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TRIBUNÁL
Rozsudek Tribunálu ze dne 18. ledna 2018 – Kenup Foundation a další v. EIT
(Věc T-76/15) (1)
„Výzkum a technologický rozvoj — EIT — Rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020 —
Výzva k předkládání návrhů za účelem určení znalostního a inovačního společenství — Odmítnutí nabídky
žalobkyň — Nařízení (ES) č. 294/2008 — Nařízení (EU) č. 1290/2013 — Protiprávní přenesení
pravomocí“
(2018/C 072/39)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Kenup Foundation (Kalkara, Malta), Candena GmbH (Lüneburg, Německo), CO BIK Center odličnosti za
biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Ajdovščina, Slovinsko), Evotec AG (Hamburk, Německo) (zástupci:
původně U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß a A. Richter, poté U. Soltész, H. Weiß a A. Richter a nakonec U. Soltész a H. Weiß,
advokáti)

Žalovaný: Evropský inovační a technologický institut (EIT)(zástupci: M. Kern, zmocněnec, ve spolupráci s P. de Bandtem
a M. Gherghinaruem, advokáty)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyně: Republika Malta (zástupci: M. E. Perici Calascione, advokátka) a Stiftung Universität
Lüneburg (zástupce: F. Oehl, advokát)

Předmět věci
Žaloba, jejímž předmětem je návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí ze dne 9. prosince 2014,
jejichž obsah byl sdělen dopisem ze dne 10. prosince 2014, a kterými EIT určil znalostní a inovační společenství (ZIS)
„Inovace pro zdravý životní styl a aktivní stárnutí“ (ZIS) a odmítl nabídku konsorcia Kenup.

Výrok rozsudku
1) Rozhodnutí ze dne 9. prosince 2014, jejichž obsah byl sdělen dopisem ze dne 10. prosince 2014, a kterými Evropský inovační
a technologický institut (EIT) určil znalostní a inovační společenství (ZIS) „Inovace pro zdravý životní styl a aktivní stárnutí“ a zamítl
návrh předložený konsorciem Kenup, se zrušují.

2) EIT ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady vynaložené Kenup Foundation, Candena GmbH, CO BIK Center odličnosti za
biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo a Evotec AG.
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