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(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. június 30.)

a kiadói ágazat javára Olaszország által bejelentett intézkedésekről

(az értesítés a C(2004) 2215. számú dokumentummal történt)

(Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/320/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 88. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra
és különösen annak 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

miután felhívta az érdekelt feleket észrevételeik benyújtására (1)
és az említett észrevételeket figyelembe véve,

mivel:

1. ELJÁRÁS

(1) A 2002. december 19-én kelt és 2002. december 31-én
iktatott 15808. és 15809. sz. levelekkel az Európai
Közösséget létrehozó szerződés 88. cikke (3) bekezdé-
sének értelmében az olasz hatóságok bejelentették a
Bizottságnál az olasz kiadói ágazatban működő vállalko-
zások számára létesített támogatási rendszert.

(2) A Bizottság 2003. október 29-én kelt levelében értesítette
Olaszországot arról a döntéséről, amelynek értelmében
az Európai Közösséget létrehozó szerződés 88. cikke
(2) bekezdése szerint megindítja az eljárást a bejelentett
intézkedésekkel szemben.

(3) A Bizottságnak az eljárás megindítására vonatkozó hatá-
rozata az Európai Unió Hivatalos Lapjában (2) került közzé-

tételre. A Bizottság felhívta az érdekelt harmadik feleket a
szóban forgó intézkedésekre vonatkozó észrevételeik
előterjesztésére.

(4) A 2003. december 2-án kelt levélben az olasz hatóságok
az eljárás megindításáról szóló határozatra vonatkozó
észrevételeik benyújtására kitűzött határidő meghosszab-
bítását kérték, amelyet a Bizottság a 2003. december
10-én kelt levelében engedélyezett.

(5) A 2004. január 9-én kelt és 2004. január 14-én iktatott
levelükben az olasz hatóságok benyújtották észrevéte-
leiket és további tájékoztatással szolgáltak.

(6) A Bizottsághoz érdekelt harmadik felektől is érkeztek
észrevételek, amelyeket továbbítottak az olasz hatósá-
goknak, lehetőséget adva számukra a válaszadásra. Az
olasz hatóságok észrevételei a 2004. március 3-án kelt
és 2004. március 4-én iktatott levélben érkeztek meg a
Bizottsághoz.

2. A TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA

(7) Az olasz hatóságok által bejelentett két támogatási intéz-
kedés a kiadói ágazatban működő vállalkozások számára
banki finanszírozás engedélyezett kamattámogatása,
illetve adójóváírás a kiadói termékeket előállító vállalko-
zások részére (3).
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(1) HL C 285., 2003.11.28., 14. o.
(2) Lásd az 1. lábjegyzetet.

(3) Támogatható termék alatt kell érteni a papírhordozón előállított
terméket, ideértve a könyvet, illetve az informatikai hordozón előál-
lított terméket, amelyet kiadásra szántak, vagy egyébként bármilyen
eszközzel a nyilvánosság számára információ terjesztésére szolgál,
elektronikus úton vagy rádiós, illetve televíziós közvetítés által,
kivéve a hangrögzítő termékeket, a lemezkiadói és a filmművészeti
termékeket, valamint a külső vagy belső használatra szánt olyan
dokumentációt, amely vállalkozásokra vonatkozó adatokat tartalmaz.



2.1. Kamattámogatás formájában nyújtott támogatás

(8) A szóban forgó első támogatási rendszert a 2001.
március 7-én kelt 62. sz. törvény 4. és 7. cikke szabá-
lyozza (4), az „Új jogszabályok a kiadókról és a kiadói
termékekről és az 1981. augusztus 5-i 416. sz. törvény
módosításai” című törvényben (a továbbiakban: 62/2001.
sz. törvény), továbbá a 2002. május 30-án kelt 142. sz.
köztársasági elnöki rendeletben, „A kiadói ágazatban
működő vállalkozások hitelkedvezményeire vonatkozó
rendelet” (5) (a továbbiakban: 142/2002. sz. köztársasági
elnöki rendelet).

(9) A támogatás tíz évre szóló kamattámogatásokból áll,
amelyeket pénzintézetek engedélyeznek műszaki-terme-
lési szerkezetátalakítási projektek részére, például
beszerzés, bővítés és a műszaki felszerelések modernizá-
lása, különös tekintettel a hardver és a szoftver informa-
tikai hálózatok fejlesztésére, a nemzetközi telematikus
körök és szatellitek hasznosításával összefüggésben is az
elosztás javítása érdekében; továbbá a szakmai képzés
költségei.

(10) A projekt (6) teljes költségének a 90 %-a támogatható. A
hozzájárulás megfelel az amortizáció szintje közötti
különbségnek, amelyet a Pénzügyminisztérium által
meghatározott irányadó kamat alapján kell kiszámolni,
a kötelező kifizetéseket pedig az említett kamat felének
az alapulvételével. Gyakorlatilag, 5 %-os irányadó
kamatot alkalmazva, az állam a projekt teljes költségének
13 %-ához nyújt hozzájárulást. A százalékarány körül-
belül 10 %-ra csökken, amennyiben a hozzájárulást azon-
nali formában kérik.

(11) A kedvezményezettek a teljes kiadói ágazatban működő
vállalkozások (7), mindenekelőtt a következők: a hírügy-
nökségek, a kiadóvállalatok, a nyomdák, a napilapok, a
heti-, illetve havilapok és a papíron vagy informatikai,

illetve elektronikai hordozón megjelent időszaki kiadvá-
nyok és könyvek terjesztői, a rádiós és televíziós közve-
títések sugárzói, továbbá azok a vállalkozások, amelyek
kizárólag vagy főként sajtótermékek forgalomba hozata-
lával foglalkoznak és azok a kiadók, amelyek külföldön
értékesítenek olasz újságokat. Az intézkedés valamely EU-
tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozásokra
vonatkozik. A kedvezményezettek száma 101 és 500
közöttire becsülhető.

(12) A támogatási rendszer előrelátható időtartama tíz év (8).
A 2001., 2002. és 2003. évek mérlegeit terhelő költség-
vetési előirányzat eléri a 26,3 millió euro körüli
összeget (9), amelyhez 50,8 millió eurót kell hozzáadni
olyan előzetes költségvetési előirányzatokra, amelyeket
még nem határoztak meg. Az ezen intézkedés keretei
között nyújtott támogatás egyedül a következőkben
ismertetett ugyanezen törvény 8. cikkében elrendelt
támogatással vonható össze (10).

