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Άρθρο 128 του Κανονισμού 

Markus Pieper 
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

Θέμα: Ο ορισμός των ΜΜΕ 

Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, παρέχουν πάνω από 90 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας και παράγουν πάνω από 3,9 τρισεκατομμύρια ευρώ προστιθέμενης 
αξίας.  

Ο αντίκτυπος των διοικητικών και κανονιστικών επιβαρύνσεων στις ΜΜΕ εξακολουθεί να είναι 
δυσανάλογος και παράλληλα οι επιχειρήσεις αυτές έρχονται αντιμέτωπες με δύσκολες συνθήκες, 
μεταξύ άλλων με δυσλειτουργίες της αγοράς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παρουσίασε τη σύσταση 
2003/361/ΕΚ, όπου προβλέπονται κριτήρια για τον ορισμό των ΜΜΕ. Περίπου 100 μεταγενέστερες 
ενωσιακές νομοθετικές πράξεις αναφέρονται στον ορισμό αυτόν και θεσπίζουν κανόνες όσον αφορά 
την παροχή ειδικής στήριξης για τις ΜΜΕ, όπως ευκαιρίες χρηματοδότησης, απλουστευμένες 
διαδικασίες και απαλλαγές. 

Η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:  

1. Υπό το πρίσμα των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης 
Σεπτεμβρίου 2016 (T-675/13 και T-587/14), όπου επισημαίνονται προβλήματα όσον αφορά τον 
ορισμό των «συνδεδεμένων» και των «συνεργαζόμενων» επιχειρήσεων, τι δράση σκοπεύει να 
αναλάβει η Επιτροπή σχετικά με τις αποφάσεις αυτές, δεδομένου του σημαντικού αριθμού 
νομοθετικών πράξεων που περιέχουν τον ορισμό των ΜΜΕ; 

2. Σκοπεύει η Επιτροπή να προσαρμόσει τον ορισμό βάσει της αύξησης που έχουν σημειώσει ο 
πληθωρισμός και η παραγωγικότητα από το 2003, με σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας και 
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 
όσον αφορά την πρόσβαση σε ανθρώπινους, χρηματοπιστωτικούς και τεχνικούς πόρους; 

3. Προτίθεται, επιπλέον, η Επιτροπή να υποβάλει νέα σύσταση με χωριστό ορισμό για τις εταιρείες 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, έναν όρο που ήδη αναφέρεται σε διάφορες ενωσιακές νομοθετικές 
πράξεις, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και θα βασίζεται σε 
κριτήρια πέραν του αριθμού των απασχολουμένων και είτε του κύκλου εργασιών είτε του συνόλου 
του ισολογισμού, αλλά δεν θα επηρεάζει αρνητικά τους τρέχοντες δικαιούχους των καθεστώτων 
για τις ΜΜΕ; 
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