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Talan väckt den 26 maj 2015 – Close och Cegelec mot parlamentet
(Mål T-259/15)
(2015/C 236/63)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: SA Close (Harzé-Aywaille, Belgien) och Cegelec (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J.-M. Rikkers och J.-L.
Teheux)
Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden
Sökandena yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av okänt datum att tilldela det offentliga upphandlingskontraktet avseende
”projektet för att bygga ut och modernisera Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg” del 73 (Energiproduktion),
referensnummer INLO-D-UPIL-T-14-A04, till konsortiet ENERGIE-KAD (bestående av bolagen MERSCH & SCHMITZ
PRODUCTION SARL och ENERGOLUX S.A.) och därmed inte anta sökandenas anbud.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.
1. Första grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten och öppenhetsprincipen eftersom motiveringen till
förkastandet av sökandenas anbud och utdragen från beslutet att tilldela kontraktet till konsortiet ENERGIE-KAD inte
gör det möjligt att kontrollera huruvida dessa anbudsgivare har iakttagit de kvalitativa urvalskriterier som anges i
upphandlingsdokumenten.
2. Andra grunden: Uppenbart oriktig bedömning och åsidosättande av likhetsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen.
Sökandena har gjort gällande att Europaparlamentet gjorde en uppenbart oriktig bedömning när den tilldelade det aktuella
kontraktet till konsortiet ENERGIE-KAD och att urvalskriterierna inte har tillämpats i enlighet med förfrågningsunderlaget
och under iakttagande av öppenhetsprincipen, proportionalitetsprincipen, principen om likabehandling och ickediskrimineringsprincipen, vilket krävs enligt artikel 102 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (1).
(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens
allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, s. 1).

Talan väckt den 26 maj 2015 – Edison mot harmoniseringsbyrån – Eolus Vind (e)
(Mål T-276/15)
(2015/C 236/64)
Ansökan är avfattad på: engelska
Parter
Sökande: Edison SpA (Milano, Italien) (ombud: advokaterna D. Martucci, F. Boscariol de Roberto och I. Gatto)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)
Motpart vid överklagandenämnden: Eolus Vind AB (publ) (Hässleholm, Sverige)