(13) A 62/2001. számú törvény 5–7. cikkében foglalt kedvez-
ményeket egy, a kormány által létrehozott és felügyelt ad
hoc alap nyújtja (11). A támogatás automatikus eljárás
alapján (12) vagy egyéni elbírálás útján engedélyezhető.
Az automatikus eljárás alapján történő engedélyezés
esetében a projekt finanszírozására fordított összeg nem
haladhatja meg a 0,5 millió euro körüli összeget (13) és a
támogatásban részesülő projektet a támogatás engedélye-
zésétől számított két éven belül meg kell valósítani.
Azokról a projektekről, amelyeket nagy összegekkel kell
finanszírozni, egyéni értékelő eljárás során dönt egy ad
hoc bizottság, amelyet a kormány felügyel. Az ezen támo-
gatás alapján engedélyezett legnagyobb kedvezmény 15,5
millió euro körüli összeg (14), és az ezen eljárás keretei
között értékelt projekteknek meg kell felelniük annak a
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(4) Az olasz hatóságok rámutatnak, hogy a szóban forgó kedvezmények
felváltják a Bizottság 1983.11.18-i 1398. sz. és 1988.7.7-i 8232. sz.
levelével jóváhagyott, az 1981.8.5-i 416. sz. és az 1987.2.25-i 67.
sz. törvény által létesített támogatási rendszert.

(5) Azokra a feltételekre, amelyek a rendelkezésre álló forrásokra és a
kedvezményeknek a kiadói vállalkozások számára történő jóváhagyá-
sának a 62/2001. sz. törvény 6. cikke által előírt módjára vonat-
koznak, az információ és a kiadói ágazat osztályvezetőjének a
Tanács ellenőrzésével 2002. december 13-án kiadott rendelete
vonatkozik: HL 297., 2002.12.19., 29. o.

(6) Ezenkívül a kormánykezdeményezésre készülő törvény vázlata –

4163. sz. tanácskozási ügyirat: „Rendelkezések a napi és időszaki
sajtó kiadásának és terjesztésének tárgyában” – a 2001. évi 62. sz.
törvény 5. cikkének utólagos módosítását vezeti be, amely nyíltan
kizárja a megengedhető kiadásokból az olyan költségeket, amelyek
nem a kiadói termék konkrét megvalósítására vonatkoznak, különös
tekintettel a promóciós költségekre és a reklámköltségekre. A
megengedhető költségek csak az újságírói szakszervezetek esetében
tehetik ki a 100 %-ot, az 1981.8.5-i 416. sz. törvény 6. cikke
alapján.

(7) A Tanács elnöksége információért és kiadásért felelős osztályvezető-
jének 2002. december 13-i, a 62/2001. sz. de qua törvényről szóló
rendeletének értelmében kifejezetten ki vannak zárva a nehézsé-
gekkel küzdő vállalkozások.

(8) A tízéves lejárati időt a bejelentés után kifejezetten elrendelték, a
kormánykezdeményezésre készülő törvénytervezetbe beillesztett
normatív módosítással 2003. július 16-án bemutatták a képviselő-
háznak, 4163. sz. tanácskozási ügyirat: „Rendelkezések a napi és
időszaki sajtó kiadásának és terjesztésének tárgyában”. A törvény-
tervezetet jelenleg a Parlament kulturális bizottsága vitatja meg.

(9) Az állam által a költségvetésben előirányozott alapok kizárólag
2001-ben körülbelül 4,1 millió eurót, 2002-ben 12,6 millió
eurót, 2003-ban körülbelül 9,7 milliót tehetnek ki.

(10) A 142/2002. sz. köztársasági elnöki határozat a 8. cikkben
megtiltja a kedvezmények halmozását – amelyről a 62/2001. sz.
törvény 4–7. cikke határozott – egy másik állam, a tartomány,
Trento és Bolzano autonóm megyék önkormányzata, az Európai
Közösség vagy közintézmények által biztosított kedvezményekkel,
amelyeket ugyanazon befektetési program finanszírozására nyúj-
tottak. Az említett kedvezmények halmozhatók viszont azzal az
adóhitellel, amelyről ugyanazon törvény 8. cikke rendelkezik.

(11) A 62/2001. sz. törvény 5. cikke értelmében az „Alap a kiadói
szektor vállalkozásainak hitelkedvezményére”.

(12) A 142/2002. sz. köztársasági elnöki rendelet 1. cikke meghatá-
rozza, hogy automatikus eljárás esetén a vállalkozások egyszerre
csak egy projektet nyújthatnak be.

(13) A finanszírozás nem haladhatja meg az 1 milliárd olasz lírát, a
2001.7.3-i 62/2001. sz. számú törvény 6. cikkének a) bekezdése
értelmében.

(14) A maximális támogatás nem haladhatja meg a 30 milliárd olasz
lírát a 62/2001. sz. törvény 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja
értelmében.



követelménynek, hogy két év alatt megvalósulnak.
Mindkét odaítélési eljárás előírja többek között a részletes
információk és dokumentáció benyújtását a projekt léte-
zésének és szükségleteinek, a kedvezményezett jogosult-
ságának és a ténylegesen viselt költségek támogathatósá-
gának igazolására (15), valamint a banki hitelszerződés
másolatának benyújtását.

(14) Az ezen támogatási rendszer keretében nyújtott támo-
gatás célja, az olasz alkotmány 21. cikkében foglaltaknak
megfelelően, az információs pluralizmus védelme.

2.2. Az adójóváírás formájában nyújtott támogatás

(15) A második támogatási rendszerre a 2001. március 7-én
kelt 62. sz., az „Új jogszabályok a kiadókról és a kiadói
termékekről és az 1981. augusztus 5-i 416. sz. törvény
módosításai” című törvény 8. cikke és a 2002. június 6-
án kelt 143-as számú miniszterelnöki rendelet, neveze-
tesen „A sajtótermékeket előállító vállalkozások számára
nyújtandó adójóváírásokról szóló rendelkezések” az
irányadók.

(16) A támogatási rendszer rendelkezik a kiadói ágazatban
működő vállalkozások számára nyújtandó kedvezmények
engedélyezéséről, öt egymást követő évben engedélyezett
éves adójóváírás formájában, amely megegyezik a
beruházás teljes költségének a 15 %-aként nyújtható
adókedvezménnyel (16). Az adójóváírást az adóösszegből
kell levonni és négy évre átvihető.

