και στο µέλλον και το ευρωπαϊκό 
µερίδιο στην κατασκευή.  Πηγή: ΚΚΕρ 

Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες και τα µέτρα διευκόλυνσης στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
Επιτροπής για την κινητικότητα χαµηλών εκποµπών και οι τρεις δέσµες µέτρων για την 
κινητικότητα «Η Ευρώπη σε κίνηση» θα έχουν αντίκτυπο τόσο στην προσφορά όσο και στη 
ζήτηση ηλεκτρικών οχηµάτων και, συνεπώς, συσσωρευτών . Μεταξύ των νοµοθετικών 14

πρωτοβουλιών περιλαµβάνονται ο προσφάτως εγκριθείς κανονισµός για τα πρότυπα 
εκποµπών CO2 από τα καινούργια αυτοκίνητα  και τα περισσότερα βαρέα επαγγελµατικά 15

οχήµατα , και η αναθεωρηµένη οδηγία για τα καθαρά οχήµατα, η οποία θέτει στόχους 16

δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών για στόλους οχηµάτων χαµηλών και µηδενικών 
εκποµπών . Η κρίση σχετικά µε τις εκποµπές αυτοκινήτων και τα υψηλά επίπεδα 17

ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε ορισµένες πόλεις προκαλεί ανησυχία στους πολίτες και τονώνει 
τη ζήτηση για καθαρότερα οχήµατα (σηµαντική µείωση της ζήτησης για ντιζελοκίνητα 
οχήµατα) . Τα ανωτέρω οδήγησαν στη λήψη µέτρων από τις κυβερνήσεις (π.χ. απαγόρευση 18

των µελλοντικών πωλήσεων οχηµάτων µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, επιβολή 
περιορισµών στα ντιζελοκίνητα οχήµατα και απαγορεύσεις σε αστικές περιοχές), καθώς και 
στην αναµόρφωση των επιχειρηµατικών και επενδυτικών στρατηγικών των κατασκευαστών 
αυτοκινήτων (π.χ. στροφή της παραγωγής από τα ντιζελοκίνητα οχήµατα προς τα υβριδικά 
και ηλεκτρικά οχήµατα και τα οχήµατα µε κυψέλες καυσίµου). Η αναδιάρθρωση των 
χρεώσεων και των τελών για τις µεταφορές ώστε να αντικατοπτρίζουν το κόστος των 
υποδοµών και το εξωτερικό κόστος, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» στα οδικά τέλη, θα ωθήσουν επίσης τη ζήτηση προς τα οχήµατα 
χαµηλών και µηδενικών εκποµπών .  19

Η αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές θα αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα 
ώθησης της ζήτησης για συσσωρευτές 

Έως το 2050, το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας στη ζήτηση τελικής ενέργειας θα είναι 
τουλάχιστον διπλάσιο και θα ανέλθει σε 53 %. Έως το 2030, αναµένεται ότι περίπου το 55 % 
της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ θα παράγεται από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας (αύξηση από το τρέχον επίπεδο του 29 %).  Έως το 2050, το ποσοστό αυτό 
αναµένεται να υπερβεί το 80 % .  Για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση αυτής της 20

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, θα απαιτηθεί ολόκληρο το φάσµα των 
τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της άντλησης-ταµίευσης νερού, 
της αποθήκευσης σε συσσωρευτές και της χηµικής αποθήκευσης (υδρογόνο). Η επιλογή των 

 COM(2016) 501 final της 20ής Ιουλίου 2016.14

 COM(2017) 676 final της 8ης Νοεµβρίου 2017.15

 COM(2018) 284 final της 17ης Μαΐου 2018.16

 COM(2017) 653 final της 8ης Νοεµβρίου 2017.17

 Η ατµοσφαιρική ρύπανση συνδέεται µε περίπου 400 000 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη ετησίως.18

 COM(2017) 0280 final of 31 της 31ης Μαΐου 2017.19

 COM(2018) 773 final της 28ης Νοεµβρίου 2018.20
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λύσεων θα εξαρτάται από την τοποθεσία, την απαιτούµενη δυναµικότητα και τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες. 

Καθώς παρέχουν τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και εκ νέου 
διοχέτευσής της στο δίκτυο, οι συσσωρευτές µπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία να 
αξιοποιήσει καλύτερα τις µεταβλητές και αποκεντρωµένες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 
όπως είναι η αιολική και η ηλιακή ενέργεια.  Οι συσσωρευτές θα συµβάλουν στην 
εξισορρόπηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, συµπληρώνοντας την ευελιξία που 
παρέχεται επίσης από τις βελτιωµένες διασυνδέσεις, την ανταπόκριση στη ζήτηση και από 
άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.  Οι συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται για την 
εξισορρόπηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να είναι σταθεροί ή φορητοί 
(δηλαδή οι συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρικά οχήµατα, υπό την προϋπόθεση 
ότι είναι διπλής κατεύθυνσης ). 21

Η παγκόσµια επέκταση της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές κατά την τελευταία δεκαετία 
έχει ήδη οδηγήσει σε µαζικές µειώσεις κόστους, κυρίως για την ηλιακή ενέργεια και τη 
χερσαία και υπεράκτια αιολική ενέργεια. Αυτό σηµαίνει, για παράδειγµα, ότι εκατοµµύρια 
καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσµο είναι πλέον σε θέση να παράγουν τη δική τους 
ηλεκτρική ενέργεια (κυρίως µε τη χρήση ηλιακών συλλεκτών στις στέγες τους), καθώς και να 
την αποθηκεύουν και να την πωλούν στο δίκτυο.  

Ο ρόλος και η σηµασία της αποθήκευσης ενέργειας, και ειδικότερα των τεχνολογιών 
αποθήκευσης σε συσσωρευτές, προβλέπεται να αυξηθούν σηµαντικά.  Σε µεσοπρόθεσµο 
ορίζοντα, το µερίδιο των σταθερών συσσωρευτών στην αγορά συσσωρευτών αναµένεται να 
ανέλθει περίπου σε ποσοστό 10 %, αλλά ο ρόλος τους θα αυξηθεί περαιτέρω. Το 2050 η 
αποθήκευση θα αποτελεί τον κύριο τρόπο ενσωµάτωσης της ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές στο σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η παραγωγή θερµικής ενέργειας µειώνεται 
µε την πάροδο του χρόνου και οι δυνατότητες ανταπόκρισης στη ζήτηση αξιοποιούνται µε 
πληρέστερο τρόπο.  Σύµφωνα µε ορισµένα σενάρια, τα οποία αξιολογούνται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους», η ετήσια αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας το 2050 µπορεί να αυξηθεί τουλάχιστον στο δεκαπλάσιο σε σύγκριση 
µε το 2015.  

Έως το 2050, οι συσσωρευτές αναµένεται να διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικότερο ρόλο από 
την τεχνολογία άντλησης-ταµίευσης νερού, η οποία αποτελεί επί του παρόντος την κύρια 
τεχνολογία αποθήκευσης στο σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας και αντιστοιχεί σε περισσότερο 
από το 90 % της χωρητικότητας αποθήκευσης ενέργειας στην ΕΕ .  22

Αντιµετώπιση της εξάρτησης της Ευρώπης όσον αφορά την ενέργεια και τις πρώτες 
ύλες – µια στρατηγική ευκαιρία 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις για την παγκόσµια αγορά, η ζήτηση για συσσωρευτές ιόντων 
λιθίου πρόκειται να αυξηθεί σηµαντικά σε έως 660 GWh µέχρι το 2023, 1 100 GWh µέχρι το 
2028 και θα µπορούσε να ανέλθει σε έως 4 000 GWh µέχρι το 2040, σε σύγκριση µε µόλις 78 

 Η τεχνολογία συσσωρευτών διπλής κατεύθυνσης επιτρέπει στην ηλεκτρική ενέργεια να ρέει από το δίκτυο 21

ηλεκτρικής ενέργειας προς το ηλεκτρικό όχηµα και αντιστρόφως (από το όχηµα προς το δίκτυο).

 https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Oct/22

IRENA_Electricity_Storage_Costs_2017.pdf 
 5

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Oct/IRENA_Electricity_Storage_Costs_2017.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Oct/IRENA_Electricity_Storage_Costs_2017.pdf


GWh σήµερα . Καθώς το µέγεθος της παγκόσµιας αγοράς αυξάνεται, η Ευρώπη προβλέπεται να 23

αναπτύξει δυναµικότητα 207 GWh έως το 2023, ενώ η ζήτηση για συσσωρευτές ηλεκτρικών 
οχηµάτων µόνο στην Ευρώπη θα ανέλθει σε περίπου 400 GWh έως το 2028 , δηµιουργώντας 24

τουλάχιστον 3-4 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας .  25

Ωστόσο, η σηµερινή µεγάλη εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές στοιχείων συσσωρευτών 
µπορεί να εκθέσει τη βιοµηχανία σε υψηλό κόστος και µεγάλους κινδύνους στην αλυσίδα 
εφοδιασµού και να υπονοµεύσει την ικανότητα του κλάδου της αυτοκινητοβιοµηχανίας να 
ανταγωνίζεται ξένους ανταγωνιστές, κυρίως εάν σηµειωθεί έλλειψη δεδοµένης της 
προβλεπόµενης αύξησης της ζήτησης.   

