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ОБЩ СЪД
Решение на Общия съд от 18 януари 2018 г. — Kenup Foundation и др./EIT
(Дело T-76/15) (1)
(Научни изследвания и технологично развитие — EIT — Рамкова програма за научни изследвания
и иновации „Хоризонт 2020“ — Покана за отправяне на предложения с цел определяне на
общност на знание и иновации — Отхвърляне на офертата на жалбоподателите — Регламент
(ЕО) № 294/2008 — Регламент (ЕС) № 1290/2013 — Неправомерно делегиране на правомощия)
(2018/C 072/39)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподатели: Kenup Foundation (Kalkara, Малта), Candena GmbH (Lunebourg, Германия), CO BIK Center odličnosti za
biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Ajdovščina, Словения), Evotec AG (Хамбург, Германия) (представители:
първоначално U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß и A. Richter, впоследствие U. Soltész, H. Weiß и A. Richter, накрая U. Soltész
и H. Weiß, адвокати)

Ответник: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (представители: M. Kern, подпомаган от P. de Bandt и
M. Gherghinaru, адвокати)

Встъпили страни в подкрепа на жалбоподателите: Република Малта (представител: M. E. Perici Calascione, адвокат) и
Stiftung Universität Lüneburg (представител: F. Oehl, адвокат)

Предмет
Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на решенията от 9 декември 2014 г., чието съдържание е било съобщено с
писмо от 10 декември 2014 г., с които EIT е определил общността на знание и иновации (ОЗИ) „Иновации за здравословен
начин на живот и активен живот на възрастните хора“ и е отхвърлил предложението на консорциума Kenup

Диспозитив
1) Отменя решенията от 9 декември 2014 г., чието съдържание е било съобщено с писмо от 10 декември 2014 г., с които
Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е определил общността на знание и иновации (ОЗИ) „Иновации
за здравословен начин на живот и активен живот на възрастните хора“ и е отхвърлил предложението на консорциума
Kenup.

2) EIT понася направените от него съдебни разноски, както и тези на Kenup Foundation, Candena GmbH, CO BIK Center
odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo и Evotec AG.
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