(17) Az adójóváírás olasz nyelvű sajtótermékek előállításához
szükséges új eszközökbe történő beruházásokra engedé-
lyezhető: újságok, folyóiratok, magazinok, könyvek,
továbbá multimédiás kiadói termékek. Engedélyezhetőek
az egyenértékű beruházások felszerelésekre és szabadal-
makra a gyártás bármely fázisában, a műszaki-gazdasági
fejlesztési projektek keretében.

(18) A támogatási rendszer a 2004. december 31-ig megva-
lósított beruházásokra korlátozódik. Az állami mérleget
terhelő költségvetési előirányzat az egész időszakra 102
millió euro körüli összeg (17). A szóban forgó támogatás
keretében nyújtott kedvezmények csak a már említett
jogszabály 4–7. cikkében előírt támogatásokkal vonhatók
össze (18). A rendelkezés előírásokat tartalmaz a projektek
létezésének és megvalósíthatóságának az igazolásáról,
valamint a megfelelő módon engedélyezett támogatások
visszatérítésére vonatkozóan.

(19) Az adójóváírás a sajtótermékeket előállító vállalkozá-
soknak engedélyezhető (19). Ide tartoznak a hírügynök-
ségek, a kiadóvállalatok, a napilapok, a heti-, illetve havi-
lapok és a papír vagy informatikai, illetve elektronikai
hordozón megjelenő időszaki kiadványok és könyvek
terjesztői, a rádiós és televíziós közvetítések sugárzói,
továbbá az olasz sajtótermékek külföldi kiadóvállalatai.
Az intézkedés a valamely EU-tagállamban székhellyel
rendelkező vállalkozásokra vonatkozik. A kedvezménye-
zettek becsült száma 101 és 500 között van.

(20) A szóban forgó támogatás keretében nyújtott kedvez-
mény célja a kultúra támogatása és előmozdítása, vala-
mint az olasz alkotmány 21. cikkében foglaltaknak
megfelelően az információs pluralizmus védelme.

3. AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK OKAI

(21) A Bizottság az eljárás megindításáról szóló döntésében
megállapította, hogy a két támogatási rendszer, az EK-
Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése alapján állami
támogatást valósít meg, és kétségeit fogalmazta meg a
megjelölt intézkedések hatásaival kapcsolatban egyfelől
a külkereskedelemre, másfelől a közösségi piaccal való
összeegyeztethetőségükre vonatkozóan.

(22) A Bizottság ezenkívül megállapította, hogy az eljárás
megindítása lehetőséget ad megfelelő információk és
észrevételek benyújtása által a fennálló kétségek eloszla-
tására.

4. AZ ÉRDEKELT FELEK ÉSZREVÉTELEI

(23) Az eljárás megindítását követően számos érdekelt fél
küldött a tárggyal kapcsolatos észrevételeket. Az alábbi
bekezdések ezeknek az észrevételeknek az összefoglalását
tartalmazzák.

(24) 2003. december 18-án kelt levelében az Európai Kiadók
Szövetsége (FEE) megállapította, hogy a szóban forgó
támogatásra vonatkozó rendelkezések nem sértik a
közösségi jogot, mivel:

i. a kiadói tevékenység minden más ipari tevékenységtől
eltérően döntően a nyelvhez kötődik, és így az állami
támogatás a kiadói szektorban kevés lehetőséggel
rendelkezik arra, hogy a külkereskedelemre az
Európai Unión belül hatással legyen;
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(15) A támogatások megadásával kapcsolatos eljárásokat és kívánalmakat
a 62/2001. sz. törvény 7. cikkének (2)–(6) bekezdése ismerteti,
valamint a 142/2002. sz. köztársasági elnöki rendelet.

(16) A szóban forgó támogatási rendszer alapján a maximális összeg a
kedvezményezett helyett a beruházás értékének százaléka szerint
került meghatározásra, de mindenesetre a teljes alap rendelkezésre
álló maximuma korlátozza.

(17) Az állam által költségvetésileg előirányozott alapok viszonylagosan
elérhetik 2001-ben kb. az 5,7 millió eurót, 2002-ben a 11,3 millió
eurót, 2003-tól 2005-ig minden évben a 28,4 millió eurót.

(18) Lásd a 11. lábjegyzetet.

(19) A sajtótermékeket előállító vállalkozások meghatározása korláto-
zóbb, mint ahogy az a vizsgált törvény 4., 5. és 7. cikkeiben
előfordul. Elsősorban, kizárólag olasz nyelvű publikációkra vonat-
kozik. Másodsorban, kizárólag a sajtótermékeket előállító vállalko-
zásokra vonatkozik, míg a másik intézkedés alapján potenciális
kedvezményezettek mindazok az aktív vállalkozások, amelyek a
sajtótermékek előállításának és terjesztésének folyamatában részt
vesznek.



ii. az előirányzott támogatások mértéke meglehetősen
csekély;

iii. a kedvezmények speciális nyelvi területekre és publi-
kációkra irányuló befektetések különböző típusaira
vonatkoznak, amelyek kizárólag abban az esetben
élvezik az olasz állam támogatását, amennyiben
olasz nyelvűek. Az állami támogatás célul tűzte ki a
magánberuházások ösztönzését, hogy így szembesítse
a konkurenciával a kiadókat és más vállalkozásokat,
egy versenyképes nemzeti ágazatban.

(25) 2003. december 19-én kelt levelében a Portugál Könyv-
kiadók Egyesülete (APEL) megállapította, hogy a támoga-
tási intézkedés nem sérti a közösségi jogot:

i. ugyanazokból az okokból, amelyekre a FEE is hivat-
kozott;

ii. minthogy az engedélyezhető beruházások nem irá-
nyulnak közvetlenül exportra vagy más nemzetközi
tevékenységre.

(26) A vizsgálatok keretében továbbá a következő észrevételek
érkeztek harmadik felektől a Bizottsághoz, több mint egy
hónappal az eljárás megindításának közzétételét köve-
tően.

(27) 2004. január 8-án kelt levelében a Spanyol Kiadók
Szövetsége (FGEE) megállapította, hogy a támogatási
intézkedés nem sérti a közösségi jogot, ugyanazon
okokból, amelyekre a Portugál Könyvkiadók Egyesülete
is hivatkozott.

