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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Μαΐου 2003
σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1422]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/361/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

παραρτήµατος της εν λόγω σύστασης, κρίνεται σκόπιµη η
συνεκτίµηση ορισµένων δυσκολιών που προέκυψαν σε
επίπεδο ερµηνείας κατά την εφαρµογή της καθώς και
παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις. Έχοντας
υπόψη τον αριθµό των τροποποιήσεων που πρέπει να επέλθουν στη σύσταση 96/280/ΕΚ και για λόγους σαφήνειας,
κρίνεται σκόπιµο να αντικατασταθεί η εν λόγω σύσταση.

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211 δεύτερη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σε έκθεση την οποία υπέβαλε στο Συµβούλιο το 1992,
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου «βιοµηχανίας» της 28ης
Μαΐου 1990, η Επιτροπή πρότεινε τον περιορισµό του µεγάλου αριθµού ορισµών που χρησιµοποιούνται σχετικά µε τις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις σε κοινοτικό επίπεδο. Η
σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου
1996, σχετικά µε τον ορισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (1), στηριζόταν στο σκεπτικό ότι η ύπαρξη διαφορετικών ορισµών τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο
µπορεί να δηµιουργήσει ανοµοιογενείς καταστάσεις.
Σύµφωνα µε τη λογική µιας ενιαίας αγοράς χωρίς εσωτερικά
σύνορα, κρίθηκε ότι η µεταχείριση που επιφυλάσσεται στις
επιχειρήσεις πρέπει να βασίζεται σε µια δέσµη κοινών κανόνων. Η συνέχιση της προσέγγισης αυτής είναι ακόµη πιο
απαραίτητη λόγω της µεγάλης αλληλεπίδρασης µεταξύ
εθνικών και κοινοτικών µέτρων υποστήριξης των πολύ
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
παραδείγµατος χάριν, όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία
και την έρευνα, και λόγω του ότι πρέπει να αποφεύγονται
καταστάσεις στα πλαίσια των οποίων η µεν Κοινότητα
κατευθύνει τις δράσεις της σε ορισµένη κατηγορία ΜΜΕ τα
δε κράτη µέλη σε µια άλλη. Επιπλέον, κρίθηκε ότι αν η Επιτροπή, τα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), ακολουθούσαν τον ίδιο ορισµό θα ενισχυόταν η συνοχή και η αποτελεσµατικότητα του συνόλου των πολιτικών υπέρ των ΜΜΕ
και θα περιορίζονταν οι κίνδυνοι στρεβλώσεων του ανταγωνισµού.
Η σύσταση 96/280/ΕΚ εφαρµόστηκε ευρέως από τα κράτη
µέλη και ο ορισµός που περιέχεται στο παράρτηµά της συµπεριλήφθηκε στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές
ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (2). Εκτός
από την απαραίτητη προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του

(1) ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 4.
(2) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33.

(3)

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81
και 82 της συνθήκης, όπως αυτά ερµηνεύονται από το
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να θεωρείται επιχείρηση κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της
µορφή, που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, περιλαµβανοµένων ιδίως εκείνων που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη
δραστηριότητα, σε ατοµική ή οικογενειακή βάση και των
προσωπικών εταιρειών ή των ενώσεων που ασκούν τακτικά
µια οικονοµική δραστηριότητα.

(4)

Το κριτήριο του αριθµού των απασχολούµενων ατόµων
(εφεξής «το κριτήριο των απασχολούµενων ατόµων») παραµένει αναµφισβήτητα ένα από τα σηµαντικότερα και πρέπει να
θεωρείται ως βασικό, αλλά η θέσπιση και ενός χρηµατοοικονοµικού κριτηρίου αποτελεί αναγκαίο συµπλήρωµα προκειµένου να προσδιοριστεί η πραγµατική σηµασία και απόδοση µιας επιχείρησης και η θέση της σε σχέση µε τους
ανταγωνιστές της. Ωστόσο, δεν είναι ευκταίο να υιοθετηθεί
ο κύκλος εργασιών ως αποκλειστικό χρηµατοοικονοµικό
κριτήριο, κυρίως διότι οι επιχειρήσεις του τοµέα του εµπορίου και της διανοµής έχουν, από τη φύση τους, µεγαλύτερο
κύκλο εργασιών από τις επιχειρήσεις του µεταποιητικού
τοµέα. Το κριτήριο του κύκλου εργασιών πρέπει εποµένως
να συνδυαστεί µε το κριτήριο του συνολικού ισολογισµού,
το οποίο αντικατοπτρίζει το συνολικό πλούτο µιας επιχείρησης, µε δυνατότητα υπέρβασης του ενός από τα δύο
αυτά κριτήρια.