Η εξάρτηση αυτή δεν περιορίζεται µόνο στην παραγωγή στοιχείων συσσωρευτών· η 
πρόσβαση στις πέντε βασικές πρώτες ύλες των συσσωρευτών (λίθιο, νικέλιο, κοβάλτιο, 
µαγγάνιο και γραφίτης) αποτελεί επίσης µείζονα πρόκληση για την ασφάλεια εφοδιασµού της 
Ευρώπης, διότι οι ύλες αυτές διατίθενται από µικρό µόνο αριθµό χωρών . Παράλληλα, οι 26

εγκαταστάσεις εξευγενισµού και επεξεργασίας υλών σε βαθµό κατάλληλο για συσσωρευτές 
όσον αφορά το σύνολο σχεδόν των υλών αυτών είναι επί του παρόντος συγκεντρωµένες στην 
Κίνα, η οποία κατά συνέπεια κυριαρχεί στην αλυσίδα εφοδιασµού συσσωρευτών ιόντων 
λιθίου.  Το ίδιο ισχύει για τις αξιακές αλυσίδες άλλων βασικών υλικών για τα ηλεκτρικά 
οχήµατα, και ιδιαίτερα για τις σπάνιες γαίες που χρησιµοποιούνται στους µόνιµους µαγνήτες 
υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, οι οποίοι επί του παρόντος είναι καίριας σηµασίας για την 
παραγωγή ηλεκτρικών κινητήρων µε την υψηλότερη δυνατή πυκνότητα ισχύος .  Σε 27

ορισµένες περιπτώσεις, η πρόσβαση σε αυτές τις πρώτες ύλες µπορεί να τίθεται σε κίνδυνο 
λόγω πολιτικής αστάθειας, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε διατάραξη της πρόσβασης (µεταξύ 
άλλων, µε την επιβολή υψηλών φόρων και δασµών στις εξαγωγές), ή να παρεµποδίζεται από 
τη διαδεδοµένη χρήση αντιδεοντολογικών και µη βιώσιµων µεταλλευτικών πρακτικών. 

 Benchmark Mineral Intelligence, Οκτώβριος 2018.  23

 Reuters, Ιούνιος 2018.24

 Κοινό Κέντρο Ερευνών.25

 Το 69 % της παγκόσµιας προµήθειας φυσικού γραφίτη προέρχεται από την Κίνα, ενώ το 64 % της 26

παγκόσµιας προµήθειας κοβαλτίου προέρχεται από τη Λαϊκή Δηµοκρατία του Κονγκό. Έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής, Report on raw materials for battery applications, SWD(2018) 245/2 final.

 JOIN(2019) 5 final της 12ης Μαρτίου 2019.27
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Εξάρτηση όσον αφορά την προµήθεια υλικών κατά µήκος της αξιακής αλυσίδας για συσσωρευτές 
ηλεκτρικών οχηµάτων.  Πηγή: ΚΚΕρ 

Η επέκταση της αγοράς ηλεκτρικών οχηµάτων θα οδηγήσει σε πολύ σηµαντική αύξηση της 
ζήτησης για όλες αυτές τις πρώτες ύλες την επόµενη δεκαετία .  Ως εκ τούτου, από 28

οικονοµική και γεωστρατηγική άποψη, η ΕΕ πρέπει να µεριµνήσει ώστε να µην εξαρτάται 
από πρωτογενείς πρώτες ύλες και άλλες επεξεργασµένες ύλες κατά µήκος της αξιακής 
αλυσίδας των συσσωρευτών τις οποίες προµηθεύεται από το εξωτερικό. Η ΕΕ πρέπει να 
διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασµού της όσον αφορά τις ύλες αυτές, συµπεριλαµβανοµένων 
των εγχώριων πηγών, να αξιοποιήσει πλήρως την εµπορική της πολιτική για να εξασφαλίσει 
βιώσιµο και ασφαλή εφοδιασµό, και να εντείνει τη µετάβασή της προς µια κυκλική οικονοµία 
µέσω της ανάκτησης, της επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης.  

  

II. ΈΝΑ «ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ» ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΏΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΑΞΙΑΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ 

Στόχος της Επιτροπής είναι να κατακτήσει η ΕΕ ηγετική θέση στον βιοµηχανικό κλάδο και να 
αυξήσει τη στρατηγική της αυτονοµία στον τοµέα των συσσωρευτών, κατά µήκος της 
αξιακής αλυσίδας. Ως εκ τούτου, επιδιώκει να προετοιµάσει το έδαφος για ένα βιώσιµο, 
ανταγωνιστικό και καινοτόµο οικοσύστηµα συσσωρευτών στην ΕΕ. Παρότι έχει ταχθεί από 
νωρίς υπέρ της ανάπτυξης των συσσωρευτών, η Επιτροπή έχει διαπιστώσει την ανάγκη για 

 Blagoeva.D., et al., Assessment of potential bottlenecks along the materials supply chain for the future 28

deployment of low-carbon energy and transport technologies in the EU, EUR 28192 EN, Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεµβούργο, 2018.
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µια πιο συνεργατική και ολοκληρωµένη προσέγγιση, δεδοµένου του ρυθµού των αλλαγών 
στον συγκεκριµένο τοµέα.    

Στην ανανεωµένη στρατηγική της Επιτροπής για τη βιοµηχανική πολιτική της ΕΕ τονίστηκε η 
ανάγκη να αξιοποιηθούν και να ενισχυθούν οι δυνατότητες της Ευρώπης σε στρατηγικές 
αλυσίδες αξίας των νέων τεχνολογιών . Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει προσδιορίσει 29

τους συσσωρευτές ως αξιακή αλυσίδα στρατηγικής σηµασίας και έχει προτείνει µια 
προσέγγιση καθοδηγούµενη από τον κλάδο. Στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ 
βασικών παραγόντων του βιοµηχανικού κλάδου, ενθαρρύνοντας τη σύσταση ευρωπαϊκών 
κοινοπραξιών στους τοµείς της έρευνας, της καινοτοµίας και της κατασκευής και 
διευκολύνοντας την αποτελεσµατικότερη χρήση των υφιστάµενων µηχανισµών χορήγησης 
κονδυλίων και χρηµατοδότησης, σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τα κράτη µέλη. Η προσέγγιση αυτή στηρίζει την ευρωπαϊκή 
συµµαχία για τους συσσωρευτές .   30

Η ευρύτητα των προκλήσεων τις οποίες αντιµετωπίζει ο τοµέας των συσσωρευτών στην 
Ευρώπη απαιτεί τη λήψη ολοκληρωµένων και συνεπών µέτρων κατά µήκος της αξιακής 
αλυσίδας.  Ως εκ τούτου, στο στρατηγικό σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τους 
συσσωρευτές προτάθηκαν δράσεις οι οποίες καλύπτουν την εξόρυξη, την προµήθεια και τον 
εξευγενισµό πρώτων υλών, την παραγωγή στοιχείων συσσωρευτών και τα συστήµατα 
συσσωρευτών, καθώς και την ανακύκλωση και την επαναχρησιµοποίηση .  Μεταξύ των 31

µέτρων περιλαµβάνονται η εξασφάλιση του εφοδιασµού µε πρωτογενείς πρώτες ύλες για 
συσσωρευτές από πηγές της ΕΕ και εξωτερικές πηγές, η αύξηση της συνεισφοράς 
δευτερογενών πρώτων υλών, η στήριξη της έρευνας και της καινοτοµίας, η συνεργασία µε 
επενδυτές για την προώθηση της δυνατότητας κλιµάκωσης και της ικανότητας κατασκευής 
καινοτόµων λύσεων, καθώς και η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε εξειδικευµένες δεξιότητες. 
Η ανάπτυξη παγκοσµίως κορυφαίας τεχνολογίας και ικανοτήτων ανακύκλωσης αποτελεί µια 
ακόµη ευκαιρία. Οι βιώσιµοι συσσωρευτές –που παράγονται µε υπεύθυνη προµήθεια, µε το 
χαµηλότερο δυνατό αποτύπωµα άνθρακα και µε βάση µια προσέγγιση κυκλικής οικονοµίας– 
µπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της ΕΕ. Πρέπει 
να αναπτυχθούν απαιτήσεις και εναρµονισµένα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ προκειµένου να 
υποστηριχθεί το ανταγωνιστικό µας πλεονέκτηµα στον συγκεκριµένο τοµέα. 

