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Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunale Ordinario di 
Palermo — Állami támogatások — A Szicília tartomány foglal
koztatási célú beavatkozásokról szóló, 1991. május 15-i 27. 
tartományi törvényére vonatkozó, 1995. december 11-i SG 
(95) D/15975. sz. bizottsági határozat, valamint Szicília által a 
képzési vagy munkaszerződést kötő vagy a képzési és munka
szerződést határozatlan időre szóló szerződéssé átalakító vállal
kozásoknak nyújtott támogatásokról szóló, 2002. október 16-i 
2003/195/EK bizottsági határozat (HL L 77., 57. o.) hatálya 

Rendelkező rész 

1. Szicília tartomány foglalkoztatási célú beavatkozásokról szóló, 
1991. május 15-i 27. tartományi törvényére vonatkozó, 1995. 
december 11-i SG (95) D/15975. sz. bizottsági határozatot (NN 
91/A/95. sz. állami támogatás) úgy kell értelmezni, hogy az 
elismerte a fenti 27. tartományi törvény 10. cikke (1) bekezdé
sének a) és b) pontjában foglalt két olyan intézkedésből álló 
támogatási program közös piaccal való összeegyeztethetőségét, 
amelyek esetén a támogatások nem halmozhatók, és amelyek indo
kának — nevezetesen a munkavállaló alkalmazásának vagy a 
szerződés határozatlan időre szóló szerződéssé történő átalakítá
sának — 1996. december 31-e előtt kell bekövetkeznie, azonban 
az e támogatások alapján történő folyósítás ezen időpont után is 
folytatódhat, amennyiben az alkalmazandó nemzeti költségvetési és 
pénzügyi szabályok ezzel nem ellentétesek, és amennyiben betartják 
az Európai Közösségek Bizottsága által jóváhagyott költségvetési 
keretösszeget. 

2. Az Olaszország által Szicília tartományban végrehajtani kívánt 
foglalkoztatási célú támogatási programról szóló, 2002. október 
16-i 2003/195/EK bizottsági határozat — C 56/99. sz. 
(korábbi N 668/97. sz.) 1. cikkét úgy kell értelmezni, hogy 
Szicília tartománynak a tartomány 1997-es költségvetési évére 
vonatkozó költségvetésének az általános tartalékaiban foglalt 
céltartalékok felhasználására vonatkozó kiadások engedélyezéséről 
szóló, 1997. május 27-i 16. tartományi törvénye 11. cikkének 
(1) bekezdésében szereplő támogatási program Szicília tartomány 
foglalkoztatási célú beavatkozásokról szóló, 1991. május 15-i 27. 
tartományi törvénye 10. cikkében foglalt támogatástól eltérő, új 
támogatásnak minősül. A fenti 1. cikk kizárja a támogatások 
nyújtását a képzési és munkaszerződéssel alkalmazott munkavál
lalók 1997. január 1-jét követő felvétele, illetve a képzési és 
munkaszerződések 1997. január 1-jét követő, határozatlan időre 
szóló szerződésekké történő átalakítása esetén. 

3. Az érintett tagállamnak kell meghatároznia az eljárásban részt 
vevő felet, akire azon bizonyítási teher hárul, hogy Szicília tarto
mány foglalkoztatási célú beavatkozásokról szóló, 1991. május 
15-i 27. tartományi törvénye 10. cikke (1) bekezdésének a) és 
b) pontjában szereplő és az SG (95) D/15975. sz. határozattal 
jóváhagyott támogatási intézkedések számára biztosított költségve
tési keretösszeget nem merítették ki. 

4. Az SG (95) D/15975. sz. határozattal jóváhagyott támogatások 
késedelmes kifizetése esetén az e határozatot követő időszakra eset
legesen járó törvényes kamatok összege nem tartozik bele az e 
határozattal engedélyezett költségvetési keretösszegbe. A kamat 
mértéke és az e kamat alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 
a nemzeti jog hatálya alá tartoznak. 

( 1 ) HL C 153., 2009.7.4. 
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