(28) 2004. január 12-én kelt levelében az Újságkiadók
Európai Szövetsége (ENPA) úgy vélte, hogy a szóban
forgó intézkedés nem sérti a közösségi jogot, mivel:

i. a napilapok határon átnyúló kereskedelme jelenték-
telen, és nem okoz konkurenciaproblémákat a tagál-
lamok között. Ez különösen érvényes a regionális
napilapokra, amelyek kizárólag a nemzeti piac egy
meghatározott területén működnek; a konkurencia
ebben az ágazatban megmarad a nemzeti piac
szintjén;

ii. a külföldön eladott újságok száma, az ott élő külföldi
állampolgárok számára, akik származási országukról
kívánnak ily módon tájékozódni, nagyon kicsi. Ennek
a nagyon korlátozott számú fogyasztói körnek a lehe-
tősége arra, hogy egy olasz nyelvű információs
alaphoz és egy ismert jelzéshez csatlakozzon, mind
nyelvi, mind kulturális szempontból különösen
fontos, és ezt a szolgáltatást csak az olasz kiadók
tudják nyújtani;

iii. amíg az újságok versenyben állnak a média egyéb
formáival, például az internettel, addig az ágazatnak
rendkívüli módon szüksége van azokra a tartalékokra,
amelyeket a vizsgált két támogatási rendszer nyújt. Ha
nem kapná ezt a segítséget, az utóbbi időkben észlelt
válság, amely a reklámhelyek eladásának csökkenése
miatt súlyosan károsította a napilapkiadókat Euró-
pában, a nemzeti ipar jövője komoly veszélyben
lenne.

(29) 2004. január 7-én kelt levelében az Olasz Lapkiadók
Szövetsége részletesen megindokolta azt a megfontolást,
amely szerint a szóban forgó támogatás nem sérti a
közösségi jogot, mivel:

i. nem képez állami támogatást;

ii. nem képez támogatást olyan tevékenységek vonatko-
zásában, amelyek esetében nincs határon túli kereske-
delem vagy verseny a tagországok és az EGK között;

iii. a közösségi piaccal összeegyeztethető, az EK-Szer-
ződés 87. cikke (3) bekezdésének d) pontja értel-
mében.

5. AZ OLASZ HATÓSÁGOK ÉSZREVÉTELEI

5.1. Az eljárás megindítására vonatkozó észrevételek

(30) Az eljárás megindításáról szóló bizottsági döntésben
megfogalmazott kétségek eloszlatására, az olasz ható-
ságok további adatokat és magyarázatokat szolgáltattak
annak az álláspontnak a megerősítésére, amely a szóban
forgó támogatás hatását a kereskedelemre csupán
mellékes körülménynek tartják.
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(31) Az olasz hatóságok megállapítják, hogy a kiadói ágazat
támogatásának nagyon csekély hatása lesz a Közösségen
belüli kereskedelemre, abból az okból, hogy az olasz
nemzeti piacon kívül az olasz nyelvű sajtótermékek
terjesztése gyakorlatilag lehetetlen. Az elemzéseik alátá-
masztására különösképpen, a CELF (20) ítéletben kimon-
dott elvek értelmezését hívják segítségül, továbbá statisz-
tikai adatokat és az eljárás megindítására adott válaszban
nyújtott magyarázatokat.

(32) A CELF ítéletben kimondott elvek a könyvekre vonat-
koznak, az olasz hatóságok szerint azonban ezeknek az
alapelveknek más sajtótermékekre is vonatkozniuk
kellene, tekintettel a szóban forgó termékek hasonlósá-
gaira és arra a tényre, hogy a sajtótermékek olvasóinak
száma az Európai Unióban még mindig jóval alacso-
nyabb, mint a francia olvasóké. A két említett elv a
következő:

i. „a könyvszektorban a konkurencia korlátozható
némely nyelvi és kulturális akadály által és követke-
zésképpen hatásait a közösségi kereskedelemre, korlá-
tozni is kell” (21);

ii. „az európai nyomdászati és kiadói szektorban
továbbra is egymás mellett működik több olyan
nemzeti piac, amely európai szinten egységes piacot
alkot, ahogyan azt az ágazatban számlázott termékek
exportjának alacsony szintje mutatja. A Közösségen
belüli többnyelvűség további akadályt jelent az ágazat
europaivá válásának útjában” (22).

(33) Az olasz kiadói piac helyzetére és a sajtótermékek közös-
ségen belüli csekély forgalmára tekintettel, az olasz ható-
ságok olyan statisztikai adatokat mutattak be, amelyek
alátámasztják megállapításaikat és további magyaráza-
tokat adtak a kedvezményezetteket illetően. A bemutatott
statisztikai adatok alapján főként a következők állapítha-
tóak meg:

i. az elmúlt húsz évben, az olasz nyelvű újságokra
vonatkozóan megállapítható, hogy a piacot jelentős
stagnálás jellemezte, habár ugyanabban az
időszakban az olasz termelési rendszer jelentősen
megváltozott (23). 2003-ban a naponta eladott
példányszám az 1984. évi szintre csökkent;

ii. a napilapok terjesztésének napi átlaga és az ezer főre
eső eladott példányszám Olaszországban, Franciaor-
szágban, Németországban és Nagy-Britanniában azt
mutatja, hogy Olaszország az Európai Unió többi
nagy tagállamához képest veszteséges (24), és a sajtó-
termékek kereslete kisebb annál, mint amennyit
potenciálisan egy olyan ország, mint Olaszország
az egy főre jutó átlagjövedelem alapján felmutat-
hatna;

iii. 2001-ben az olasz napilapok elterjedtsége az
Európai Unióban a teljes példányszám 1,3 %-a volt,
és ez a szám a hetilapok és a havilapok szektorában
0,8 %-ra csökkent;

iv. 1996 és 2001 között, a Bizottság által közölt
statisztikai adatok szerint a napi, a heti és a havi
kiadványok teljes exportja (mind az Európai Unión
belül, mind az Európai Unión kívül) az összes
példányszám 0,7 és 2,5 %-a között volt;

v. a sajtó jellegű multimédiás termékekre vonatkozóan
az olasz hatóságok a könyvekre, a multimédiás
termékekre és a szolgáltatásokra teljes, mind az
Európai Unión belüli, mind azon kívüli exportról
szóló adatokat szolgáltattak, amelyekből kiderül,
hogy a teljes export az említett termékenként az
összes eladások 5 %-át teszi ki. Az olasz hatóságok
pontosítják, hogy az Európai Unióba történő export
az említettnek csak egy töredéke, és a CD-ROM-ok,
a kiadói szolgáltatások, továbbá a multimédiás sajtó-
termékek csak nagyon kis részét adják az említett
töredéknek. Ezért tehát az olasz hatóságok összefog-
lalják, hogy a multimédiás és a sajtó jellegű termékek
terjesztése az Európai Unióban nem számottevő;

