
Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) z dnia 9 września 
2011 r. w sprawie T-25/06 Alliance One International prze
ciwko Komisji, w którym Sąd ten oddalił skargę o stwierdzenie 
częściowej nieważności decyzji Komisji 2006/901/WE z dnia 
20 października 2005 r. dotyczącej przewidzianej w art. 81 
ust. 1 [WE] procedury (sprawa COMP/C.38.281/B.2 — Suro
wiec tytoniowy — Włochy [podanej do wiadomości pod 
numerem C(2005) 4012] (Dz.U. L 353, s. 45) w przedmiocie 
kartelu mającego na celu ustalanie cen płaconych producentom 
i innym pośrednikom oraz podział dostawców na włoskim 
rynku surowca tytoniowego, a także o obniżenie kwoty nało 
żonej na Alliance One International grzywny 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje odrzucone. 

2) Alliance One International Inc. zostaje obciążona kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.01.2012. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 21 listopada 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Juridiction de Proximité 
de Chartres — Francja) — Hervé Fontaine przeciwko 

Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale 

(Sprawa C-603/11) ( 1 ) 

(Konkurencja — Artykuły 101 TFUE i 102 TFUE — Dodat
kowe ubezpieczenie zdrowotne — Porozumienia w przedmiocie 
świadczeń zdrowotnych zawierane przez towarzystwa ubezpie
czeń wzajemnych z wybranymi przez nie lekarzami — Różnica 

w traktowaniu — Oczywista niedopuszczalność) 

(2013/C 108/08) 

Język postępowania: francuski 

Sąd odsyłający 

Juridiction de Proximité de Chartres 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Hervé Fontaine 

Strona pozwana: Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Juridiction de Proximité de Chartres — Wykładnia art. 101 i 
102 TFUE — Konkurencja — Krajowe przepisy zakazujące 
towarzystwom dodatkowych ubezpieczeń wzajemnych dostoso
wywania ich świadczeń w zależności od warunków wykony
wania procedur [medycznych] i udzielania świadczeń [opieki 

zdrowotnej] — Zakaz zawierania przez towarzystwa ubezpie
czeń wzajemnych umów w przedmiocie świadczeń zdrowot
nych z wybranymi przez nie lekarzami — Różnica w trakto
waniu w stosunku do innych przedsiębiorstw i instytucji zabez
pieczenia społecznego podlegających code des assurances lub 
code de sécurité sociale — Ograniczenia 

Sentencja 

Złożony przez juge de proximité de Chartres postanowieniem z dnia 
17 listopada 2011 r. wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy
cjalnym jest w oczywisty sposób niedopuszczalny. 

( 1 ) Dz.U. C 39 z 11.02.2012. 

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 27 
listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Inalta Curte de 
Casație și Justiție — Rumunia) — SC „AUGUSTUS” Iași 
SRL przeciwko Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală 

și Pescuit 

(Sprawa C-627/11) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Oczywista niedopuszczalność) 

(2013/C 108/09) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd odsyłający 

Inalta Curte de Casație și Justiție 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: SC „AUGUSTUS” Iași SRL 

Strona pozwana: Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și 
Pescuit 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Inalta Curte de Casație și Justiție — Wykładnia rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie 
wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań prze
dakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów 
wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiega
jących się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie prze
dakcesyjnym (Dz.U. L 161, s. 87), a także rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.U. 
L 161, s. 1) — Anulowanie i odzyskanie wspólnotowej pomocy 
finansowej przyznanej na podstawie programu SAPARD w 
przypadku nieprawidłowości — Kwalifikowalność dokonanych 
wydatków — Przypadek siły wyższej — Uzasadnienie — 
Pojęcia „efektywności gospodarczej” i „dochodowości”
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