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(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Ordinario di Palermo — Włochy) 
— Todaro Nunziatina & C. SNC przeciwko Assessorato del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione 

Professionale e dell’Emigrazione della regione Sicilia 

(Sprawa C-138/09) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Pomoc państwa — Decyzje 
Komisji — Wykładnia — Pomoc przyznana przez region 
Sycylia przedsiębiorstwom, które podpisały umowy o szkolenie 
i pracę lub przekształciły takie umowy w umowy zawarte na 
czas nieokreślony — Data, do której pomoc może być przy
znawana — Ograniczenia budżetowe — Odsetki za zwłokę — 

Niedopuszczalność) 

(2010/C 179/18) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Ordinario di Palermo 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Todaro Nunziatina & C. SNC 

Strona pozwana: Assessorato del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della 
regione Sicilia 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale Ordinario di Palermo — Pomoc państwa — Zakres 
decyzji Komisji SG (95) D/15975 z dnia 11 grudnia 1995 r. 
dotyczącej sycylijskiej ustawy regionalnej nr 27 z dnia 15 maja 
1991 r. w sprawie pomocy w zakresie zatrudnienia oraz decyzji 
Komisji 2003/195/WE z dnia 16 października 2002 r. (Dz.U. 
L 77, s. 57) dotyczącej pomocy przyznanej przez Sycylię przed
siębiorstwom, które podpisały umowy o szkolenie i pracę lub 
przekształciły takie umowy w umowy zawarte na czas nieokre 
ślony 

Sentencja 

1) Wykładni decyzji SG (95) D/15975 (pomoc państwa 
NN 91/A/95) z dnia 11 grudnia 1995 r. dotyczącej sycylijskiej 
ustawy regionalnej nr 27 z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie 
pomocy w zakresie zatrudnienia należy dokonywać w taki sposób, 
że Komisja zatwierdziła w niej zgodność ze wspólnym rynkiem 
systemu pomocy składającego się z dwóch ustanowionych w art. 
10 ust. 1 lit. a) i b) tej ustawy nr 27 środków, które nie mogą 
zostać skumulowane, natomiast okoliczność przesądzająca o przy
znaniu pomocy, czyli zatrudnienie pracownika lub przekształcenie 
umowy w umowę zawartą na czas nieokreślony, powinna zaistnieć 
przed dniem 31 grudnia 1996 r.; jednak wypłata tej pomocy 
może być kontynuowana po tej dacie, jeśli nie jest to sprzeczne 
z mającymi zastosowanie krajowymi zasadami budżetowymi i 
finansowymi, a także nie zostanie przekroczony zatwierdzony 
przez Komisję Wspólnot Europejskich budżet. 

2) Wykładni art. 1 decyzji Komisji 2003/195/WE z dnia 16 
października 2002 r. dotyczącej systemu pomocy, jaki Włochy 
zamierzają wprowadzić w życie w odniesieniu do zatrudnienia w 
regionie Sycylii (pomoc państwa C 56/99 — ex N 668/97), 
należy dokonywać w ten sposób, iż ustanowiony w art. 11 ust. 
1 ustawy regionalnej nr 16 z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie 
zezwolenia na wykorzystanie funduszów niecelowych budżetu regio
nalnego w roku budżetowym 1997 r. system pomocy stanowi 
nową pomoc, odrębną od tej ustanowionej w art. 10 sycylijskiej 
ustawy regionalnej nr 27 z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie 
pomocy w zakresie zatrudnienia. Ten art. 1 stoi na przeszkodzie 
przyznaniu subwencji dla wszelkiego zatrudniania pracowników na 
podstawie umowy o szkolenie i pracę lub dla przekształcania umów 
o szkolenie i pracę w umowy zawarte na czas nieokreślony, które to 
zatrudnianie lub przekształcanie miało miejsce począwszy od dnia 
1 stycznia 1997 r. 

3) Do państwa członkowskiego, którego dotyczy decyzja, należy usta
lenie tego, na której stronie postępowania przed sądem spoczywa 
ciężar dowodu tego, że budżet przeznaczony na środki pomocowe, 
o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. a) i b) sycylijskiej ustawy 
regionalnej nr 27 z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie pomocy w 
zakresie zatrudnienia i które Komisja zatwierdziła w decyzji SG 
(95) D/15975, nie został wyczerpany. 

4) Kwoty odsetek ustawowych należnych ewentualnie w przypadku 
zwłoki w wypłacie pomocy zatwierdzonej w decyzji SG (95) 
D/15975 w odniesieniu do okresu po wydaniu tej decyzji nie 
należy włączać do kwoty zatwierdzonego w tej decyzji budżetu. 
Kwestie związane ze stopą tych odsetek oraz ze szczegółowych 
zasadami ich zapłaty są regulowane przez prawo krajowe. 

( 1 ) Dz.U. C 153 z 4.7.2009. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 20 maja 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii 

(Sprawa C-158/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2003/88/WE — Organizacja czasu pracy — 
Pracownicy mundurowi administracji publicznej — Brak 

transpozycji w wyznaczonym terminie) 
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