
Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności:

— decyzji nr D(2015)24297 Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki Parlamentu Europejskiego z dnia 
29 maja 2015 r. unieważniającej przetarg INLO-D-UPIL-T-14-AO4 – część 75 „Instalacja elektryczna 
wysokoprądowa” dotyczący projektu rozbudowy i modernizacji budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu;

— decyzji nr D(2015)28116 Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki Parlamentu Europejskiego z dnia 
11 czerwca 2015 r. unieważniającej przetarg INLO-D-UPIL-T-14-AO4 – część 75 „Instalacja elektryczna 
wysokoprądowa” dotyczący projektu rozbudowy i modernizacji budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Pierwszy zarzut dotyczący braku uzasadnienia, ze względu na to, że pozwana poprzestała na uzasadnieniu decyzji 
o unieważnieniu z dni 29 maja 2015 r. i 11 czerwca 2015 r. tym, że pozostałe otrzymane oferty, w tym pozwanych, 
znacznie przekraczały szacunkową wartość zamówienia, którą instytucja zamawiająca przyjęła wcześniej za podstawę, 
lecz jej w tych decyzjach nie podała. Pozwana podała bowiem tę szacunkową kwotę dopiero w piśmie przekazanym po 
dniu 18 czerwca 2015 r.

2. Zarzut drugi, pomocniczy, dotyczący oczywistego błędu w ocenie. Skarżące podnoszą, że szacunkowa wartość 
zamówienia pozwanej nie przystaje do warunków rynkowych i jest rażąco zaniżona.

Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2015 r. – Thun 1794/OHIM – Adekor (symbole graficzne)

(Sprawa T-420/15)

(2015/C 337/29)

Język skargi: czeski

Strony

Strona skarżąca: Thun 1794 a.s. (Nová Role, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat F. Steidl)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Adekor s.r.o. (Loket, Republika Czeska)
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Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Właściciel spornego wzoru: Adekor s.r.o.

Przedmiotowy sporny wzór: (Przemysłowy) wzór wspólnotowy nr 000840400-0001

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie R 1465/2014-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

— istotne naruszenie przepisów postępowania;

— naruszenie art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002;

— przekroczenie granic swobodnego uznania.

Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2015 r. – Systran/Komisja

(Sprawa T-421/15)

(2015/C 337/30)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Systran SA (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci J. Hoss, E. Omes i P. Hoffmann)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— połączenie niniejszej sprawy ze sprawą T-481/13;

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 25 czerwca 2015 r., wydanej przez Komisję Europejską, a może Unię 
Europejską;

— obciążenie Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej całością kosztów.
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