(5)

Τα όρια για τον κύκλο εργασιών αφορούν επιχειρήσεις µε
πολύ διαφορετικές οικονοµικές δραστηριότητες. Προκειµένου να µην περιοριστούν αδικαιολόγητα τα οφέλη της εφαρµογής του ορισµού, χρειάζεται η προσαρµογή του στα
σύγχρονα δεδοµένα, λαµβανοµένων υπόψη των µεταβολών
τόσο στις τιµές όσο και στην παραγωγικότητα.

20.5.2003
(6)

(7)
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Όσον αφορά τα όρια για το σύνολο του ισολογισµού,
επειδή δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, κρίνεται ορθό να
διατηρηθεί η προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία εφαρµόζεται στα όρια του κύκλου εργασιών ένας συντελεστής µε
βάση τη στατιστική σχέση µεταξύ των δύο αυτών
µεταβλητών. Oι στατιστικές εξελίξεις που διαπιστώνονται
επιβάλλουν µεγαλύτερη αύξηση του ορίου του κύκλου
εργασιών. Καθόσον οι εξελίξεις διαφοροποιούνται ανάλογα
µε το µέγεθος των επιχειρήσεων, είναι επίσης αναγκαία η
προσαρµογή του εν λόγω συντελεστή προκειµένου να ερµηνευθούν ορθότερα οι µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες
και να µην υπάρξουν επιπτώσεις για τις πολύ µικρές και τις
µικρές επιχειρήσεις σε σύγκριση µε τις µεσαίες επιχειρήσεις.
Ο εν λόγω συντελεστής προσεγγίζει το 1 στην περίπτωση
των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων. Για το λόγο
αυτό, και χάριν απλούστευσης, πρέπει να επιλεγεί η ίδια
τιµή για τις κατηγορίες αυτές τόσο για το όριο του κύκλου
εργασιών όσο και για το όριο του ισολογισµού.

Όπως προβλέπεται και στη σύσταση 96/280/ΕΚ, τα αριθµητικά όρια και τα όρια σχετικά µε τον αριθµό απασχολουµένων ατόµων αποτελούν απλώς ανώτατα όρια και τα κράτη
µέλη, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα µπορούσαν να καθορίσουν όρια
χαµηλότερα από τα κοινοτικά για να κατευθύνουν τις
δράσεις τους προς συγκεκριµένη κατηγορία ΜΜΕ. Εξάλλου,
για λόγους διοικητικής απλούστευσης, τα κράτη µέλη, η
ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα µπορούσαν επίσης να εφαρµόζουν
µόνον ένα κριτήριο, και συγκεκριµένα το κριτήριο του
αριθµού απασχολούµενων, για την εφαρµογή ορισµένων
πολιτικών τους, µε εξαίρεση τους τοµείς που καλύπτονται
από τους διάφορους κανόνες σε θέµατα δικαίου του ανταγωνισµού που απαιτούν επίσης τη χρησιµοποίηση και την
τήρηση των χρηµατοοικονοµικών κριτηρίων.