Η στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου δράσης της Επιτροπής για 
τους συσσωρευτές συνάδει πλήρως µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της ΕΕ, ειδικότερα έναντι του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, καθώς και µε τις προσπάθειες της ΕΕ να εξασφαλίσει 
ισότιµους όρους ανταγωνισµού και να εξαλείψει τις στρεβλώσεις της αγοράς. 

Έρευνα, καινοτοµία και επίδειξη: σχεδιασµός και ανάπτυξη της επόµενης γενιάς 
τεχνολογιών συσσωρευτών 

 COM(2017) 479 final της 13ης Σεπτεµβρίου 2017.29

 Για τη δροµολόγηση αυτής της δραστηριότητας, η Επιτροπή έλαβε υποστήριξη από την EIT InnoEnergy.30

 Σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 και διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 31

ευρωπαϊκής συµµαχίας για τους συσσωρευτές, τα κράτη µέλη της EE και κορυφαίοι φορείς του κλάδου 
επικρότησαν την προσέγγιση που πρότεινε η Επιτροπή στο στρατηγικό σχέδιο δράσης της και κάλεσαν όλους 
τους σχετικούς παράγοντες να προβούν στην ταχεία εφαρµογή του.
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Η Ευρώπη χρειάζεται συνεχείς και συντονισµένες προσπάθειες για τη στήριξη των 
επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτοµία στον τοµέα των προηγµένων υλικών και 
χηµικών τύπων συσσωρευτών προκειµένου να βελτιώσει τις επιδόσεις της στις τεχνολογίες 
στοιχείων συσσωρευτών ιόντων λιθίου (Li-ion) και να επιδιώξει την υπεροχή στην επόµενη 
γενιά τεχνολογιών συσσωρευτών. Οι υφιστάµενοι υπερσύγχρονοι συσσωρευτές βασίζονται 
σε µεγάλο βαθµό σε χηµικούς τύπους ιόντων λιθίου, αλλά η ζήτηση για υψηλότερη 
ενεργειακή πυκνότητα και υψηλότερες επιδόσεις απαιτεί τόσο βραχυπρόθεσµες όσο και 
µεσοπρόθεσµες βελτιώσεις, σε συνδυασµό µε ριζικότερες αλλαγές προς µια νέα γενιά 
συσσωρευτών µετά τα ιόντα λιθίου, οι οποίοι θα βασίζονται σε νέα προηγµένα υλικά. Οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ είναι σε θέση να εκµεταλλευτούν αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις .  32

Στον τοµέα των συσσωρευτών, η ΕΕ κινητοποιεί όλα τα µέσα στήριξης που διαθέτει, τα 
οποία καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο καινοτοµίας, από τη βασική και την εφαρµοσµένη 
έρευνα έως την επίδειξη, την πρώτη εγκατάσταση και την εµπορική διάθεση. 

Ο συντονισµός των ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά µε τους συσσωρευτές είναι 
καθοριστικός για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτού του τοµέα.  Με βάση τις 
συνεργατικές προσπάθειες στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών 
(ΣΕΤ)  και του στρατηγικού θεµατολογίου έρευνας και καινοτοµίας (STRIA) , η Επιτροπή 33 34

έθεσε σε λειτουργία την ευρωπαϊκή πλατφόρµα τεχνολογίας και καινοτοµίας (ETIP) 
«Batteries Europe» , για την προώθηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων στον τοµέα των 35

συσσωρευτών, στην οποία συµµετέχουν ενδιαφερόµενοι φορείς του βιοµηχανικού κλάδου, 
της ερευνητικής κοινότητας και των κρατών µελών της ΕΕ, µε σκοπό την προώθηση της 
συνεργασίας και των συνεργειών µεταξύ σχετικών ερευνητικών προγραµµάτων για τους 
συσσωρευτές. Η πλατφόρµα αυτή διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των πολυάριθµων 
ερευνητικών προγραµµάτων σχετικά µε τους συσσωρευτές που έχουν δροµολογηθεί σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τοµέα. 

Όσον αφορά το µέλλον, η πλατφόρµα αυτή θα προετοιµάσει το έδαφος για µια σύµπραξη 
έρευνας και καινοτοµίας στον τοµέα των συσσωρευτών βάσει κοινού προγραµµατισµού µε 
τον κλάδο, την οποία πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο του µελλοντικού προγράµµατος-
πλαισίου για την έρευνα και την καινοτοµία, «Ορίζων Ευρώπη», µε αφετηρία το 2021. 
Στόχος της σύµπραξης είναι να υποστηριχθεί η ηγετική θέση της ΕΕ µε τη συγκέντρωση 
όλων των δραστηριοτήτων του προγράµµατος «Ορίζων Ευρώπη» στον τοµέα της έρευνας και 
της καινοτοµίας υπό µία στέγη, προκειµένου να αναπτυχθεί ένα συνεκτικό και στρατηγικό 
πρόγραµµα, σε συνεργασία µε τους παράγοντες του βιοµηχανικού κλάδου και την ερευνητική 
κοινότητα. 

Ο προϋπολογισµός της ΕΕ ήδη παρέχει σηµαντικές ευκαιρίες χρηµατοδότησης για τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτοµίας στον τοµέα των συσσωρευτών. Το πρόγραµµα 
πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτοµία για την περίοδο 2014-2020, «Ορίζων 

 Διάφοροι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, για παράδειγµα, στοχεύουν στην παραγωγή συσσωρευτών στερεάς 32

κατάστασης έως το 2025.  

 https://ec.europa.eu/research/energy/index.cfm?pg=policy&policyname=set    33

 https://trimis.ec.europa.eu/stria-roadmaps/transport-electrification 34

 Αρµόδιοι για την πλατφόρµα αυτή είναι ο ευρωπαϊκός συνασπισµός ενεργειακής έρευνας (EERA), η 35

ευρωπαϊκή ένωση για την αποθήκευση ενέργειας (EASE) και η EIT InnoEnergy. Τέθηκε σε λειτουργία τον 
Φεβρουάριο του 2019 στο πλαίσιο του βιοµηχανικού φόρουµ καθαρής ενέργειας.
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2020», χορήγησε 1,34 δισ. EUR σε έργα αποθήκευσης ενέργειας στο δίκτυο και 
κινητικότητας χαµηλών εκποµπών. Το 2019, το πρόγραµµα «Ορίζων 2020» πρόσθεσε 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηµατοδότηση, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
συµµαχίας για τους συσσωρευτές, έργων σχετικών µε τους συσσωρευτές αξίας 
114 εκατ. EUR. Θα ακολουθήσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων το 2020, ύψους 
132 εκατ. EUR, η οποία θα καλύπτει τους συσσωρευτές στους τοµείς των µεταφορών και της 
ενέργειας.  

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης παρέχει επίσης στήριξη στην έρευνα και 
την καινοτοµία µε σκοπό την προώθηση ενός ενεργειακά αποδοτικού τοµέα µεταφορών, 
απαλλαγµένου από τις ανθρακούχες εκποµπές. 

Οι περιφέρειες της ΕΕ έχουν δείξει ενδιαφέρον για τη δηµιουργία εταιρικών σχέσεων µε 
σκοπό την υλοποίηση κοινών έργων και την περαιτέρω ανάπτυξη ισχυρών οικοσυστηµάτων 
καινοτοµίας στον τοµέα των συσσωρευτών. Μια διαπεριφερειακή εταιρική σχέση αυτού του 
είδους, η οποία εστιάζει στα προηγµένα υλικά συσσωρευτών για την ηλεκτροκίνηση και την 
αποθήκευση ενέργειας, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 στο πλαίσιο της πλατφόρµας 
έξυπνης εξειδίκευσης για τον βιοµηχανικό εκσυγχρονισµό. Αυτή η ανοικτή εταιρική σχέση  36

έχει ήδη επεκταθεί και περιλαµβάνει 22 περιφέρειες, ενώ επίσης δηµιουργήθηκαν διάφοροι 
πιλοτικοί τοµείς κατά µήκος της αξιακής αλυσίδας για τον προσδιορισµό έργων στον τοµέα 
των συσσωρευτών που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε επιτυχείς εµπορικές επιχειρήσεις .  37

