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PROCEDIMENTOS JURISDICIONAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 5 de
junho de 2012 — Comissão Europeia/Électricité de France
(EDF), República Francesa, Iberdrola, SA

— Critérios de distinção entre o Estado acionista e o Estado que
exerce as suas prerrogativas de poder público — Princípio da
igualdade de tratamento fiscal

(Processo C-124/10 P) (1)
(«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Auxílios de Estado
— Renúncia a um crédito fiscal — Isenção do imposto sobre
as sociedades — Aumento do capital social — Atuação do
Estado como investidor privado avisado numa economia de
mercado — Critérios que permitem distinguir o Estado que
atua como acionista do Estado que exerce as suas prerrogati
vas de poder público — Definição de investidor privado de
referência — Princípio da igualdade de tratamento — Ónus
da prova»)
(2012/C 217/02)

Dispositivo
1. É negado provimento ao recurso.
2. A Comissão Europeia é condenada nas despesas.
3. O Órgão de Fiscalização da EFTA, a República Francesa e a
Iberdrola SA suportarão as suas próprias despesas.

(1) JO C 161, de 19.6.2010.

Língua do processo: francês
Partes
Recorrente: Comissão Europeia (representantes: E. Gippini Four
nier, B. Stromsky e D. Grespan, agentes)

Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 5 de
junho de 2012 (pedido de decisão prejudicial do Sąd
Najwyższy — Polónia) — Processo penal contra Łukasz
Marcin Bonda

Outras partes no processo: Électricité de France (EDF) (represen
tante: M. Debroux, avocat), República Francesa (representantes:
G. de Bergues e J. Gstalter, agentes), Iberdrola, SA (representan
tes: J. Ruiz Calzado e É. Barbier de La Serre, avocats)

(Processo C-489/10) (1)

Interveniente em apoio da recorrente: Órgão de Fiscalização da
EFTA (representantes: X. Lewis e B. Alterskjær, agentes)

[«Política agrícola comum — Regime de pagamento único por
superfície — Regulamento (CE) n.o 1973/2004 — Artigo
138.o, n.o 1 — Exclusão de ajudas em caso de declaração
incorreta da superfície — Caráter administrativo ou penal
desta sanção — Proibição de dupla condenação — Princípio
ne bis in idem»]
(2012/C 217/03)

Objeto
Recurso interposto do acórdão do Tribunal Geral (Terceira Sec
ção) de 15 de dezembro de 2009, pelo qual este último anulou
os artigos 3.o e 4.o da Decisão da Comissão, de 16 de dezembro
de 2003, relativa aos auxílios estatais concedidos à EDF e ao
setor industrial da eletricidade e do gás (C 68/2002,
N 504/2003 e C 25/2003) — Auxílio concedido sob a forma
de isenção fiscal seletiva ligada a um aumento do capital social
quando de uma recapitalização da empresa — Atuação do Es
tado como investidor privado avisado em economia de mercado

Língua do processo: polaco
Órgão jurisdicional de reenvio
Sąd Najwyższy

Parte no processo nacional
Łukasz Marcin Bonda
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Interveniente: Puolustusvoimat

Objeto
Pedido de decisão prejudicial — Sąd Najwyższy — Interpretação
do artigo 138.o do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Co
missão, de 29 de outubro de 2004, que estabelece normas de
execução do Regulamento (CE) n.o 1782/2003 do Conselho
relativamente aos regimes de apoio previstos nos seus títulos
IV e IV-A e à utilização de terras retiradas para a produção de
matérias-primas (JO L 345, p. 1) — Pagamento único por su
perfície — Exclusão do apoio em caso de inexatidão da super
fície declarada — Caráter administrativo ou penal desta sanção
Dispositivo
O artigo 138.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da
Comissão, de 29 de outubro de 2004, que estabelece normas de
execução do Regulamento (CE) n.o 1782/2003 do Conselho relativa
mente aos regimes de apoio previstos nos seus títulos IV e IV A e à
utilização de terras retiradas para a produção de matérias-primas, deve
ser interpretado no sentido de que as medidas previstas no segundo e
terceiro parágrafos desta disposição, que consistem em excluir um
agricultor do benefício da ajuda para o ano a título do qual apresentou
uma falsa declaração sobre a superfície elegível e em reduzir a ajuda a
que poderia ter direito nos três anos civis seguintes até um montante
correspondente à diferença entre a superfície declarada e a superfície
determinada, não constituem sanções de natureza penal.