(8)

Ύστερα από την έγκριση, τον Ιούνιο 2000, του ευρωπαϊκού
χάρτη µικρών επιχειρήσεων από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Σάντα Μαρία ντα Φέιρα, χρειάζεται, επιπλέον, να ορισθούν καλύτερα οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν µια κατηγορία επιχειρήσεων που είναι ιδιαίτερα
σηµαντική για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος
και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

(9)

Προκειµένου να εκτιµηθεί καλύτερα η οικονοµική πραγµατικότητα των ΜΜΕ και να αποκλειστούν από τον ορισµό αυτό
οι όµιλοι επιχειρήσεων των οποίων η οικονοµική ισχύς υπερβαίνει εκείνη µιας ΜΜΕ, πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ
των διαφόρων τύπων επιχειρήσεων: ποιες είναι ανεξάρτητες,
ποιες έχουν συµµετοχές που δεν συνεπάγονται θέση ελέγχου
(συνεργαζόµενες επιχειρήσεις), ή ποιες είναι συνδεδεµένες µε
άλλες επιχειρήσεις. ∆ιατηρείται το επίπεδο συµµετοχής 25 %
που καθορίζεται στη σύσταση 96/280/ΕΚ, κάτω από το
οποίο θεωρείται ανεξάρτητη µια επιχείρηση.

(10)

Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία επιχειρήσεων και
η χρηµατοδότηση των ΜΜΕ µε ίδια κεφάλαια, και η αγροτική και τοπική ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις µπορούν να θεωρούνται ανεξάρτητες παρά την ύπαρξη συµµετοχής στο
κεφάλαιό τους σε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 25 % από
ορισµένες κατηγορίες επενδυτών, που διαδραµατίζουν θετικό
ρόλο για τις εν λόγω χρηµατοδοτήσεις και δηµιουργίες.
Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις που
εφαρµόζονται στους εν λόγω επενδυτές. Η περίπτωση των
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φυσικών προσώπων ή των οµάδων φυσικών προσώπων που
ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου («business angels») αναφέρεται ειδικά
επειδή, σε σύγκριση µε τους λοιπούς επενδυτές επιχειρηµατικού κεφαλαίου, η ικανότητά τους να παρέχουν κατάλληλες
συµβουλές στους νέους επιχειρηµατίες συνιστά πολύτιµη
συµβολή. Οι επενδύσεις τους µε ίδια κεφάλαια αποτελούν
επίσης συµπλήρωµα της δραστηριότητας των εταιρειών επιχειρηµατικού κεφαλαίου, παρέχοντας µικρότερα ποσά σε
πρώιµα στάδια του κύκλου ζωής της επιχείρησης.
(11)

Για λόγους απλούστευσης, κυρίως προς όφελος των κρατών
µελών και των επιχειρήσεων, πρέπει για τον ορισµό των συνδεδεµένων επιχειρήσεων να υιοθετηθούν, εφόσον αυτές
βεβαίως ανταποκρίνονται στο αντικείµενο της παρούσας
σύστασης, οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1
της έβδοµης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
13ης Ιουνίου 1983, βασιζόµενης στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιηµένους
λογαριασµούς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (2). Προκειµένου να ενισχυθούν τα µέτρα
παροχής κινήτρων για τις επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια στις
ΜΜΕ, εισήχθη το τεκµήριο της µη άσκησης κυρίαρχης επιρροής στην εξεταζόµενη επιχείρηση, επαναλαµβάνοντας τα
κριτήρια του άρθρου 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 78/
660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζόµενης στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της
συνθήκης περί των ετήσιων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2001/65/ΕΚ.

(12)

Προκειµένου να διατηρηθούν για τις επιχειρήσεις που πραγµατικά τα έχουν ανάγκη, τα πλεονεκτήµατα υπέρ των ΜΜΕ
που απορρέουν από τις διάφορες κανονιστικές ρυθµίσεις ή
µέτρα, κρίνεται σκόπιµη, κατά περίπτωση, η συνεκτίµηση
των σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων µέσω
φυσικών προσώπων. Για να µην υπερβαίνει το απολύτως
αναγκαίο η εξέταση των καταστάσεων αυτών, η συνεκτίµηση
των εν λόγω σχέσεων πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις
εταιρειών που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στην
ίδια αγορά ή σε όµορες αγορές, µε παραποµπή, όταν είναι
αναγκαίο, στον ορισµό που έδωσε η Επιτροπή στη σχετική
αγορά, που αποτέλεσε το αντικείµενο της ανακοίνωσης της
Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό της σχετικής αγοράς για
τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (4).

