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Resolutsioon
1. Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.
2. Jätta ED kohtukuludest üks kolmandik tema enda kanda.
3. Jätta Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kaks kolmandikku ED
kohtukuludest.
(1)

ELT C 184, 16.6.2014 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbri F-35/14 all ja anti üle
Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).

Üldkohtu 24. novembri 2016. aasta määrus – ED versus EUIPO
(Kohtuasi T-520/16) (1)
(Avalik teenistus — Ajutine teenistuja — Kaugtöö — Pikendamise taotlus — Keeldumine — Hagi —
Seejärel invaliidsuse tuvastamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)
(2017/C 022/51)
Kohtumenetluse keel: inglise
Pooled
Hageja: ED (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat S. Pappas)
Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: A. Lukošiūtė)
Ese
ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue tühistada EUIPO 15. jaanuari 2014. aasta otsuse, millega jäeti rahuldamata hageja
26. septembri 2013. aasta taotlus, milles ta peamiselt palus lubada pikendada õigust teha kaugtööd Barcelonast (Hispaania)
kuni tervise taastumiseni, ning EUIPO juhataja 3. juuni 2014. aasta otsuse, millega jäeti hageja 7. veebruari 2014. aasta
kaebus rahuldamata.
Resolutsioon
1. Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.
2. Jätta ED kohtukuludest üks kolmandik tema enda kanda.
3. Jätta Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kaks kolmandikku ED
kohtukuludest.
(1)

ELT C 7, 12.1.2015 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbri F-93/14 all ja anti üle
Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).

28. septembril 2016 esitatud hagi – Enrico Colombo ja Giacomo Corinti versus komisjon
(Kohtuasi T-690/16)
(2017/C 022/52)
Kohtumenetluse keel: itaalia
Pooled
Hagejad: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Itaalia), Giacomo Corinti (Ispra, Itaalia) (esindajad: advokaadid R. Colombo ja
G. Turri)
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Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada otsus, mille põhiandmed ei ole teada, kuid mis tehti teatavaks 20. juuli 2016. aasta kirjaga
ref. Ares (2016) 371182, milles Euroopa Komisjon, Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) – Ispra asukoha arendus –
tunnistas hankemenetluse JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC raames, mis puudutab Ispra Teadusuuringute Ühiskeskusele
tehtavate veevärgi ning kaugkütte ja kaugjahutuse alajaamade ehitus- ja hooldustööde raamlepingut, edukaks teise
pakkuja pakkumuse;
— tühistada 20. juuli 2016. aasta kiri ref. Ares (2016) 371182, millega Euroopa Komisjon, Teadusuuringute Ühiskeskus
(JRC) – Ispra asukoha arendus – tegi teatavaks hankemenetluse tulemused;
— tühistada hankemenetluse protokollid kuupäevaga 13. mai 2016 ja 28. juuni 2016;
— hüvitada tekitatud kahju, esimese võimalusena mitterahalises vormis, tühistades, tunnistades kehtetuks või jättes
kohaldamata Euroopa Komisjoni ja eduka pakkuja vahel 19. augustil 2016 sõlmitud lepingu, mille põhiandmed ei ole
teada, ning seejärel võimaldada hagejatel lepingusse astuda;
— teise võimalusena hüvitada kahju summas 500 000,00 eurot või suuremas või väiksemas summas, mida Üldkohus peab
asjakohaseks ja millele lisandub intress ning mis on inflatsiooni arvestades ümber hinnatud maksetähtpäeva seisuga.

Väited ja peamised argumendid
Hageja põhjendab oma tühistamisnõudeid kolme väitega: on rikutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri
2012. aasta määruse nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega
muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT 2012, L 298, lk 1), artikleid 105 ja 107, on rikutud
asjaomast hankemenetlust reguleerivaid erinorme (Lex specialis), on rikutud võrdse kohtlemise ja nõuetekohase menetluse
põhimõtteid ning ühtlasi on antud juhul tegemist võimu kuritarvitamisega.
Sellega seoses väidetakse, et eduka pakkuja esitatud pakkumus oleks tulnud kõrvale jätta, kuna see ei vastanud Lex
specialis’e nõuetele õigusvõime ja tehniliste võimsuste osas.

22. oktoobril 2016 esitatud hagi – QH versus parlament
(Kohtuasi T-748/16)
(2017/C 022/53)
Kohtumenetluse keel: inglise
Pooled
Hageja: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgia) (esindajad: advokaadid N. Lhoëst ja S. Michiels)
Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada 26. jaanuari 2016. aasta otsus, millega jäeti hageja abitaotlus rahuldamata, ja sellest tulenevalt tühistada
12. juuli 2016. aasta otsus, millega jäeti tema kaebus rahuldamata ning mõista tema kasuks välja hüvitis talle väidetavalt
tekitatud kahju eest;
— mõista kohtukulud välja kostjalt.