Επιπλέον, τα έργα επίδειξης και τα πιλοτικά έργα είναι σηµαντικά για τη δοκιµή των νέων 
τεχνολογιών σε συνθήκες που προσοµοιάζουν στις συνθήκες της αγοράς, πριν από τη 
µετάβαση της παραγωγής σε εµπορική κλίµακα. Για τη στήριξη πρώτων στο είδος τους 
ενεργειακών έργων επίδειξης σε εµπορική κλίµακα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) παρέχει δάνεια, εγγυήσεις και χρηµατοδότηση µετοχικού κεφαλαίου µέσω της 
διευκόλυνσης InnovFin για ενεργειακά έργα επίδειξης (EDP) .  Η διευκόλυνση έχει ήδη 38

χορηγήσει ένα δάνειο ύψους 52,5 εκατ. EUR σε µονάδα επίδειξης στη Σουηδία για την 
κατασκευή προηγµένων στοιχείων ιόντων λιθίου για συσσωρευτές στους τοµείς των 
µεταφορών, της αποθήκευσης σε σταθερή θέση και της βιοµηχανίας .  Διάφορα έργα 39

παραγωγής συσσωρευτών στην Κροατία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία έχουν 
επίσης επωφεληθεί από στήριξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων. Στο επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, το νέο ταµείο InvestEU 
αναµένεται να συγκεντρώσει υπό µία στέγη τα υφιστάµενα χρηµατοδοτικά µέσα και να 
αυξήσει µε τον τρόπο αυτόν την αποδοτικότητα και την ευελιξία της στήριξης της ΕΕ και 
στον τοµέα των συσσωρευτών. 

Το Ταµείο Καινοτοµίας, το οποίο δηµιουργήθηκε από το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπών της ΕΕ, αναµένεται να χορηγήσει περίπου 10 δισ. EUR την περίοδο 2020-2030 για 
τη στήριξη προεµπορικών έργων επίδειξης σε τεχνολογίες χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών, 

 Η εν λόγω εταιρική σχέση είναι ανοικτή και σε άλλες περιφέρειες που επιθυµούν ενδεχοµένως να 36

συµµετάσχουν.

 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/batteries37

 Σύνδεσµος EDP38

 Μεγάλης κλίµακας µονάδα παραγωγής συσσωρευτών Northvolt ETT, δελτίο Τύπου της ΕΤΕπ, 19/9/2018.39
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συµπεριλαµβανοµένης της αποθήκευσης ενέργειας . Θα παράσχει τη δυνατότητα 40

παραγωγής, δοκιµής και επίδειξης καινοτόµων τεχνολογιών συσσωρευτών σε µεγάλη 
κλίµακα, συµβάλλοντας στη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ των αποτελεσµάτων της 
έρευνας και της καινοτοµίας (που επιτυγχάνονται, για παράδειγµα, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Ορίζων 2020») και της εµπορικής ανάπτυξης της κατασκευής συσσωρευτών, 
σύµφωνα µε τον στόχο της ευρωπαϊκής συµµαχίας συσσωρευτών. Το εν λόγω ταµείο θα 
λειτουργεί σε πλήρη συντονισµό µε άλλα σχετικά προγράµµατα της ΕΕ και, µέσω 
συνδυασµού µέσων χρηµατοδότησης, θα µπορούσε επίσης να συνεισφέρει στο ταµείο 
InvestEU.  

Το µέγεθος της επενδυτικής πρόκλησης είναι τέτοιο που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο 
µε δηµόσια χρηµατοδότηση· για τον λόγο αυτόν, είναι σηµαντική η εξασφάλιση 
αποτελεσµατικών µηχανισµών για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.  Είναι, συνεπώς, 
απαραίτητος ο συνδυασµός δηµόσιων και ιδιωτικών πηγών . 41

Χρησιµοποιούνται καινοτόµα χρηµατοδοτικά σχήµατα µε τη συµµετοχή του δηµόσιου και 
του ιδιωτικού τοµέα σύµφωνα µε τον στόχο της ΕΕ για καινοτοµία στον τοµέα της καθαρής 
ενέργειας. Τον Οκτώβριο του 2018, η Επιτροπή και η οµάδα «Breakthrough Energy» 
συµφώνησαν να εγκαινιάσουν ένα νέο µοντέλο συνεργασίας δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα µε 
σκοπό την κινητοποίηση περισσότερων άµεσων ιδιωτικών επενδύσεων σε ρηξικέλευθες 
ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών και φορείς καινοτοµίας 
που παρέχουν λύσεις για την κλιµατική αλλαγή . Στο πλαίσιο αυτού του κοινού επενδυτικού 42

σχήµατος προβλέπεται αρχική δέσµευση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. EUR.  Στο 
κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνεται ποσό 50 εκατ. EUR από την οµάδα «Breakthrough 
Energy» (ή από τις συνδεδεµένες µε αυτήν οντότητες) και ποσό 50 εκατ. EUR το οποίο 
παρέχεται από την Επιτροπή µέσω του InnovFin, του χρηµατοδοτικού µέσου του 
προγράµµατος «Ορίζων 2020» που τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων.  

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή συµµαχία για τους συσσωρευτές εξετάζει τις δυνατότητες 
υλοποίησης διασυνοριακών ρηξικέλευθων έργων καινοτοµίας, µε σκοπό την πρόσβαση σε 
δηµόσια χρηµατοδότηση συµβατή µε τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στο 
πλαίσιο σηµαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) .  Διάφορα κράτη 43

µέλη της ΕΕ έχουν ήδη δροµολογήσει διαδικασίες για τον προσδιορισµό πιθανών 
κοινοπραξιών και συνεργάζονται για τον σχεδιασµό ενός ή περισσότερων ΣΕΚΕΕ στον 

 https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en 40

 Μία απόπειρα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι το τρέχον επενδυτικό σχέδιο, διάδοχος του οποίου είναι το 41

InvestEU, το οποίο αποσκοπεί στην κινητοποίηση ιδιωτικής χρηµατοδότησης χάρη σε εγγυήσεις που παρέχονται 
από τον προϋπολογισµό της ΕΕ.

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6125_el.htm42

 Τα σηµαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) είναι έργα στα οποία συµµετέχουν 43

περισσότερα από ένα κράτη µέλη και τα οποία συµβάλλουν στους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης και 
δηµιουργούν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονοµίας και κοινωνίας. Στην 
περίπτωση έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας, τα έργα αυτά πρέπει να έχουν σηµαντικό καινοτόµο 
χαρακτήρα, ο οποίος υπερβαίνει τις τελευταίες εξελίξεις στους συγκεκριµένους τοµείς – βλ. ανακοίνωση της 
Επιτροπής 2014/C 188/02 του Μαΐου 2014.
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συγκεκριµένο τοµέα .  Στόχος τους είναι να ζητήσουν την έγκριση της Επιτροπής το 44

συντοµότερο δυνατόν. 

Επενδύσεις στη βιοµηχανική ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων κατά µήκος της αξιακής 
αλυσίδας συσσωρευτών 

Η ευρωπαϊκή συµµαχία για τους συσσωρευτές δρα ως καταλύτης για τη δηµιουργία µιας 
αξιακής αλυσίδας συσσωρευτών στην Ευρώπη. Περίπου 260 βιοµηχανικοί φορείς και φορείς 
καινοτοµίας έχουν προσχωρήσει σε αυτό το δίκτυο. Η EIT InnoEnergy (µια κοινότητα 
γνώσης και καινοτοµίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Τεχνολογίας) 
διευθύνει το δίκτυο αυτό και έχει ήδη ανακοινώσει συνολικές ιδιωτικές επενδύσεις ύψους έως 
100 δισ. EUR, οι οποίες καλύπτουν ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα.   45

Περιλαµβάνονται ανακοινώσεις για την παραγωγή πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων 
υλών στην ΕΕ και σχεδιαζόµενες επενδύσεις στην κατασκευή συσσωρευτών από διάφορες 
ευρωπαϊκές κοινοπραξίες. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνεται η κοινοπραξία που ξεκίνησε την 
κατασκευή πιλοτικής γραµµής στη Σουηδία µε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων. Μια άλλη κοινοπραξία επενδύει στην ανάπτυξη προηγµένων συσσωρευτών 
ιόντων λιθίου, τους οποίους θα ακολουθήσουν συσσωρευτές στερεάς κατάστασης ιόντων 
λιθίου, και θα µπορούσε να ξεκινήσει την παραγωγή κατά τα προσεχή έτη. Όµιλοι 
επιχειρήσεων υλικών και ανακύκλωσης κατασκευάζουν µονάδες στην Πολωνία και τη 
Φινλανδία για την παραγωγή βασικών υλικών για συσσωρευτές ηλεκτρικών οχηµάτων έως το 
2020. 