(13)

Για να αποφευχθεί η δηµιουργία αυθαίρετων διακρίσεων
µεταξύ των διαφόρων δηµόσιων φορέων ενός κράτους
µέλους, καθώς και για λόγους ασφάλειας δικαίου, κρίνεται
αναγκαίο να επιβεβαιωθεί ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το
25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων
ψήφου ανήκει σε δηµόσιο οργανισµό ή δηµόσιο φορέα δεν
θεωρούνται ΜΜΕ.

(14)

Για να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις, να
διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διοικητική επεξεργασία
των φακέλων για τους οποίους απαιτείται η ιδιότητα της
ΜΜΕ, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων
δηλώσεων εκ µέρους των επιχειρήσεων µε σκοπό την πιστοποίηση ορισµένων χαρακτηριστικών τους.

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1.
ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28.
ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.
ΕΕ C 372 της 9.12.1997, σ. 5.
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Πρέπει να προσδιοριστεί η σύνθεση του απασχολούµενου
προσωπικού που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον ορισµό
των ΜΜΕ. Με στόχο την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και των εναλλασσόµενων περιόδων κατάρτισης και εργασίας, κρίνεται σκόπιµο να µην συµπεριληφθούν για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων οι µαθητευόµενοι και οι σπουδαστές που έχουν συνάψει σύµβαση επαγγελµατικής κατάρτισης. Οµοίως, οι άδειες
µητρότητας ή οι γονικές άδειες δεν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό.
Οι διάφοροι τύποι επιχειρήσεων που ορίζονται ανάλογα µε
τις σχέσεις που διατηρούν µε άλλες επιχειρήσεις αντιστοιχούν αντικειµενικά σε διαφορετικούς βαθµούς ενοποίησης.
Εποµένως, για τον υπολογισµό των ποσοτήτων που αντιπροσωπεύουν τη δραστηριότητά τους και την οικονοµική ισχύ
τους θα πρέπει να εφαρµόζονται διαφορετικοί όροι για κάθε
τύπο επιχείρησης,

β) να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να χρησιµοποιούν τις
τάξεις µεγέθους που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παραρτήµατος, ιδίως σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των κοινοτικών
χρηµατοδοτικών µέσων.
Άρθρο 2
Τα αριθµητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παραρτήµατος πρέπει να θεωρούνται ως ανώτατα όρια. Τα κράτη µέλη, η ΕΤΕπ
και το ΕΤΕ µπορούν να καθορίζουν κατώτερα όρια. Κατά την εφαρµογή ορισµένων πολιτικών τους, µπορούν επίσης να επιλέξουν την
εφαρµογή µόνο του κριτηρίου του αριθµού απασχολούµενων, εκτός
των τοµέων στους οποίους ισχύουν οι διάφοροι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
Άρθρο 3
Η παρούσα σύσταση αντικαθιστά τη σύσταση 96/280/ΕΚ από την
1η Ιανουαρίου 2005.
Άρθρο 4

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Άρθρο 1

20.5.2003

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη µέλη, στην ΕΤΕπ και
στο ΕΤΕ.

1.
Η παρούσα σύσταση αφορά τον ορισµό των πολύ µικρών,
των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων, ο οποίος χρησιµοποιείται
στις κοινοτικές πολιτικές που εφαρµόζονται µέσα στην Κοινότητα
και τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.

Οι αποδέκτες της παρούσας σύστασης καλούνται να ενηµερώσουν
την Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, για τα
µέτρα που έχουν λάβει για να συµµορφωθούν προς την παρούσα
σύσταση και το αργότερο έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2005 για τα
πρώτα αποτελέσµατα της εφαρµογής της.

2.
Συνιστάται στα κράτη µέλη καθώς και στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(ΕΤΕ):

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2003.

