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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2012 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Électricité de France 

(EDF), Republice Francuskiej i Iberdrola SA 

(Sprawa C-124/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Pomoc państwa — Zrzeczenie się wierzytel
ności podatkowej — Zwolnienie z podatku dochodowego od 
osób prawnych — Podwyższenie kapitału zakładowego — 
Zachowanie państwa jako rozważnego inwestora prywatnego 
działającego w warunkach gospodarki rynkowej — Kryteria 
umożliwiające odróżnienie państwa działającego w charakterze 
akcjonariusza od państwa wykonującego prerogatywy władzy 
publicznej — Określenie inwestora prywatnego służącego za 
punkt odniesienia — Zasada równego traktowania — Ciężar 

dowodu) 

(2012/C 217/02) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnosząca odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. 
Gippini Fournier, B. Stromsky i D. Grespan, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Électricité de France (EDF) (przedsta
wiciel: M. Debroux, adwokat), Republika Francuska (przedstawi
ciele: G. de Bergues i J. Gstalter, pełnomocnicy), Iberdrola 
SA (przedstawiciele: J. Ruiz Calzado i É. Barbier de La Serre, 
adwokaci) 

Interwenient popierający wnoszącą odwołanie: Urząd Nadzoru EFTA 
(przedstawiciele: X. Lewis i B. Alterskjær, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie wniesione od wyroku Sądu (trzecia izba) z dnia 15 
grudnia 2009 r., którym Sąd stwierdził nieważność art. 3 i 4 
decyzji Komisji z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie pomocy 
państwa przyznanej przez Francję przedsiębiorstwu EDF oraz 
sektorowi elektrycznemu i gazowemu (C 68/2002, N 504/2003 
i C 25/2003) — Pomoc przyznana w postaci selektywnego 
zwolnienia podatkowego związanego z podwyższeniem kapi
tału zakładowego podczas dokapitalizowania przedsiębiorstwa 

— Zachowanie państwa jako rozważnego inwestora prywat
nego działającego w warunkach gospodarki rynkowej — 
Kryteria odróżnienia państwa działającego w charakterze akcjo
nariusza od państwa wykonującego prerogatywy władzy 
publicznej — Zasada równego traktowania podatkowego 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Urząd Nadzoru EFTA, Republika Francuska i Iberdrola SA pokry
wają własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 161 z 19.6.2010. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Sąd Najwyższy — Polska) — postępowanie 

karne przeciwko Łukaszowi Marcinowi Bondzie 

(Sprawa C-489/10) ( 1 ) 

(Wspólna polityka rolna — System płatności jednolitych — 
Rozporządzenie nr 1973/2004 — Artykuł 138 ust. 1 — 
Wykluczenie z pomocy w wypadku zgłoszenia nieprawdziwego 
areału — Charakter administracyjny lub karny tej sankcji — 
Zasada niekumulowania sankcji karnych — Zasada ne bis in 

idem) 

(2012/C 217/03) 

Język postępowania: polski 

Sąd krajowy 

Sąd Najwyższy 

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym 

Łukasz Marcin Bonda
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