vi. az újság- és könyvnyomtatói tevékenységgel kapcso-
latban az olasz hatóságok hangsúlyozzák, hogy a
késedelmi szankciók fizetésének elkerülése érde-
kében a sajtótermékek nyomtatására általában
annak a piacnak a közelében kerül sor, ahol azokat
terjesztik, valamint figyelembe kell venni a szállítás
költségeinek a termék árára gyakorolt hatásait is;

vii. a sajtóügynökségekkel kapcsolatban az olasz ható-
ságok észrevételezik, hogy nemzetközi konkurencia
csak az idegen nyelvű hírügynökségek esetében áll
fenn. Az egyetlen olasz ügynökség, amely idegen
nyelven tudósít, az ANSA, amelynél ezek a hírek a
teljes forgalom csupán 0,3 %-át teszik ki;
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(20) Az Európai Bíróság 2000.6.22-i ítélete, a C-332/98 sz. ügyben,
Francia Köztársaság kontra Európai Bizottság, „Támogatás a francia
könyv exportálási szövetkezetének (CELF)”, EBHT [2000] I-4833. o.

(21) Lásd a 20. lábjegyzetet, az ítélet VIII. pontja.
(22) A Bizottság kommentárjai az 1997. évi, „A közösségi ipar panorá-

mája” című dokumentumban találhatók.
(23) Az Olaszország által szolgáltatott statisztikai adatok azt mutatják,

hogy 2003-ban a napilapok eladásának csökkenése folytatódott
Olaszországban, a csökkenés 1990-ben kezdődött, míg végül elérte
az 1984-es szintet, azaz az 5,8 milliós példányszámot.

(24) Az adatokat az Információs Ügynökségek és a Napilapok Technikai
Megfigyelő Állomása szolgáltatta: „A napilapok ipara Olaszor-
szágban – Makroágazati tanulmány”, 2000.



viii. összefoglalva, a szóban forgó támogatási rend-
szernek a kereskedelemre gyakorolt mérsékelt hatása
tekintetében, az olasz hatóságok rámutatnak, hogy
az EU területén terjesztett kiadói termékek piaca az
európai piacnak éppen a 0,3–0,5 %-át teszi ki.

(34) A fenti adatok alapján és a SIDE ügyben (25) született
ítéletben foglalt elveknek megfelelően, az olasz hatóságok
fenntartják, hogy az olasz nyelvű sajtótermékek piacának
megkülönböztetett piacnak kell minősülnie (26).

(35) Ezenkívül annak hangsúlyozása céljából, hogy vélemé-
nyük szerint mindkét intézkedést összeegyeztethetőnek
kell tekinteni az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének
d) pontjával, az olasz hatóságok hivatkoznak:

i. az EK-Szerződés 151. cikkének (1) bekezdésére,
amely megállapítja, hogy „a Közösség hozzájárul a
tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben
tartva nemzeti és regionális sokszínűségüket, ugyan-
akkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget”;

ii. a Tanács 2001. február 12-én kelt határozatára a
könyvek árainak nemzeti meghatározási rendsze-
réről (27) és különösen a Bizottság arra való felhívá-
sáról, hogy „a verseny és az áruk szabad áramlása
tekintetében hozott előírások alkalmazásakor figye-
lembe kell vennie a könyvek kulturális és anyagi
értékét és a kulturális másság promóciójában játszott
szerepét, ezenkívül pedig a könyvpiac nemzeteken
átnyúló dimenzióját” (28). Hivatkoznak továbbá a
határozat egy másik részére, amely alapján „az
egységes nyelvi területek egy fontos térséget jelen-
tenek a határokon átnyúló könyvterjesztés számára,
amellyel számolni kell” (29);

iii. a Tanács 2002. február 14-én kelt határozatára (30),
amely a nyelvek különbözőségéről és ezeknek a
nyelveknek az elsajátításáról szól a 2001. évi „nyelvek
európai évé”-nek célkitűzései felülvizsgálatának kere-
tében;

iv. az Európai Unió Alapjogi Chartájának 22. cikkére (31),
amely újból megállapítja azt az elvet, amely szerint az
Európai Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és
nyelvi sokféleséget a tagállamok területén;

v. az olasz alkotmány 21. cikkére, amely garantálja a
szólásszabadsághoz és a pluralizmushoz való jogot,
mint alapvető szabadságjogokat; az olasz hatóságok
kijelentik, hogy a sajtótermékek ezen jogok gyakorlá-
sának eszközei (32);

vi. a Maastrichti Szerződésre, amely bevezeti a kulturális
eltérést az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének
d) pontja alapján, azzal a céllal, hogy megszüntesse a
87. cikk (3) bekezdésének c) pontja alkalmazását
korlátozó intézkedéseket a kulturális ágazat kezdemé-
nyezései tekintetében.

(36) Összefoglalva, az olasz hatóságok kijelentik az ezen
eljárás keretében a kiadói piac abszolút különlegessé-
gének tényét, az állami beavatkozás meglétét a sajtóter-
mékek nemzeti piacon történő terjesztésében fennálló
csökkenő tendencia megfordítása érdekében, ezenkívül
elismerik az olasz nyelvű sajtótermékek korlátozott elter-
jedtségét az Európai Unió szintjén, s a Bizottság egyhan-
gúlag elismerheti, hogy a nyelvi kifogás értékelése az
egyik olyan kulcsfogalom, amelyre a 87. cikk (3) bekez-
désének d) pontja épül. Ezért tehát a szóban forgó támo-
gatási rendszereket, amelyek az olasz nyelvű sajtóter-
mékek nemzeti piacon való terjesztését segítik elő, a
közös piaccal összeegyeztethetőnek kell minősíteni.

5.2. A harmadik érdekelt felektől származó észrevé-
telekre adott válaszok

(37) A 2004. február 24-én kelt levélben az olasz hatóságok
benyújtották válaszukat a harmadik felektől származó
észrevételekre, az eljárás megindítására való tekintettel.
Az olasz hatóságok kiemelik az észrevételek teljes egye-
zőségét abban a körben, amely értékelte a szóban forgó
támogatási rendszer hatását az áruforgalomra és a közös
piaccal való összeegyeztethetőségre. Észrevételeik a követ-
kező négy nagyobb pontban foglalhatóak össze:

i. a Bizottság felhívását követően érkezett észrevételek a
jelen határozat 4. részében megjelölt öt féltől
érkeztek, akik 15 tagállam könyv- és lapkiadóit képvi-
selik, valamint Ciprusét, Horvátországét, Litvániáét,
Norvégiáét és Szlovéniáét is;
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(25) Az Elsőfokú Bíróság 2002.2.28-i ítélete, T-155/98, EBHT [2002] II-
1179. o.

