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СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

СЪД
Решение на Съда (голям състав) от 5 юни 2012 г. —
Европейска комисия/Électricité de France (EDF), Френска
република, Iberdrola, SA

инвеститор в условията на пазарна икономика — Критерии за
разграничаване между държавата акционер и държавата, упраж
няваща своите властнически правомощия — Принцип на равно
данъчно третиране

(Дело C-124/10 P) (1)
(Обжалване — Държавни помощи — Отказ от данъчно
вземане — Освобождаване от корпоративен данък —
Увеличаване на дружествения капитал — Поведение на
държавата като разумен частен инвеститор в
условията на пазарна икономика — Критерии, позво
ляващи разграничаване на държавата в качеството ѝ
на акционер от държавата като носител на власт
нически публичноправни правомощия — Определяне на
референтен частен инвеститор — Принцип на равно
третиране — Тежест на доказване)
(2012/C 217/02)

Диспозитив
1. Отхвърля жалбата.
2. Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните
разноски.
3. Надзорният орган на ЕАСТ, Френската република и
Iberdrola SA понасят направените от тях съдебни разноски.
(1) ОВ C 161, 19.6.2010 г.

Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Европейска комисия (представители: E. Gippini
Fournier, B. Stromsky и D. Grespan)

Решение на Съда (голям състав) от 5 юни 2012 г.
(преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Полша)
— Наказателно производство срещу Łukasz Marcin Bonda
(Дело C-489/10) (1)

Друга страна в производството: Électricité de France (EDF)
(представител: адв. M. Debroux), Френска република (предста
вители: G. de Bergues и J. Gstalter), Iberdrola, SA (предста
вители: адв. J. Ruiz Calzado и адв. É. Barbier de La Serre)
Встъпила страна в подкрепа на исканията на жалбоподателя:
Надзорният орган на ЕАСТ (представители: X. Lewis и B.
Alterskjær)

(Обща селскостопанска политика — Схема на единно
плащане на площ — Регламент (ЕО) № 1973/2004 —
Член 138, параграф 1 — Изключване на възможността
за получаване на помощта в случай на невярно декла
рирана площ — Административен или наказател
ноправен характер на тази санкция — Забрана за едно
временно налагане на наказателноправни санкции —
Принцип „ne bis in idem“)
(2012/C 217/03)

Предмет
Жалба срещу Решението на Общия съд (трети състав) от 15
декември 2009 г., с което последният отменя членове 3 и 4
от Решението на Комисията от 16 декември 2003 г. относно
мерки за помощ в полза на EDF и на сектора на електрическата
и газовата промишленост (C 68/2002, N 504/2003 и
C 25/2003) — Помощ, предоставена под формата на селективно
освобождаване от данъчно облагане, свързано с увеличаване на
дружествения капитал в процеса на рекапитализация на пред
приятието — Поведение на държавата като разумен частен

Език на производството: полски
Запитваща юрисдикция
Sąd Najwyższy
Наказателно производство срещу
Łukasz Marcin Bonda