α) να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του τίτλου I του παραρτήµατος για το σύνολο των προγραµµάτων τους τα οποία
προορίζονται για τις «επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους», τις
«µικρές επιχειρήσεις» ή τις «πολύ µικρές επιχειρήσεις»·

Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ I
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 1
Επιχείρηση
Επιχείρηση θεωρείται κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, ως τέτοιες
νοούνται ιδίως οι µονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατοµικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή
ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα.
Άρθρο 2
Αριθµός απασχολούµενων και οικονοµικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων
1.
Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
2.
Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
3.
Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια
ευρώ.
Άρθρο 3
Τύποι επιχειρήσεων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών
1.
«Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόµενη επιχείρηση κατά την έννοια της
παραγράφου 2 ή ως συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.
2.
«Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεµένες κατά την έννοια της
παραγράφου 3 και µεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: µια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από
κοινού µε µία ή περισσότερες συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση).
Ωστόσο, µια επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, µη έχουσα δηλαδή συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, ακόµη και εάν
το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών,
και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, µεµονωµένα ή από κοινού, συνδεδεµένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 µε
την οικεία επιχείρηση:
α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών προσώπων που
ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου («business angels») και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε µια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει 1 250 000 ευρώ·
β) πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού·
γ) θεσµικοί επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης·
δ) αυτόνοµες τοπικές αρχές µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο από 10 εκατοµµύρια ευρώ και λιγότερο από 5 000 κατοίκους.
3.

«Συνδεδεµένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους µια από τις ακόλουθες σχέσεις:

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·
β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε
αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·
δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει συµφωνίας που έχει συνάψει µε
άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων
αυτής της επιχείρησης.
Τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν
υπεισέρχονται άµεσα ή έµµεσα στη διαχείριση της εξεταζόµενης επιχείρησης, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων που κατέχουν
µε την ιδιότητά τους ως µετόχων ή εταίρων.
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Συνδεδεµένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µέσω
µιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή µε τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις εν λόγω σχέσεις µέσω ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων που
ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεµένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τµήµα των δραστηριοτήτων
τους στην ίδια αγορά ή σε όµορες αγορές.
Ως όµορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αµέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς.
4.
Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, µια επιχείρηση δεν µπορεί να θεωρηθεί
ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωµάτων ψήφου της ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, από έναν ή
περισσότερους δηµόσιους οργανισµούς ή δηµόσιους φορείς, µεµονωµένα ή από κοινού.
5.
Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά µε την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, συνεργαζόµενης ή συνδεδεµένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν τα αριθµητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η
δήλωση αυτή µπορεί να υποβληθεί ακόµη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η
επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι µπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε µια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους ή µέσω φυσικών προσώπων ή οµάδας
φυσικών προσώπων. Οι δηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται µε την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται
από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθµίσεις.

Άρθρο 4
Στοιχεία για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών και περίοδος
αναφοράς
1.
Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών
είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαµβάνονται υπόψη
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέµενης
αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έµµεσους δασµούς.
2.
Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από
τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό απασχολούµενων ή τα χρηµατοοικονοµικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση
αυτή έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της µεσαίας, µικρής ή πολύ µικρής επιχείρησης µόνον εάν
το φαινόµενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη.
3.
Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασµοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόµη, τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού
έτους.

Άρθρο 5
Ο αριθµός απασχολούµενων
Ο αριθµός απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος.
Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι
εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ. Στον αριθµό απασχολούµενων περιλαµβάνονται:
α) οι µισθωτοί·
β) τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξοµοιούνται µε µισθωτούς µε βάση το
εθνικό δίκαιο·
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες·
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονοµικά πλεονεκτήµατα από την
επιχείρηση.
Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύµβασης µαθητείας ή επαγγελµατικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό απασχολούµενων. Η διάρκεια των αδειών µητρότητας ή των γονικών αδειών
δεν συνυπολογίζεται.