(26) Az Elsőfokú Bíróság 1997.10.21-i ítélete, T-229/94, Deutsche
Bahn/Bizottság, EBHT [1997] II-1689. o., (54) bekezdés.

(27) HL C 73., 2001.3.6., 5. o.
(28) Az olasz hatóságok kiemelik, hogy bár a 2001. február 12-i EK

tanácsi határozat kifejezetten a könyvekre vonatkozik, az ott
kimondott alapelvek, különös tekintettel a 2. pontban foglaltra,
kiterjeszthetők minden olyan esetre, amelyekben a javak (például
a sajtótermékek) „kettős jelleget” mutatnak, lévén „egyazon időben
kulturális értékhordozók és árucikkek is”.

(29) Lásd a 7. lábjegyzetet, 2001. február 12-i EK határozat.
(30) HL C 50., 2002.2.23., 1. o.

(31) HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
(32) Lásd az Alkotmánybíróság ítéletét a 348/1990, a 105/1972, a

225/1974 és a 94/1997 sz. ügyben.



ii. a harmadik felektől származó észrevételek egyezőek
Olaszország észrevételeivel abban, hogy a szóban
forgó támogatás nem sérti a közösségi versenyjogi
rendelkezéseket;

iii. ahogyan azt az ENPA hangsúlyozza, az időszaki kiad-
ványok piaca kizárólag nemzeti szinten működik, és a
támogatás arányossági kritériuma azért is érvényesül a
sajtótermékek piacán, mert az jellegénél fogva nem
képes jelentős torzulásokat előidézni a határokon
átnyúló kereskedelemben;

iv. ahogyan azt a FGEE kijelenti, a támogatások összege
behatárolt. A támogatási rendszereknek azért is
csekély hatásuk lesz a tagállamok közötti áruforga-
lomra, mert a vállalkozási tevékenység egynyelvű
területekre koncentrálódik, ahol csak kismértékű
határokon átnyúló kereskedelem zajlik.

6. A TÁMOGATÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE

6.1. Az állami támogatás megléte

(38) Az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében
„a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által
vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan
támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizo-
nyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja
a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a
tagállamok közötti kereskedelmet”.

6.1.1. Állami tartalékok, amelyek néhány vállalkozást, illetve
gazdasági tevékenységet támogatnak

(39) A Bizottság kiemeli, hogy a tartalékok, amelyek azt a célt
szolgálják, hogy mindkét támogatási rendszert finanszí-
rozzák, a központi kormányzat mérlegéből származnak,
és ezért állami tartalékokként tarthatók számon. Ezen-
kívül a szóban forgó támogatás, meghatározásából
adódóan, kiemelt gazdadasági tevékenységet végző
ágazatot támogat, különösen a kiadói szektort, amelyben
a kedvezményezettek gazdasági tevékenységet végeznek,
és az EK-Szerződés 87. cikke (1) bekezdése értelmében
vállalkozásoknak minősülnek.

6.1.2. Megkülönböztetés

(40) Mindkét bejelentett támogatási rendszer megkülönböztet-
hető egymástól, amennyiben kizárólag a kiadói ágazatban
működő, illetve a sajtótermékeket előállító vállalkozások
számára nyújtanak támogatást. Ezért mindkét rendszer
ágazati támogatásokat nyújt.

6.1.3. Gazdasági előny

(41) A két bejelentett támogatási rendszer kettős gazdasági
előnyt nyújt a kedvezményezettek számára.

(42) Az első támogatási rendszer alapján a kedvezményezettek
hozzájárulás formájában nyújtott kedvezményt kapnak
kamattámogatással banki kölcsönként meghatározott
projektek részére, amelyek ténylegesen csökkentik a
kedvezményezett vállalkozások finanszírozási költségeit.

(43) A második támogatási rendszer alapján a kedvezménye-
zetté váló vállalkozások adójóváírás formájában jutnak a
beruházásokhoz szükséges anyagi kedvezményhez,
enyhítve így azokon az adóterheken, amelyeket a kedvez-
ményezettek egyébként viselni kötelesek (33).

6.1.4. A Közösségen belüli kereskedelemre gyakorolt hatás és a
verseny torzulása

(44) A Bizottság fenntartja, hogy az általános versenyszabá-
lyok minden olyan gazdasági tevékenységre vonatkoznak,
amely a tagállamok közötti árucserét jelent, és a sajtó-
termékek előállítása gazdasági tevékenységnek minősít-
hető. Annak a megállapításáról van szó, hogy a szóban
forgó tevékenység támogatása ténylegesen vagy potenci-
álisan hatással van-e a tagállamok közötti kereskede-
lemre, figyelembe véve a nemzeti és így belföldi jellegét
az olasz nyelvű sajtótermékek olaszországi piacának.
Fontos kiemelni, hogy a kiadói piac magában foglalja a
jogok, a hirdetés, a nyomtatás és a terjesztés piacát. Egy
kiadó támogatása hatással lehet valamely tevékenységre
az előbbiek közül.

(45) Ezenkívül az olasz hatóságok által adott információk
alapján a bizottság észrevételezi, hogy a szóban forgó
támogatásokban érdekelt sajtótermékek területén létezik
kereskedelmi forgalom a tagállamok között (34). Ezért ez
a támogatás hatással lehet a vállalkozások közötti
versenyre, például kiadók különböző tagállamokban fejtik
ki tevékenységüket, különböző nyelveken publikálva, és
így a kiadói és hirdetési jogok tárgyában alakulna ki
közöttük verseny.

(46) A Bizottság elismeri, hogy az olasz hatóságok által nyúj-
tott információk és a magyarázatok igazolják a közös-
ségen belüli kereskedelem korlátozott jelentőségét a
támogatással érintett olasz nyelvű sajtótermékek
tárgyában.
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(33) Lásd a Bizottság jelentését azon előírások alkalmazásáról, amelyek a
vállalkozások közvetlen adóztatásának mértékéhez nyújtott állami
támogatásra vonatkoznak, HL C 384., 1998.12.10., 3. o.