Καθορισµός των προτύπων για καθαρούς, ασφαλείς και ανταγωνιστικούς συσσωρευτές 
που παράγονται µε δεοντολογικό τρόπο 

Ο στόχος να καταλάβει η Ευρώπη ηγετική θέση στην παραγωγή βιώσιµων συσσωρευτών 
πρέπει να υποστηριχθεί κυρίως από ένα στιβαρό νοµικό πλαίσιο το οποίο θα συµπληρωθεί 
από ευρωπαϊκά εναρµονισµένα πρότυπα.  Οι νοµικές απαιτήσεις που ισχύουν για τη διάθεση 
των συσσωρευτών στην αγορά της ΕΕ και για τις σχετικές διαδικασίες κατασκευής θα 
επηρεάσουν σηµαντικά την ανάπτυξη και την αξιοποίηση τεχνολογιών συσσωρευτών, καθώς 
και τον αντίκτυπο που θα έχουν στη δηµόσια υγεία, στην ασφάλεια, στο κλίµα και στο 
περιβάλλον.   

Οι µελλοντικές κανονιστικές απαιτήσεις πιθανότατα θα αφορούν χαρακτηριστικά των 
συσσωρευτών όπως η ασφάλεια, η συνδεσιµότητα, οι επιδόσεις, η ανθεκτικότητα, η 
δυνατότητα αµφίδροµης ροής ισχύος, η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης, 

 Συµπεριλαµβανοµένων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηµοσιεύτηκαν στο Βέλγιο, στη 44

Γαλλία, στη Γερµανία και στην Ιταλία.

 Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου, καταρτίζεται επενδυτικό σχέδιο από ορισµένους από 45

αυτούς τους ιδιωτικούς φορείς για τη συγκέντρωση έργων και επενδυτών.
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η αποδοτική χρήση των πόρων ή ακόµη και οι επιπτώσεις στον κύκλο ζωής, όπως το 
«αποτύπωµα άνθρακα» .  Τα ανωτέρω θα πρέπει να συµπληρωθούν µε ευρύτερες απαιτήσεις 46

σχετικά µε την αξιακή αλυσίδα στους τοµείς της υπεύθυνης προµήθειας, µεταφοράς και 
αποθήκευσης, καθώς και της συλλογής αποβλήτων και της ανακύκλωσης.  Στην περίπτωση 
των συσσωρευτών, οι απαιτήσεις αυτές θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να καθοριστούν στο 
πλαίσιο του κανονισµού για τον οικολογικό σχεδιασµό και της οδηγίας της ΕΕ για τις 
ηλεκτρικές στήλες . Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της εν λόγω οδηγίας από την 47

Επιτροπή εκδίδονται µαζί µε την παρούσα έκθεση . 48

Η Επιτροπή έχει αρχίσει επίσης εργασίες για την ανάπτυξη ελάχιστων απαιτήσεων επιδόσεων 
και βιωσιµότητας για τους συσσωρευτές. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να υποστηριχθούν από 
επιστηµονικά τεκµηριωµένα εναρµονισµένα πρότυπα, τα οποία θα χρησιµοποιούνται από τη 
βιοµηχανία για την τεκµηρίωση της συµµόρφωσης µε τις κανονιστικές απαιτήσεις που 
προβλέπονται στη νοµοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή και οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης 
(CEN/CENELEC) συνεργάζονται στενά για τη διασφάλιση συντονισµένης και έγκαιρης 
προσέγγισης όσον αφορά την ανάπτυξη προτύπων.   

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί συσσωρευτών έχουν ήδη δείξει την ετοιµότητά τους να 
εναρµονίσουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τον υπολογισµό του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος των προϊόντων τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
συσσωρευτών. Οι συµφωνηθέντες αυτοί κανόνες αποτελούν ενθαρρυντική βάση στην οποία 
µπορεί να στηριχθεί η βιωσιµότητα του ευρωπαϊκού τοµέα των συσσωρευτών.  49

Αγορά εργασίας και εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό: επένδυση στο ανθρώπινο 
δυναµικό 

Το εργατικό δυναµικό της ΕΕ διαθέτει υψηλό βαθµό ειδίκευσης αλλά εξακολουθεί να 
παρατηρείται έλλειψη σε επαρκείς εξειδικευµένες δεξιότητες σχετικές µε τους συσσωρευτές, 
ιδίως στους τοµείς του εφαρµοσµένου σχεδιασµού διαδικασιών και της κατασκευής 
στοιχείων συσσωρευτών. Λαµβάνονται µέτρα σε επίπεδο ΕΕ και κρατών µελών µε σκοπό να 
διευκολυνθεί η κάλυψη αυτού του χάσµατος δεξιοτήτων και να καταστεί η Ευρώπη 
ελκυστική για παγκοσµίως καταξιωµένους ειδικούς στον τοµέα της ανάπτυξης και 
κατασκευής συσσωρευτών.  

Σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωµάτων , για τον σκοπό αυτόν πρέπει 50

να καταβληθούν συνεργατικές προσπάθειες µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και 

 Bobba S., et al., Sustainability Assessment of Second Life Application of Automotive Batteries (SASLAB):  46

Τελική τεχνική έκθεση, 2018, JRC112543.

 Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Σεπτεµβρίου 2006, σχετικά 47

µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και µε 
την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1).

 SWD(2019) 1300 της 9ης Απριλίου 2019.48

 Κανόνες περιβαλλοντικού αποτυπώµατος προϊόντων ανά κατηγορία (PEFCR) για επαναφορτιζόµενους 49

συσσωρευτές, οι οποίοι διατίθενται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/
PEFCR_Batteries.pdf    

  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-50

booklet_el.pdf   
 13

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_el.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf


ιδρυµάτων κατάρτισης, των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόµενων φορέων της 
αξιακής αλυσίδας των συσσωρευτών για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων 
κατάρτισης, επανειδίκευσης και αναβάθµισης δεξιοτήτων .   51

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συµπεριέλαβε τους συσσωρευτές ως βασικό αντικείµενο 
χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του σχεδίου στρατηγικής για την τοµεακή συνεργασία σχετικά 
µε τις δεξιότητες στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus+ και το τετραετές έργο αναµένεται 
να ξεκινήσει έως το τέλος του 2019 .  52

Παράλληλα, η EIT InnoEnergy συνεργάζεται µε ένα δίκτυο αρµόδιων φορέων (ακαδηµαϊκή 
κοινότητα, κέντρα κατάρτισης κ.λπ.) για την ανάπτυξη άρτιων προγραµµάτων σπουδών και 
τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών σχετικά µε την ενεργειακή µετάβαση, καθώς και κατάρτισης 
στελεχών για το προσωπικό των επιχειρήσεων.  

Με σκοπό την ενίσχυση της διαθεσιµότητας εγκαταστάσεων κατάρτισης και έρευνας, το 
στρατηγικό σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τους συσσωρευτές ενθάρρυνε τα ερευνητικά 
κέντρα να παρέχουν πρόσβαση στα εργαστήρια συσσωρευτών τους. Για τον σκοπό αυτόν, το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής παρέχει ήδη πρόσβαση στα εργαστήρια δοκιµών 
συσσωρευτών της ΕΕ.   

Στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τη διασφάλιση βιώσιµης πρόσβασης σε πρώτες 
ύλες συσσωρευτών 

Η διασφάλιση της πρόσβασης σε πρώτες ύλες συσσωρευτών είναι απαραίτητη για την 
εκπλήρωση της φιλοδοξίας της ΕΕ να καταστεί ανταγωνιστική στον παγκόσµιο τοµέα των 
συσσωρευτών.  Σύµφωνα µε πρόσφατες εκτιµήσεις, το 2030, µόνο για τη διατήρηση της 
µελλοντικής χρήσης της ηλεκτροκίνησης, η ζήτηση της ΕΕ για λίθιο, κοβάλτιο και φυσικό 
γραφίτη για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήµατα ενδέχεται να είναι σηµαντικά υψηλότερη 
απ’ ό,τι το 2015 .  Προκειµένου να µειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές πρώτων 53

υλών συσσωρευτών, πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς 
εγχώριες πηγές της ΕΕ και να εξασφαλιστεί ο ασφαλής και βιώσιµος εφοδιασµός από 
πλούσιες σε πόρους χώρες εκτός ΕΕ.  Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ στο 
πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), απαιτείται η λήψη µέτρων 
προκειµένου αυτή η προµήθεια από εξωτερικές πηγές να πραγµατοποιείται µε δίκαιο, 
βιώσιµο και δεοντολογικό τρόπο και να συµβάλλει θετικά στους διάφορους στόχους 
βιώσιµης ανάπτυξης . Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση πρώτων υλών που παράγονται µε βιώσιµο 54

 Η EIT InnoEnergy προέβη σε χαρτογράφηση των αναγκών κάθε τµήµατος της αξιακής αλυσίδας, διοργάνωσε 51

τον Δεκέµβριο του 2018 εργαστήριο σχετικά µε την ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού στον τοµέα των 
συσσωρευτών µε τίτλο «Building the battery workforce» και αναπτύσσει πλήρες φάσµα προσφορών κατάρτισης 
που αφορούν ειδικά τους συσσωρευτές και την αποθήκευση ενέργειας.

