
22.7.2019 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 246/25

Sprawa T- Postanowienie Sądu z dnia 20 maja 2019 r. — Phrenos i in./Komisja

(Sprawa T-715/18) (1)

(Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Planowanie, przygotowanie, promocja 
i realizacja „Europejskich Dni Rozwoju” — Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia 

innemu — Unieważnienie postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia — Następcza bezprzedmiotowość 
postępowania — Umorzenie postępowania)

(2019/C 246/26)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Phrenos SPRL (Mont-sur-Marchienne, Belgia), Akkanto (Watermael-Boitsfort, Belgia) i Operational Management Solu-
tions (Chaumont-Gistoux, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci R. Jafferali i R. van Melsen)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Aresu, J. Estrada de Solà i A. Katsimerou, pełnomocnicy)

Przedmiot

Sformułowane na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 
odrzucenia oferty konsorcjum utworzonego przez skarżących, przestawionej w ramach przetargu EuropeAid/139729/DH/SER/BE 
na świadczenie usług dotyczących planowania, przygotowania, promocji i realizacji „Europejskich Dni Rozwoju” na rzecz Dyrekcji 
Generalnej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju i w sprawie udzielenia zamówienia innemu oferentowi.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone jako bezprzedmiotowe.

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami, łącznie z kosztami postępowania w przedmiocie środków tymczasowych, z 
wyjątkiem kosztów związanych ze złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze interwenienta, 
złożonego przez Pomilio Blumm Srl w postępowaniu w przedmiocie środków tymczasowych.

3) Phrenos SPRL, Akkanto, Operational Management Solutions, Komisja i Pomilio Blumm ponoszą własne koszty związane z 
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze interwenienta, złożonym przez Pomilio Blumm Srl w postę-
powaniu w przedmiocie środków tymczasowych.

(1) Dz.U. C 72 z 25.2.2019.

Sprawa T- Postanowienie Sądu z dnia 7 czerwca 2019 r. — Telemark plus/EUIPO (Telemarkfest)

(Sprawa T-719/18) (1)

(Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Telemarkfest —
 Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

(UE) 2017/1001)

(2019/C 246/27)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Telemark plus eV (Altusried, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat S. Schenk)
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