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TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 
października 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v 
Prešove — Słowacja) — Erika Šujetová przeciwko Rapid 

life životná poisťovňa as 

(Sprawa C-252/11) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Umorzenie postępowania) 

(2013/C 101/02) 

Język postępowania: słowacki 

Sąd odsyłający 

Krajský súd v Prešove 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Erika Šujetová 

Strona pozwana: Rapid life životná poisťovňa as 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Krajský súd v Prešove (Słowacja) — Wykładnia art. 6 ust. 1 i 
art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 
1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsu
menckich (Dz.U. L 95, s. 29) — Przepis krajowy przyznający 
wyłączną właściwość w zakresie rozpatrzenia wniosku o uchy
lenie wyroku sądu polubownego sądowi, w obszarze właści
wości którego toczy się postępowanie polubowne — Przepis 
krajowy nakładający na ten sąd obowiązek, po ewentualnym 
uchyleniu wyroku sądu polubownego, kontynuowania postępo
wania, bez ponownego zbadania własnej właściwości miej
scowej — Zapis na sąd polubowny lub klauzula arbitrażowa 
mające nieuczciwy charakter 

Sentencja 

Postępowanie w sprawie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie preju
dycjalnym przedstawionego przez Krajský súd v Prešove (Słowacja) 
postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie C-252/11 
zostaje umorzone. 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.9.2011. 

Postanowienie Trybunału z dnia 13 września 2012 r. — 
Total SA, Elf Aquitaine SA przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-495/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 — Konku
rencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — 
Naruszenie zasad przyznania kompetencji i proporcjonalności 
— Oczywiście błędna wykładnia — Naruszenie prawa do 
obrony, zasad słuszności i równości broni — Obowiązek 

uzasadnienia) 

(2013/C 101/03) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Total SA, Elf Aquitaine SA (przedstawiciele: 
E. Morgan de Rivery i A. Noël-Baron, adwokaci) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
B. Gencarelli, P. Van Nuffel i V. Bottka, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększo
nym) z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie T-190/06 Total i Elf 
Aquitaine przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił skargę o 
stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Komisji C(2006) 
1766 wersja ostateczna z dnia 3 maja 2006 r. dotyczącej postę
powania na mocy art. 81 [WE] oraz art. 53 porozumienia EOG 
(sprawa COMP/38.620 — Nadtlenek wodoru i nadboran sodu) 
— Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione prak
tyki — Naruszenie zasad przyznania kompetencji i proporcjo
nalności — Oczywiście błędna wykładnia — Naruszenie prawa 
do obrony, zasad słuszności i równości broni — Obowiązek 
uzasadnienia 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje odrzucone. 

2) Total SA i Elf Aquitaine SA zostają obciążone kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 355 z 3.12.2011
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