Άρθρο 6
Καθορισµός των στοιχείων της επιχείρησης
1.
Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισµός των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε βάση τους λογαριασµούς αυτής της επιχείρησης.
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2.
Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται µε άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισµός των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή —
εφόσον υπάρχουν— τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης, ή τους ενοποιηµένους λογαριασµούς στους οποίους
περιλαµβάνεται και η εξεταζόµενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε
την εξεταζόµενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά
ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωµένης συµµετοχής, λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που
ενδεχοµένως συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την εξεταζόµενη επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαµβάνονται ήδη στους λογαριασµούς βάσει ενοποίησης.
3.
Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται µε την εξεταζόµενη επιχείρηση
προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν, στα οποία προστίθεται το 100 %
των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται µε τις συνεργαζόµενες αυτές επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης.
Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται µε την εξεταζόµενη επιχείρηση προκύπτουν
από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε τις συνδεδεµένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται
ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαµβάνονται ήδη στους ενοποιηµένους λογαριασµούς σε αναλογία τουλάχιστον
ισοδύναµη µε το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.
4.
Όταν ο αριθµός απασχολούµενων δεδοµένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιηµένους λογαριασµούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την εν λόγω επιχείρηση,
και προσθέτοντας τα στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνδέονται µαζί της.
ΤΙΤΛΟΣ II
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 7
Στατιστικές
Η Επιτροπή λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να παρουσιάζει τις στατιστικές που καταρτίζει σύµφωνα µε τις
παρακάτω τάξεις επιχειρήσεων:
α) 0 έως 1 απασχολούµενο άτοµο·
β) 2 έως 9 απασχολούµενα άτοµα·
γ) 10 έως 49 απασχολούµενα άτοµα·
δ) 50 έως 249 απασχολούµενα άτοµα.
Άρθρο 8
Παραποµπές
1.
Κάθε κοινοτική κανονιστική ρύθµιση ή κάθε κοινοτικό πρόγραµµα που θα τροποποιείται ή θα καταρτίζεται στο µέλλον και
θα αναφέρει τους όρους «ΜΜΕ», «πολύ µικρή επιχείρηση», «µικρή επιχείρηση» ή «µεσαία επιχείρηση» ή οποιονδήποτε άλλον παρόµοιο όρο, πρέπει να παραπέµπει στον ορισµό που περιέχεται στην παρούσα σύσταση.
2.
Κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου, τα τρέχοντα κοινοτικά προγράµµατα που χρησιµοποιούν τον ορισµό ΜΜΕ
της σύστασης 96/280/ΕΚ θα εξακολουθήσουν να παράγουν τα αποτελέσµατά τους και τα ευεργετήµατα υπέρ των επιχειρήσεων,
οι οποίες θεωρούντο ως ΜΜΕ κατά την κατάρτισή τους. ∆εν θίγονται οι νοµικές δεσµεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή βάσει
αυτών των προγραµµάτων.
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, οποιαδήποτε τροποποίηση, µέσα στα προγράµµατα αυτά, του ορισµού των ΜΜΕ µπορεί
να γίνει µόνον αν υιοθετηθεί ο ορισµός που περιέχεται στην παρούσα σύσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
Άρθρο 9
Αναθεώρηση
Με βάση τον απολογισµό που θα πραγµατοποιηθεί πριν από τις 31 Μαρτίου 2006 σχετικά µε την εφαρµογή του ορισµού που
περιέχεται στην παρούσα σύσταση και λαµβανοµένων υπόψη ενδεχόµενων τροποποιήσεων του άρθρου 1 της έβδοµης οδηγίας
83/349/ΕΟΚ περί του ορισµού των συνδεδεµένων επιχειρήσεων κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας, η Επιτροπή προσαρµόζει
στο αναγκαίο µέτρο τον ορισµό που περιέχεται στην παρούσα σύσταση, κυρίως δε τα όρια για τον κύκλο εργασιών και το
σύνολο του ισολογισµού, ώστε να συνεκτιµηθούν η υπάρχουσα πείρα και οι µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες στην Κοινότητα.
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