
cena towaru została ustalona przez strony bez żadnej wzmianki doty
czącej podatku od wartości dodanej, a dostawca tego towaru jest osobą 
zobowiązaną z tytułu podatku od wartości dodanej należnego w 
związku z czynnością podlegającą opodatkowaniu, ustalona cena, w 
przypadku gdy dostawca nie może odzyskać od nabywcy podatku od 
wartości dodanej, którego żąda organ podatkowy, powinna być uznana 
za cenę obejmującą już podatek od wartości dodanej. 

( 1 ) Dz.U. C 243 z 11.8.2012. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 listopada 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale 
per la Regione Siciliana — Włochy) — Giuseppa Romeo 

przeciwko Regione Siciliana 

(Sprawa C-313/12) ( 1 ) 

(Krajowe postępowanie administracyjne — Sytuacja czysto 
wewnętrzna — Akty administracyjne — Obowiązek 
uzasadnienia — Możliwość uzupełnienia braku uzasadnienia 
w toku postępowania sądowego wszczętego w zakresie aktu 
administracyjnego — Wykładnia art. 296 akapit drugi 
TFUE i art. 41 ust. 2 lit. c) Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej — Brak właściwości Trybunału) 

(2014/C 9/15) 

Język postępowania: włoski 

Sąd odsyłający 

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Sici
liana 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Giuseppa Romeo 

Strona pozwana: Regione Siciliana 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione Sici
liana) — Wykładnia art. 296 TFUE i art. 41 ust. 2 lit. c) 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Uregulowanie 
krajowe przewidujące, że w pewnych okolicznościach organy 
administracji publicznej mogą odstąpić od uzasadnienia swych 
aktów lub uzupełnić brak uzasadnienia aktu administracyjnego 
w toku postępowania sądowego wszczętego w stosunku do 

tego aktu — Prawo krajowe odsyłające do prawa Unii w celu 
uregulowania sytuacji wyłącznie wewnętrznych — Możliwość 
interpretowania i stosowania przez sąd krajowy przepisów i 
zasad prawa krajowego w sposób odbiegający od wykładni 
przyjętej przez Trybunał Sprawiedliwości 

Sentencja 

1) Pytanie pierwsze przedłożone przez Corte dei conti, sezione giuris
dizionale per la Regione Siciliana (Włochy) postanowieniem z dnia 
19 czerwca 2012 r. jest niedopuszczalne. 

2) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest właściwy do 
udzielenia odpowiedzi na pytania drugie i trzecie przedłożone mu 
przez Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sici
liana postanowieniem z dnia 19 czerwca 2012 r. 

( 1 ) Dz.U. C 295 z 29.9.2012. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 listopada 2013 r. 
— Environmental Manufacturing LLP przeciwko Urzędowi 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 

towarowe i wzory), Société Elmar Wolf 

(Sprawa C-383/12 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie 
w sprawie sprzeciwu — Graficzny znak towarowy 
przedstawiający głowę wilka — Sprzeciw właściciela 
graficznych międzynarodowych i krajowych znaków 
towarowych zawierających elementy słowne „WOLF Jardin” 
i „Outils WOLF” — Względne podstawy odmowy rejestracji 
— Naruszenie charakteru odróżniającego wcześniejszego 
znaku towarowego — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — 
Artykuł 8 ust. 5 — Zmiana rynkowego zachowania 

przeciętnego konsumenta — Ciężar dowodu) 

(2014/C 9/16) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Environmental Manufacturing LLP (przed
stawiciele: M. Atkins, solicitor, K. Shadbolt, advocate, S. Maly
nicz, barrister) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. 
Folliard-Monguiral, pełnomocnik), Société Elmar Wolf
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