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Konklusion
1) Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.
2) ED bærer en tredjedel af sine egne omkostninger.
3) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) bærer sine egne omkostninger og betaler to tredjedele af
sagsøgerens omkostninger.
(1)

EUT C 184 af 16.6.2014 (sag oprindeligt registreret ved Retten i Personalerettens for Den Europæiske Union under nummeret F-35/
14 og overført til Retten for Den Europæiske Union om 1.9.2016).

Rettens kendelse af 24. november 2016 — ED mod EUIPO
(Sag T-520/16) (1)
(Personalesag — midlertidigt ansat — telearbejde — ansøgning om forlængelse — afslag — søgsmål —
efterfølgende tildeling af invaliditet — ufornødent at træffe afgørelse)
(2017/C 022/51)
Processprog: engelsk
Parter
Sagsøger: ED (Barcelona, Spanien) (ved advokat S. Pappas)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved A. Lukošiūtė, som befuldmægtiget)
Sagens genstand
Påstand om annullation, indgivet i henhold til artikel 270 TEUF, af EUIPO’s afgørelse af 15. januar 2014 om afslag på
sagsøgerens ansøgning af 26. september 2013 om i det væsentlige at få tilladelse til at fortsætte sit telearbejde fra Barcelona
(Spanien), indtil hans helbredstilstand forbedres, og af afgørelsen truffet af formanden for EUIPO den 3. juni 2014 om afslag
på hans klage af 7. februar 2014.
Konklusion
1) Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.
2) ED bærer en tredjedel af sine egne omkostninger.
3) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) bærer sine egne omkostninger samt to tredjedele af de af ED
afholdte omkostninger.
(1)

EUT C 7 af 12.1.2015 (sag oprindeligt registreret ved Retten for EU-Personalesager under sagsnummer F-93/14 og overført til Den
Europæiske Unions Ret den 1.9.2016).

Sag anlagt den 28. september 2016 — Enrico Colombo og Giacomo Corinti mod Kommissionen
(Sag T-690/16)
(2017/C 022/52)
Processprog: italiensk
Parter
Sagsøgere: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italien) og Giacomo Corinti (Ispra, Italien) (ved advokaterne R. Colombo og
G. Turri)
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Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande
— Afgørelsen om tildeling med ukendte forhold og indhold, som blev forkyndt den 20. juli 2016, Ref. Ares (2016)
371182, hvorved Europa-Kommissionen, JRC — Forvaltning af anlægget i Ispra, for udbudsproceduren JRC/IPR/2016/
C.4/0002/OC vedrørende en rammaftale for bygge- og anlægsarbejder med konstruktion og vedligeholdelse af
understøtninger til rørledninger og systemer til opvarmning/afkøling ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra, gav tilslag
til koncessionshaverens bud.
— Noten af 20. juli 2016 Ref. Ares (2016) 371182, hvorved Europa-Kommissionen, JRC — Direktoratet for institutterne i
Ispra meddelte resultatet af udbuddet, annulleres.
— Mødereferaterne af 13. maj 2016 og 28. juni 2016 annulleres.
— Principalt indrømmes sagsøgerne erstatning for det konkret lidte tab — også ved at kontrakten med ukendt indhold og
forhold, der blev indgået den 19. august 2016 mellem Kommissionen og koncessionshaveren, erklæres ugyldig,
annulleres eller erklæres uvirksom, hvorefter sagsøgeren indtræder i kontrakten.
— Subsidiært indrømmes skadeserstatning til en værdi svarende til 500 000,00 EUR eller til et højere eller lavere beløb,
som Retten måtte finde passende, med tillæg af renter og en monetær tilpasning af det skyldige saldobeløb.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne med henblik på anfægtelsen gjort gældende, at der er sket en tilsidesættelse af
artikel 105 og 107 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de
finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/
2002 (EUT 2012, L 298, s. 1), en tilsidesættelse af lex specialis vedrørende det pågældende udbud, en tilsidesættelse af
princippet om lige betingelser og princippet om en retfærdig rettergang, samt at der i nærværende sag er foretaget
magtfordrejning.
Det gøres i denne forbindelse gældende, at koncessionshaverens bud burde være blevet udelukket, eftersom det ikke
opfylder kravene om den juridiske og tekniske kapacitet fastsat i lex specialis.

Sag anlagt den 22. oktober 2016 — QH mod Parlamentet
(Sag T-748/16)
(2017/C 022/53)
Processprog: engelsk
Parter
Sagsøger: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgien) (ved advokaterne N. Lhoëst og S. Michiels)
Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande
— Annullation af afgørelsen af 26. januar 2016 om afslag på sagsøgerens ansøgning om bistand og følgelig annullation af
afgørelsen af 12. juli 2016 om afslag på hans klage og påstand om, at sagsøgeren tildeles en erstatning for det tab, han
angiveligt har lidt.
— Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

