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TRIBUNALUL
Hotărârea Tribunalului din 18 ianuarie 2018 – Kenup Foundation și alții/EIT
(Cauza T-76/15) (1)
[„Cercetare și dezvoltare tehnologică — EIT — Program cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 —
Cerere de propuneri în vederea desemnării unei comunități a cunoașterii și a inovării — Respingerea
ofertei reclamantelor — Regulamentul (CE) nr. 294/2008 — Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 —
Delegare nelegală de competențe”]
(2018/C 072/39)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamante: Kenup Foundation (Kalkara, Malta), Candena GmbH (Lunebourg, Germania), CO BIK Center odličnosti za
biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Ajdovščina, Slovenia), Evotec AG (Hamburg, Germania) (reprezentanți:
inițial U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß și A. Richter, ulterior U. Soltész, H. Weiß și A. Richter și în cele din urmă U. Soltész și
H. Weiß, avocați)

Pârât: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (reprezentanți: M. Kern, agent, asistat de P. de Bandt și M.
Gherghinaru, avocați)

Interveniente în susținerea reclamantelor: Republica Malta (reprezentanţi: M. E. Perici Calascione, avocat) și Stiftung Universität
Lüneburg (reprezentant: F. Oehl, avocat)

Obiectul
Cerere în temeiul articolului 263 TFUE și privind anularea deciziilor din 9 decembrie 2014, al căror sens a fost comunicat
prin scrisoarea din 10 decembrie 2014, prin care EIT a desemnat Comunitatea cunoașterii și inovării (CCI) „Inovare pentru
o viață sănătoasă și pentru îmbătrânire activă” și a respins propunerea prezentată de consorțiul Kenup.

Dispozitivul
1) Anulează deciziile din 9 decembrie 2014, al căror sens a fost comunicat prin scrisoarea din 10 decembrie 2014, prin care Institutul
European de Inovare și Tehnologie (EIT) a desemnat Comunitatea cunoașterii și inovării (CCI) „Inovare pentru o viață sănătoasă și
pentru îmbătrânire activă” și a respins propunerea prezentată de consorțiul Kenup.

2) EIT suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Kenup Foundation, de Candena GmbH, de CO BIK Center
odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo și de Evotec AG.
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