(34) Ezenkívül a kiadás határon túli dimenzióját, különös tekintettel ami
a könyveket illeti, elismerte a 2001. február 12-i határozat, és
tükrözik az olasz hatóságok statisztikai adatai is.



(47) Ezen megállapítás ellenére, a fentiek fényében, a Bizottság
fenntartja, hogy ha korlátozott is ugyan, azért az intéz-
kedés hatása a kereskedelemre nem zárható ki. Követke-
zésképpen a két támogatási rendszer az EK-Szerződés 87.
cikke (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak
minősül.

6.2. Összeegyeztethetőség

(48) Amennyiben az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése
értelmében a támogatási rendszer állami támogatásnak
minősül, a Szerződés előírja, hogy összeegyeztethetőek
a közös piaccal azok a támogatások, amelyek feltételeiről
az EK-Szerződés 87. cikkének (2) és (3) bekezdése rendel-
kezik.

(49) A Bizottság megállapítja, hogy az EK-Szerződés 87.
cikkének (2) bekezdésében és (3) bekezdésének a) és b)
pontjában meghatározott feltételek nyilvánvalóan nem
alkalmazhatóak a szóban forgó intézkedésekre.

(50) Az eljárás megindítását követően, a Bizottság további
információkat és magyarázatokat kapott az olasz hatósá-
goktól, valamint észrevételeket érdekelt harmadik
felektől. A fentiek alapján megállapítható, hogy az olasz
nyelvű sajtótermékek Közösségen belüli kereskedelme
korlátozott, és a támogatási rendszer összeegyeztethe-
tőnek tekinthető az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdé-
sének c) vagy d) pontja alapján.

6.2.1. Összeegyeztethetőség az EK-Szerződés 87. cikke (3)
bekezdésének d) pontja alapján

(51) A támogatási rendszer összeegyeztethetőségét illetően a
87. cikk (3) bekezdésének d) pontja alapján a Bizottság
nem ért egyet az olasz hatóságok által végrehajtott érté-
keléssel, és fenntartja, hogy a szóban forgó támogatási
rendszerekre nem vonatkozik a kulturális eltérés.

(52) Ugyanis, bár az EK-Szerződés 151. cikke (35) megállapítja,
hogy a Közösség támogatja a kulturális sokszínűséget, a
62/2001. sz. törvény 8. cikke értelmében nincsenek a
kultúra kifejezett promóciójára létrehozott alapok költ-
ségvetési előirányzatára vonatkozó rendelkezések, sőt az
alapok teljes egészükben olyan beruházások támogatása-
ként kerülnek felhasználásra, amelyeket olasz nyelvű
sajtótermékeket előállító vállalkozások valósítanak meg.

A kamattámogatás formájában nyújtott támogatás
esetében (36), a 62/2001. sz. törvény 5. cikke alapján, a
rendelkezésre álló alapoknak csak egy 5 %-os kvótája áll
kifejezetten az érdekelt vállalkozások rendelkezésére hitel-
kedvezményként „olyan projektek számára, amelyek
kiemelkedő jelentőséggel bírnak az olvasás kultúrájának
terjesztésében Olaszország területén, illetve az olasz
nyelvű sajtótermékek külföldi terjesztésében”. Ezenkívül
a Bizottság észrevételezte, hogy amennyiben nem kerül
sor az eredeti célra történő felhasználásra, ez az 5 %-os
kvóta visszafolyhat az alaphoz, a rendszer által engedé-
lyezett más tevékenységek finanszírozása érdekében,
amely többek között alapítás és beruházás támogatása
is lehet. Továbbá a támogatható olasz nyelvű termékek
lehetnek újságok, magazinok, időszaki sajtótermékek,
könyvek és multimédiás termékek. Mindazonáltal a
Bizottság megjegyzi, hogy a két támogatási rendszer
nem tartalmaz semmilyen utasítást a tartalékok elosztá-
sára vonatkozóan az egyes termékek között, a támogat-
ható sajtótermékek meghatározásakor a kulturális értékek
fontosságáról és előmozdításáról szólnak (37).

(53) Hasonlóképpen megfigyelhető, hogy az olasz nyelv a két
támogatási rendszer közös nevezője. Annak ellenére,
hogy a szóban forgó támogatások utolsó szempontként
az olasz nyelv és kultúra terjesztését is célul tűzik ki, a
jelzett hiányosság a támogatási rendszerben az, hogy
nincsen semmiféle határozott utalás a pedagógiai vagy
a nyelv elsajátításának módjára, ezt pedig kulturális támo-
gatásnak tekinteni egyenlő lenne azzal, hogy a kultúra
fogalma indokolatlanul tág jelentést kapna.

(54) Továbbá, az olasz hatóságok által kifejtett azon érvekre
válaszolva, amelyek összekapcsolják a kultúra promóci-
óját a vizsgált intézkedésben is szereplő információs
pluralizmus elvével, a Bizottság már korábbi döntéseiben
is kifejtette (38), hogy a tagállamok oktatási és demokra-
tikus szükségleteit a kultúra promóciójától elkülönítve
kell kezelni.

(55) Ezért a szóban forgó támogatás intenzitását és a támo-
gatható publikációk különösen széleskörű leírását figye-
lembe véve, az intézkedés kizárólag azt a célt szolgálja,
hogy az olasz sajtótermékek terjesztését előmozdítsa,
valamint az olasz kultúra és nyelv terjesztését segítse,
azét az olasz nyelvét, amely a két támogatási rendszer
közös nevezője.
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(35) Lásd különösképpen az EK-Szerződés 151. cikkének (1) és (4)
bekezdését.

(36) Elsősorban a 62/2001. sz. törvény 5. cikkének (6) bekezdése.
(37) Valójában különböző termékeknek lehetne engedélyezni, hogy

részesüljenek a kedvezményekből, például sporttal foglalkozó kiad-
ványok és egyéb olyan kiadványok, amelyek nem szükségszerűen
mutatnak kulturális tartalmat vagy jellegzetességet.

(38) Bizottsági döntés az állami segítségnyújtások következő eseteiben.
NN 88/98., „Egy 24 órás reklám nélküli hírműsor finanszírozása a
BBC részéről”, HL C 78., 2000.3.18., 6. o.; és NN 70/98., „Állami
támogatás a Kinderkanal and Phoenix” közszolgálati csatornáknak,
HL C 238., 1999.8.21., 3. o.



