
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

PL 11.1.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 9/11



Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) z dnia 22 maja 
2012 r. w sprawie T-570/20 Environmental Manufacturing 
przeciwko OHIM — Wolf, którym Sąd oddalił skargę o stwier
dzenie nieważności wniesioną przez zgłaszającego graficzny 
znak towarowy przedstawiający głowę wilka dla towarów nale 
żących do klasy 7 na decyzję R 425/2010-2 Drugiej Izby 
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (OHIM) z dnia 6 października 2010 r. uchyla
jącą decyzję Wydziału Sprzeciwów oddalającą sprzeciw wnie
siony przez właściciela graficznych międzynarodowych i krajo
wych znaków towarowych zawierających elementy słowne 
„WOLF Jardin” i „Outils WOLF” dla towarów należących do 
klas 1, 5, 7, 8, 12, 13 i 31 — Wykładania art. 8 ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Względne podstawy 
odmowy rejestracji — Naruszenie charakteru odróżniającego 
lub renomy wcześniejszego znaku towarowego 

Sentencja 

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 
T-570/10 Environmental Manufacturing przeciwko OHIM — 
Wolf (Przedstawienie głowy wilka) zostaje uchylony. 

2) Sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd 
Unii Europejskiej. 

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 331 z 27.10.2012. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 listopada 2013 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per le 
Marche — Włochy) — Comune di Ancona przeciwko 

Regione Marche 

(Sprawa C-388/12) ( 1 ) 

(Fundusze strukturalne — Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) — Wkład finansowy jednego z tych 
funduszy — Kryteria kwalifikowalności wydatków — 
Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 — Artykuł 30 ust. 4 
— Zasada trwałości działania — Pojęcie „znacznej 
modyfikacji” działania — Udzielenie koncesji bez uprzedniego 

ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania przetargowego) 

(2014/C 9/17) 

Język postępowania: włoski 

Sąd odsyłający 

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Comune di Ancona 

Strona pozwana: Regione Marche 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — 
Wykładnia art. 30 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 
1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego prze
pisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.U. L 161, 
s. 1) — Cofnięcie i odzyskanie wspólnotowej pomocy finan
sowej — Pojęcie „znacznej modyfikacji” — Związek pomiędzy 
wymogiem zmiany charakteru lub warunków wdrożenia danego 
działania w życie a wymogiem zmiany warunku braku przyspo
rzenia nienależnej korzyści przedsiębiorstwu lub jednostce 
samorządu terytorialnego — Modyfikacja o charakterze funk
cjonalnym — Wymóg, aby będące przedmiotem finansowania 
działania były zgodnie z unijnymi przepisami w dziedzinie 
udzielania zamówień publicznych — Częściowa zmiana prze
znaczenia finansowanego obiektu i udzielenie koncesji na zarzą
dzanie nim prywatnemu podmiotowi z pominięciem postępo
wania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

Sentencja 

1) Artykuł 30 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z 
dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w 
sprawie funduszy strukturalnych należy interpretować w taki 
sposób, iż przepis ten dotyczy również modyfikacji zaistniałych 
we wskazanym w tym przepisie pięcioletnim okresie, które zaszły 
już po realizacji danego obiektu, a w szczególności — podczas 
zarządzania nim. 

2) Artykuł 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999 należy inter
pretować w taki sposób, iż, aby móc ocenić, czy udzielenie koncesji 
nie powoduje powstania po stronie organu udzielającego koncesji 
znacznych przychodów lub nienależnej korzyści po stronie konces
jonariusza, nie ma potrzeby uprzedniego sprawdzania, czy powie
rzony obiekt został poddany znacznym modyfikacjom. 

3) Artykuł 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999 należy inter
pretować w ten sposób, iż dotyczy on zarówno przypadku mody
fikacji fizycznej, gdy zrealizowany obiekt nie odpowiada temu 
przewidzianemu w projekcie, którego dofinansowanie zostało 
zatwierdzone, jak i modyfikacji funkcjonalnej, przy czym w przy
padku modyfikacji polegającej na wykorzystywaniu obiektu do 
prowadzenia rodzajów działalności innych niż to, które zostało 
przewidziane w projekcie, którego dofinansowanie zostało zatwier
dzone, taka zmiana musi być w stanie znacząco zmniejszyć możli
wość zrealizowania za pomocą danego działania przypisanego mu 
celu.
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