  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_el 52

 Πηγή: D. T. Blagoeva, et. al, Assessment of potential bottlenecks along the materials supply chain for the 53

future deployment of low-carbon energy and transport technologies in the EU. Wind power, photovoltaic and 
electric vehicles technologies, time frame: 2015-2030· EUR 28192 EL· Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Λουξεµβούργο, 2016.

 Βλ. Mancini, L. et al., Mapping the role of Raw Materials in Sustainable Development Goals, EUR 29595 54

EN, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεµβούργο, 2019.
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τρόπο είναι καίριας σηµασίας για το περιβαλλοντικό αποτύπωµα του συσσωρευτή και 
ολόκληρου του ηλεκτρικού οχήµατος. 

Όσον αφορά την εµπορική πολιτική, σε διµερές επίπεδο, πέραν της ενσωµάτωσης διατάξεων 
σχετικά µε τις πρώτες ύλες σε συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΕ) µε εταίρους όπως ο 
Καναδάς και το Μεξικό, η ΕΕ έχει προτείνει διατάξεις σχετικά µε τη βιώσιµη προµήθεια 
πρώτων υλών σε εν εξελίξει διαπραγµατεύσεις ΣΕΕ µε σηµαντικούς εταίρους παραγωγής 
υλικών συσσωρευτών όπως η Χιλή και η Αυστραλία. Η Επιτροπή διαπραγµατεύεται επίσης 
την κατάργηση των εξαγωγικών δασµών και των ποσοτικών περιορισµών επί των πρώτων 
υλών στο πλαίσιο διµερών διαπραγµατεύσεων µε την Ινδονησία.  Σε πολυµερές επίπεδο στον 
ΠΟΕ, η ΕΕ έχει ήδη προσβάλει µε επιτυχία τους εξαγωγικούς περιορισµούς που επέβαλε η 
Κίνα . 55

Επιπλέον, η Επιτροπή εξετάζει όλες τις αιτήσεις για δασµολογικές αναστολές κατά 
περίπτωση ώστε να βεβαιώνεται ότι, σύµφωνα µε τις πολιτικές της Ένωσης, οι αναστολές 
αυτές χορηγούνται προσωρινά όταν αποδεικνύεται σαφώς ότι συντρέχουν βάσιµοι 
οικονοµικοί λόγοι, λαµβανοµένων επίσης υπόψη των συνεχιζόµενων βιοµηχανικών έργων για 
την κάλυψη υφιστάµενων κενών στην αξιακή αλυσίδα της ΕΕ. 

Σε εγχώριο επίπεδο, η Επιτροπή έχει δροµολογήσει διάλογο µε τα κράτη µέλη της ΕΕ για τη 
χαρτογράφηση της διαθεσιµότητας πρώτων υλών συσσωρευτών στην Ευρώπη, µεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται το κοβάλτιο, το λίθιο, ο φυσικός γραφίτης και το νικέλιο. Το 
αποτέλεσµα δείχνει ότι, παρά τις γεωλογικές δυνατότητες που παρουσιάζει η Ευρώπη, η 
εξόρυξη πρώτων υλών συσσωρευτών είναι περιορισµένη και συγκεντρώνεται σε λίγες µόνον 
ευρωπαϊκές χώρες. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών σε µεγαλύτερο βαθµό θα µειώσει 
τον κίνδυνο όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασµού σε πρώτες ύλες συσσωρευτών.   56

Επιπλέον, παρότι στην Ευρώπη υπάρχει ικανότητα επεξεργασίας για το κοβάλτιο και το 
νικέλιο, δεν υπάρχει καθόλου για την επεξεργασία φυσικού γραφίτη ή ενώσεων λιθίου σε 
κατάλληλο βαθµό για την κατασκευή συσσωρευτών. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµη και αν είναι 
δυνατή η αύξηση της εξόρυξης λιθίου και φυσικού γραφίτη στην Ευρώπη, όλα τα υλικά θα 
πρέπει –τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα– να αποστέλλονται σε χώρες εκτός 
Ευρώπης για τη µεταποίησή τους σε υλικά κατάλληλα επεξεργασµένα για συσσωρευτές. Η 
Επιτροπή συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), µε βασικούς φορείς 
της βιοµηχανίας και µε τα κράτη µέλη για την κάλυψη αυτού του κενού στην αξιακή 
αλυσίδα . 57

Η βιώσιµη εξόρυξη µεταλλευµάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για αξιακές αλυσίδες 
καθαρών συσσωρευτών. Η Επιτροπή θα διευκολύνει τις εργασίες ανάπτυξης κοινού συνόλου 
αρχών για έναν κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιµο µεταλλευτικό τοµέα στην Ευρώπη και 
θα ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να ενσωµατώσουν τις αρχές αυτές στις οικείες στρατηγικές για 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2581_el.htm 55

 Προβλέπεται ότι το 2025, υπό την προϋπόθεση ότι θα υφίσταται ευνοϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο διευκόλυνσης 56

και ότι θα λειτουργούν όλα τα εν εξελίξει έργα της ΕΕ, η παραγωγή λιθίου της ΕΕ θα µπορούσε να καλύπτει έως 
το 30 % της συνολικής παγκόσµιας παραγωγής.

 Με την υποστήριξη της EIT Raw Materials.57
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τις πρώτες ύλες. Η Επιτροπή θα διερευνήσει επίσης πιθανούς τρόπους να συµπεριληφθούν 
υφιστάµενα κριτήρια αναφοράς βιώσιµης εξόρυξης στην ταξινοµία για τη βιώσιµη 
χρηµατοδότηση προκειµένου οι επενδυτές να κατευθύνονται προς έργα εξόρυξης 
µεταλλευµάτων τα οποία πληρούν υψηλά πρότυπα βιωσιµότητας.  

Δεδοµένου του υψηλού βαθµού εξάρτησης από τις εισαγωγές στον συγκεκριµένο τοµέα, ο 
κατάντη κλάδος διαδραµατίζει µείζονα ρόλο στη δηµιουργία των απαραίτητων προσδοκιών 
της αγοράς για καθαρές πρώτες ύλες συσσωρευτών, για παράδειγµα µέσω της υπεύθυνης 
προµήθειας. Η Επιτροπή θα συµβάλει στην κατάρτιση κώδικα διακυβέρνησης σχετικά µε τη 
βιωσιµότητα για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές συσσωρευτών οι οποίοι δεσµεύονται να 
τηρούν αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηµατικής συµπεριφοράς και 
βιωσιµότητας, όπως οι κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και οι κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιµέλεια όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασµού µε ορυκτά. Η Επιτροπή θα διερευνήσει τη 
δυνατότητα κατάρτισης πρότυπης συµβατικής ρήτρας για τους προµηθευτές σε αξιακές 
αλυσίδες καθαρών συσσωρευτών µε σκοπό την προώθηση παρόµοιων δεσµεύσεων κατά 
µήκος της αξιακής αλυσίδας συσσωρευτών. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τρόπους να 
συµπεριληφθούν στοιχεία βιώσιµης προµήθειας όσον αφορά τα ορυκτά συσσωρευτών στην 
οδηγία για την υποβολή µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και θα καταστήσει διαθέσιµο 
το σύστηµα της Επιτροπής για την υποστήριξη των ΜΜΕ όσον αφορά τη δέουσα επιµέλεια 
για ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και σε επιχειρήσεις της αλυσίδας 
εφοδιασµού συσσωρευτών που χρησιµοποιούν άλλα µέταλλα και ορυκτά .  Μια πρόσκληση 58

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) θα παράσχει εµπειρογνωσία σχετικά µε τρόπους ενίσχυσης 
των υφιστάµενων καθεστώτων του κλάδου, διασφάλισης της διαφάνειας των δεδοµένων για 
τις αξιακές αλυσίδες καθαρών συσσωρευτών και παρακολούθησης της προόδου. Η Επιτροπή 
θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά µε τον ΟΟΣΑ στον τοµέα αυτόν. 