(1) JO C 13, de 15.1.2011.

Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 7 de
junho de 2012 (pedido de decisão prejudicial de Korkein
hallinto-oikeus — Finlândia) — Processo intentado por
Insinööritoimisto InsTiimi Oy

Objeto
Pedido de decisão prejudicial — Korkein hallinto-oikeus — In
terpretação do artigo 10.o da Diretiva 2004/18/CE do Parla
mento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004,
relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos con
tratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos
de fornecimento e dos contratos público de serviços (JO L 134,
p. 114), bem como do artigo 346.o TFUE — Lista de armas,
munições e material de guerra aprovada pela Decisão 255/58
do Conselho, de 15 de abril de 1958 — Âmbito de aplicação
da diretiva — Material destinado a fins especificamente militares
— Mesa rotativa para medições eletromagnéticas

Dispositivo
O artigo 10.o da Diretiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 31 de março de 2004, relativa à coordenação dos
processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas,
dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de
serviços, lido em conjugação com o artigo 296.o, n.o 1, alínea b),
CE, deve ser interpretado no sentido de que apenas autoriza um
Estado-Membro a subtrair aos procedimentos previstos pela referida
diretiva um contrato público celebrado com uma entidade adjudicante,
no domínio da defesa, para a aquisição de um material que, embora
destinado a fins especificamente militares, apresenta também possibi
lidades de aplicação civil, no essencial, semelhantes, se se puder con
siderar que esse material, pelas suas características próprias, foi espe
cificamente concebido e desenvolvido para tais fins, incluindo em re
sultado de modificações substanciais, o que cabe ao órgão jurisdicional
de reenvio verificar.

(1) JO C 72 de 5.3.2011.

(Processo C-615/10)

(1)

[Diretiva 2004/18/CE — Contratos públicos no domínio da
defesa — Artigo 10.o — Artigo 296.o, n.o 1, alínea b), CE —
Proteção dos interesses essenciais da segurança de um
Estado-Membro — Comércio de armas, de munições e de ma
terial de guerra — Produto adquirido pelas entidades públicas
adjudicantes, para fins especificamente militares — Possibili
dade de haver uma aplicação civil muito semelhante para este
produto — Mesa rotativa («tiltable turntable») destinada à
realização de medições eletromagnéticas — Não abertura à
concorrência de acordo com os procedimentos previstos pela
Diretiva 2004/18]
(2012/C 217/04)
Língua do processo: finlandês
Órgão jurisdicional de reenvio
Korkein hallinto-oikeus

Acórdão do Tribunal de Justiça (Oitava Secção) de 7 de
junho de 2012 (pedido de decisão prejudicial do
Administrativen sad Sofia-grad — Bulgária) — Anton
Vinkov/Nachalnik Administrativno-nakazatelna deinost
(Processo C-27/11) (1)
(«Reenvio prejudicial — Não reconhecimento, na regulamen
tação nacional, do direito a um recurso jurisdicional contra as
decisões que aplicam uma sanção pecuniária assim como a
retirada de pontos da carta de condução para certas infrações
às regras da circulação rodoviária — Situação puramente
interna — Inadmissibilidade do pedido»)
(2012/C 217/05)
Língua do processo: búlgaro

Partes no processo principal

Órgão jurisdicional de reenvio

Insinööritoimisto InsTiimi Oy,

Administrativen sad Sofia-grad