(56) Figyelembe véve a fent említetteket, a Bizottság fenn-
tartja, hogy a kérdéses támogatás nem felel meg a 87.
cikk (3) bekezdésének d) pontjában foglalt rendelkezés
által előírt korlátozó értelmezésnek, amelyet a közszolgá-
lati rádiós sugárzások részére nyújtandó állami támoga-
tásokról kibocsátott közlésben fogalmazott meg (39).
Ezenkívül a kulturális módosítás ellentétes lenne a
Bizottság által már korábban megfogalmazott dönté-
sekben kifejtett értelmezéssel (40).

6.2.2. Összeegyeztethetőség az EK-Szerződés 87. cikke (3)
bekezdésének c) pontja alapján

(57) A megállapított célkitűzésekkel egyezően, a vizsgált
támogatás, mint legutoljára megfogalmazott célt, megem-
líti az olasz nyelvű sajtótermékek promócióját és az
információs pluralizmus megőrzését, amikor azonban
szükségesnek látszik egy közbeavatkozás annak érde-
kében, hogy a hazai piacon a sajtótermékek keresletének
csökkenő tendenciája megforduljon.

(58) A Bizottság elismeri, hogy a vizsgált intézkedés tipológi-
ájának meghatározására nincsenek alkalmazható előí-
rások vagy iránymutatások. Ezért nem valószínű, hogy
az említett támogatásokra bármilyen összeférési klauzulát
lehet alkalmazni, eltekintve az Európai Közösséget létre-
hozó szerződés 87. cikke (3) bekezdése c) pontjának
általános alkalmazhatóságától, amelynek értelmében a
közösségi piaccal összeférhetőnek tekintendő „az egyes
gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlő-
dését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támo-
gatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi felté-
teleket a közös érdekkel ellentétes mértékben”.

(59) Amint azt a CELF ítélet megállapítja, a Bizottság hangsú-
lyozza, hogy a könyvszektorban létezhetnek nyelvi és
kulturális akadályok, amelyek korlátozzák a versenyt és
a tagállamok közötti határokon átnyúló kereskedelmet.
Ugyanígy valószínűsíthető, hogy „az európai tipográfiai
és kiadói szektor a hazai piacokon továbbra is erősebb
pozícióban van, mint az egységes piac szintjén, ahogyan
ezt a szektor exportjának alacsony szintje mutatja a
számlázott tételek alapján. A beszélt nyelvek sokszínű-
sége a Közösségen belül az ágazat »europaizálódásának«
egy további gátját jelenti” (41).

(60) Ennek ellenére, a szóban forgó támogatás által érintett
könyvekre és egyéb kiadói termékekre vonatkozóan

hangsúlyozandó, hogy az említett korlátozások létezését
az Olaszország által szolgáltatott statisztikai adatok is
megerősítik, azok a statisztikai adatok, amelyek igazolják
az említett termékek Európai Unión belüli határokon
átnyúló kereskedelmére gyakorolt korlátozott hatást.

(61) Ezenkívül, tekintettel arra, hogy a támogatás elsősorban
olasz nyelvű kiadványokra irányul, a kiadványok más
nyelveken nem helyettesíthetőek, és a támogatások hirde-
téseket és előfizetéseket szereznek a részükre. Úgy tűnik
tehát, hogy a Közösségen belüli kereskedelem és a
verseny torzulása nagyon korlátozott. Továbbá közösségi
érdek az engedélyezés és a más tagállamokban székhely-
lyel rendelkező jelöltek által benyújtott támogatási kérel-
mekkel való egyenlő elbánás garanciáinak kiépítése.

(62) Egyebekben a támogatások célkitűzése az információs
pluralizmus védelme, ezt a célkitűzést pedig az Európai
Unió Alapjogi Chartájában a 11. cikk (2) bekezdése írja
elő (42).

(63) Végül, a kereskedelem és a verseny vizsgált intézkedés
általi lehetséges korlátozására vonatkozó értékelést, és
különösképpen a kitűzött célokkal való arányosságot a
következő tényezők is megerősítik: az intézkedés időtar-
tama, amely öt–tíz év; a kedvezményezettek nagy száma,
amely előreláthatólag eléri az 500 vállalkozást mindegyik
intézkedés esetében; a felhasználható alapok korlátozott
összege, amelyek a teljes időszakra 179, 3 millió euro
összeget tesznek ki.

7. KÖVETKEZTETÉSEK

(64) A Bizottság megállapította, hogy a vizsgált intézkedések
az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében
állami támogatásnak minősülnek.

(65) Az olasz hatóságok által nyújtott információk és a
statisztikai adatok igazolták az intézkedés valószínűsíthe-
tően korlátozott mértékű hatását a kereskedelemre.

(66) A kereskedelem és a verseny korlátozott mértékű torzu-
lását, az intézkedés arányosságát az elérendő cél érde-
kében, illetve az olasz nyelvű kiadói termékek promóci-
óját, a támogatási intézkedések időtartama, a kedvezmé-
nyezettek nagy száma és a rendelkezésre álló alapok
korlátozott összege megerősíti,
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(39) HL C 320., 2001.11.15., 5. o.
(40) Lásd a 38. lábjegyzetet.
(41) A Bizottság által megfogalmazott észrevételek az 1997. évi, „A

közösségi ipar panorámája” című dokumentumban találhatók. (42) Lásd a 31. lábjegyzetet.



ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Olaszország által a kiadói ágazatban működő vállalkozások
részére kamattámogatás formájában, valamint a kiadói termé-
keket előállító vállalkozások számára adójóváírás formájában
nyújtott támogatások az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdé-
sének c) pontja értelmében összeegyeztethetőek a közös piaccal.

2. cikk

Megküldték a Bizottság részére azokat az éves beszámolókat,
amelyek részletes adatokat tartalmaznak mindegyik támogatás
végrehajtásáról. Ezek a beszámolók elsősorban a naptári év
során végrehajtott egyes intézkedések összefoglalóját, a támoga-
tásban részesülő projektek felsorolását és leírását, a támogatott
kiadói termékeket, az egyes projektek számára jóváhagyott
támogatások összegét, valamint a kedvezményezettek megneve-
zését tartalmazzák.

A Bizottság ezenkívül megkapta azoknak a statisztikai
adatoknak a frissített változatát, amelyek az érintett kiadói
termékek Közösségen belüli kereskedelmére vonatkoznak, lehe-
tővé téve a piacok alakulásának folyamatos figyelemmel kísé-
rését.

3. cikk

E határozat címzettje az Olasz Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 30-án.

a Bizottság részéről
Mario MONTI

a Bizottság tagja
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