Εµβάθυνση της κυκλικής οικονοµίας: διασφάλιση της πρόσβασης σε δευτερογενή υλικά 
συσσωρευτών  

Η ανακύκλωση χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε πρώτες ύλες για συσσωρευτές.  Ως εκ τούτου, για παράδειγµα, 
η συµβολή της ανακύκλωσης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχηµάτων στην κάλυψη των 
αναγκών σε κοβάλτιο εντός της ΕΕ θα µπορούσε να ανέλθει περίπου σε ποσοστό 10 % το 
2030, ποσοστό που υπερβαίνει τη συµβολή του µεταλλευτικού τοµέα της ΕΕ, εφόσον 
θεσπιστεί κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο . 59

Η Ευρώπη διαθέτει τις δυνατότητες να δηµιουργήσει έναν κορυφαίο παγκοσµίως κλάδο 
ασφαλούς και περιβαλλοντικά υπεύθυνου χειρισµού των συσσωρευτών στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους. Καθώς οι αγορές για βασικούς τύπους συσσωρευτών, όπως οι συσσωρευτές 

 https://ec.europa.eu/growth/content/support-smes-mineral-supply-chain-due-diligence-implementation-58

phase_en

 Alves Dias P., et., al., Cobalt: demand - supply balances in the transition to electric mobility, EUR 29381 EN, 59

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεµβούργο, 2018.
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ιόντων λιθίου που χρησιµοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήµατα (οι οποίοι επί του παρόντος δεν 
ανακυκλώνονται σχεδόν καθόλου), επεκτείνονται ταχέως, αντίστοιχα µεγάλες ποσότητες 
συσσωρευτών στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα παράγονται κατάντη στην Ευρώπη και 
παγκοσµίως, µε αποτέλεσµα να καθίσταται αναγκαία η ορθή διαχείριση αυτών των ροών 
αποβλήτων και η ανάκτηση πολύτιµων υλικών. Η Επιτροπή αξιολογεί ήδη τις δυνατότητες 
ανάπτυξης µιας κυκλικής οικονοµίας στην Ευρώπη για αυτούς τους συσσωρευτές . Για 60

παράδειγµα, η οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες καθορίζει στόχους για τη συλλογή 
αποβλήτων φορητών συσσωρευτών και προσδιορίζει ελάχιστα επίπεδα αποδοτικότητας για 
την ανακύκλωση αποβλήτων συσσωρευτών, µε σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ανάκτησης υλικών.  Η Επιτροπή αξιολόγησε κατά πόσον η οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες 
εκπληρώνει τους στόχους της και κατά πόσον καλύπτει δεόντως νέες τεχνολογίες και 
χηµικούς τύπους συσσωρευτών (π.χ. συσσωρευτές ιόντων λιθίου), νέες χρήσεις των 
συσσωρευτών και τον δεύτερο κύκλο ζωής των συσσωρευτών . Η Επιτροπή αξιολόγησε 61

επίσης τη συνοχή µεταξύ των διατάξεων της οδηγίας και των πολιτικών της ΕΕ σχετικά µε 
την κυκλική οικονοµία και τις πρώτες ύλες.  Στη διαδικασία αυτή περιλαµβάνεται η 
αξιολόγηση της συµβολής της οδηγίας στην ορθολογική χρήση των πόρων και στην 
εφαρµογή πολιτικών για τις χαµηλές ανθρακούχες εκποµπές.  Εάν το κρίνει σκόπιµο, η 
Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για την αναθεώρηση της οδηγίας. 

Η επαναχρησιµοποίηση των συσσωρευτών σε σταθερές εφαρµογές µπορεί να οδηγήσει σε 
µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής .  Η Επιτροπή 62

υπέγραψε, για παράδειγµα, συµφωνία καινοτοµίας σχετικά µε τους συσσωρευτές 
προκειµένου να διερευνήσει αν η ισχύουσα νοµοθεσία σε επίπεδο ΕΕ ή κρατών µελών 
επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση των συσσωρευτών  Επιπλέον, η Επιτροπή παρακολουθεί 63

συνεχώς τη συνοχή άλλων κανονιστικών πράξεων [π.χ. κανονισµοί REACH και CLP 
(ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία ουσιών και µειγµάτων)] που αφορούν τις πρώτες 
ύλες από ανακυκλωµένους συσσωρευτές. 

Κανονιστικά µέτρα και µέτρα διευκόλυνσης δίνουν ώθηση στη ζήτηση για συσσωρευτές 
για αποθήκευση και ηλεκτροκίνηση 

Στην έκθεση του 2019 για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης καταδεικνύεται η 
πρόοδος που έχει σηµειωθεί σε ευρύ φάσµα κανονιστικών µέτρων και µέτρων διευκόλυνσης 
για την επίτευξη της µετάβασης σε µια ασφαλή και ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών 
ανθρακούχων εκποµπών της ΕΕ .  Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται πρωτοβουλίες που 64

αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κινητικότητα χαµηλών εκποµπών και της 
δέσµης µέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», οι οποίες σχετίζονται µε 

 Βλ. έκθεση του ΚΚΕρ µε τίτλο «Circular Economy perspectives for the management of batteries used in 60

electric vehicles».

 SWD(2019) 1300 της 9ης Απριλίου 2019.61

 Bobba S., et al., Sustainability Assessment of Second Life Application of Automotive Batteries (SASLAB):  62

Τελική τεχνική έκθεση ΚΚΕρ, 2018, JRC112543.

 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/law-and-regulations/innovation-friendly-legislation/63

identifying-barriers_en

 COM(2019) 175 final της 9 Απριλίου 201964
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τους συσσωρευτές όσον αφορά τόσο την αποθήκευση ενέργειας όσο και την καθαρή 
κινητικότητα. 

Με την αναθεωρηµένη οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές, το µερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές θα ανέλθει σε 32 % έως το 2030, µε πιθανή αναθεώρηση 
προς τα πάνω το 2023 .  Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να τονώσει τη ζήτηση για 65

συσσωρευτές, καθώς οι συσσωρευτές µπορούν να συµβάλουν περαιτέρω στην καλύτερη 
χρήση της ενέργειας από µεταβλητές ανανεώσιµες πηγές, όπως η αιολική και η ηλιακή 
ενέργεια, π.χ. στο πλαίσιο της παραγωγής σε µεγάλη κλίµακα και της αυτοκατανάλωσης που 
συνδέεται µε εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας, όπως ηλιακοί συλλέκτες σε στέγες.  Τόσο οι 
σταθεροί όσο και οι φορητοί συσσωρευτές θα συµπληρώσουν την ευελιξία που προκύπτει 
από τις βελτιωµένες διασυνδέσεις, την ανταπόκριση στη ζήτηση και από άλλες τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας. 

Τα πρότυπα επιδόσεων της ΕΕ για τις εκποµπές CO2 για την περίοδο µετά το 2020 θα 
ωθήσουν τη βιοµηχανία προς την ανάπτυξη περισσότερων οχηµάτων µηδενικών και χαµηλών 
εκποµπών, συµπεριλαµβανοµένων υβριδικών ή πλήρως ηλεκτρικών οχηµάτων.  Η ζήτηση για 
ηλεκτρικά οχήµατα θα υποστηριχθεί περαιτέρω, καθώς τα κράτη µέλη, οι περιφέρειες και οι 
πόλεις της ΕΕ αυξάνουν τις υπηρεσίες καθαρών µεταφορών που παρέχουν στους πολίτες, 
προωθώντας τα καθαρά οχήµατα, όπως τα ηλεκτρικά λεωφορεία, στους διαγωνισµούς για τη 
σύναψη δηµόσιων συµβάσεων.  Παράλληλα, η νέα νοµοθεσία για την ενέργεια από 
ανανεώσιµες πηγές που απορρέει από τη δέσµη µέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους» θα εξασφαλίσει τη σταδιακή απαλλαγή του µείγµατος ηλεκτρικής ενέργειας 
από τις ανθρακούχες εκποµπές.  Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απαλλαγή του 
τοµέα των µεταφορών, και ειδικότερα των οδικών µεταφορών, από τις ανθρακούχες 
εκποµπές. 

Η ζήτηση για οχήµατα χαµηλών και µηδενικών εκποµπών και η ανάπτυξη των υποδοµών 
συµβαδίζουν. Η επιτάχυνση της διείσδυσης των οχηµάτων χαµηλών και µηδενικών 
εκποµπών, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρικών οχηµάτων, στην αγορά, εξαρτάται από τη 
διαθεσιµότητα εύχρηστων, ολοκληρωµένων και διαλειτουργικών υποδοµών επαναφόρτισης. 
Η οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων παρέχει ήδη ένα 
κοινό πλαίσιο µέτρων . Η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει την αξιολόγησή της σχετικά µε τις 66

επιδόσεις της εν λόγω οδηγίας έως το τέλος του 2020, µε σκοπό την αναθεώρησή της εάν 
κριθεί αναγκαία. Θα αξιολογήσει σε ποιον βαθµό ο υφιστάµενος σχεδιασµός της ανάπτυξης 
υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, όπως προβλέπεται στα εθνικά πλαίσια πολιτικής βάσει 
της εν λόγω οδηγίας, συνάδει µε την αναµενόµενη επιτάχυνση της χρήσης οχηµάτων 
χαµηλών και µηδενικών εκποµπών την περίοδο µετά το 2020. Θα αξιολογήσει επίσης σε 
ποιον βαθµό η ανάπτυξη υποδοµών ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαλειτουργικότητας, για 
παράδειγµα στα συστήµατα πληρωµών, και σε ποιον βαθµό οι υπηρεσίες για τη χρήση των 
υποδοµών είναι φιλικές προς τους καταναλωτές. 

Επίσης, η Επιτροπή έχει λάβει πρόσθετα µέτρα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδοµών 
εναλλακτικών καυσίµων.  Στο πλαίσιο της δεύτερης δέσµης µέτρων για την κινητικότητα το 

 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Δεκεµβρίου 2018, για 65

την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82–209). 

 Οδηγία 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την 66

ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων (ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1–20).
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2017, η Επιτροπή εξέδωσε σχέδιο δράσης το οποίο περιλάµβανε πρόσθετο ποσό ύψους 
800 εκατ. EUR για τη χρηµατοδότηση των υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων στο κύριο 
διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών και σε κόµβους στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (ΔΣΕ) .  Η Επιτροπή έχει χορηγήσει 317 εκατ. EUR σε 31 δράσεις στον τοµέα 67

της καινοτοµίας και των υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, τα οποία κινητοποίησαν 
συνολικές επενδύσεις ύψους έως 2 δισ. EUR.  Μετά το 2021, η καθαρή ενέργεια και οι 
υποδοµές µεταφορών θα συνεχίσουν να λαµβάνουν στήριξη από τη ΔΣΕ και το νέο ταµείο 
InvestEU. Επιπλέον, η προσφάτως τροποποιηθείσα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων περιλαµβάνει διατάξεις βάσει των οποίων απαιτείται η ανάπτυξη των αναγκαίων 
υποδοµών για την έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχηµάτων και, εντέλει, για την παροχή 
υπηρεσιών «όχηµα προς κτίριο» ή «όχηµα προς δίκτυο» .  68

Με την παροχή υπηρεσιών προς το δίκτυο, οι συσσωρευτές των ηλεκτρικών οχηµάτων 
µπορούν να συµβάλουν τόσο στην ενσωµάτωση της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στο 
σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και στη µείωση του λειτουργικού κόστους του οχήµατος 
για τους καταναλωτές. Εν προκειµένω, τον Δεκέµβριο του 2018 σηµειώθηκε σηµαντική 
πρόοδος όσον αφορά τη διευκόλυνση της µετάβασης προς την καθαρή ενέργεια, όταν οι 
συννοµοθέτες συµφώνησαν για την έκδοση νέου κανονισµού και νέας οδηγίας για την 
ηλεκτρική ενέργεια, µε σκοπό τη θέσπιση νέων κανόνων για την καλύτερη λειτουργία της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Οι διατάξεις αυτές αναµένεται ότι θα δώσουν σε νέους 
παράγοντες της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων αποθήκευσης ενέργειας, τη 
δυνατότητα να παράσχουν την απαιτούµενη ευελιξία συστήµατος και να επωφεληθούν από 
νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες, κυρίως στον τοµέα της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. 
Ωστόσο, θα πρέπει ενδεχοµένως να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή σε επίπεδο ΕΕ σε πτυχές 
όπως η διαλειτουργικότητα και η πρόσβαση σε δεδοµένα συσσωρευτών οχηµάτων. 

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

Η στρατηγική προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τους συσσωρευτές συµβάλλει στη 
διασφάλιση της επίτευξης ταυτόχρονης προόδου σε διάφορα αλληλένδετα ζητήµατα µε 
συντονισµένο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό περιλαµβάνονται εξελίξεις στους τοµείς των 
συνδεδεµένων και αυτοµατοποιηµένων οχηµάτων, της αποθήκευσης ενέργειας, της 
ανάπτυξης υποδοµών, της φιλικής προς τον καταναλωτή διαλειτουργικότητας, των πρώτων 
υλών, του εµπορίου και των επενδύσεων, καθώς και της απασχόλησης και των δεξιοτήτων.  
Η προσέγγιση αυτή συµβάλλει επίσης ώστε βασικοί παράγοντες σε διάφορα επίπεδα –στον 
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο– 
να συνεργάζονται καλύτερα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.  Η δηµιουργία νέων 
συνεργατικών πλατφορµών και εταιρικών σχέσεων µε σκοπό τη συνεργασία µε τη 
βιοµηχανία και τους ενδιαφερόµενους φορείς, λαµβανοµένου υπόψη του ρόλου των πόλεων 
και των περιφερειών, αποδεικνύεται απαραίτητη για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

 COM(2017) 652 final της 8ης Νοεµβρίου 2017: Ευρύτερη δυνατή χρήση των εναλλακτικών καυσίµων - 67

Σχέδιο δράσης για υποδοµές εναλλακτικών καυσίµων βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/94/
EΕ, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης εθνικών πλαισίων πολιτικής βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2014/94/EΕ

 Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την 68

τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για 
την ενεργειακή απόδοση (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 75–91).  
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Αναµένονται νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, οι οποίες συνδέονται µε την ανάδειξη νέων 
επιχειρηµατικών µοντέλων και την ενοποίηση των τοµέων της ενέργειας και της 
κινητικότητας. Τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει τώρα να εκτελέσουν σηµαντικές εργασίες για 
την εφαρµογή της δέσµης µέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» και, 
ιδιαίτερα, της νοµοθεσίας για τον σχεδιασµό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα 
επιτρέψει σε νέους παράγοντες της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων 
αποθήκευσης, να επωφεληθούν από νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες, και θα δώσει στους 
καταναλωτές σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές από τους ίδιους.  

Η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τους συσσωρευτές αποτελεί επίσης δοκιµή για τη 
βιοµηχανική στρατηγική της ΕΕ τον εικοστό πρώτο αιώνα.  Τον Μάρτιο του 2019, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει, έως το τέλος του 2019, ένα 
µακρόπνοο όραµα για το βιοµηχανικό µέλλον της ΕΕ, µε συγκεκριµένα µέτρα για την 
υλοποίησή του.  Για να διατηρήσει την παγκόσµια ανταγωνιστικότητά της σε βασικές 
τεχνολογίες και στρατηγικές αξιακές αλυσίδες, η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει µια προσέγγιση 
ανάληψης µεγαλύτερων κινδύνων και να εντείνει τις επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτοµία, καθώς και να διευκολύνει την υλοποίηση σηµαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιµους όρους ανταγωνισµού, καθώς και 
ευνοϊκό για την καινοτοµία κανονιστικό περιβάλλον και πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις.  
Ο τοµέας των συσσωρευτών και της αποθήκευσης ενέργειας αποτελεί αντιπροσωπευτικό 
παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο η φιλοδοξία για ισχυρά περιβαλλοντικά και φιλικά προς 
το κλίµα πρότυπα µπορεί να συνδυαστεί µε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε όλους 
τους τοµείς και τις αξιακές αλυσίδες, καθώς και µε τη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων εργασίας 
και ανάπτυξης. Ο τοµέας αυτός µπορεί να προσφέρει µια νέα συµφωνία για τους 
καταναλωτές, η οποία θα διασφαλίσει ότι στο µέλλον η κινητικότητα θα είναι πιο καθαρή και 
οικονοµικά προσιτή για όλους, και να καταδείξει ότι η δράση για το κλίµα και ο 
εκσυγχρονισµός της οικονοµίας προς την κυκλικότητα αποτελούν δύο όψεις του ίδιου 
νοµίσµατος.  

Τέλος, στο πλαίσιο του τοµέα αυτού επιδεικνύεται ένας καινοτόµος τρόπος συνεργασίας σε 
διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων (σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό επίπεδο και σε 
επίπεδο πόλεων) και µε διάφορους βιοµηχανικούς φορείς και ιδιώτες επενδυτές σε όλο το 
µήκος των αξιακών αλυσίδων, µε έναν πρωταρχικό στόχο: να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη 
παραµένει πρωτοπόρος σε παγκόσµιο επίπεδο και όχι ακόλουθος στον στρατηγικό αυτόν 
τοµέα, και µε τον τρόπο αυτόν παρέχει µακροπρόθεσµες ποιοτικές θέσεις εργασίας και 
υπηρεσίες στους Ευρωπαίους πολίτες. 
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