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TRIBUNALEN
Tribunalens dom av den 18 januari 2018 – Kenup Foundation m.fl. mot EIT
(Mål T-76/15) (1)
(Forskning och teknisk utveckling — EIT — Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och
innovation — Anbudsinfordran inför utseendet av en kunskaps- och innovationsgemenskap —
Sökandenas anbud har förkastats — Förordning (EG) nr 294/2008 — Förordning (EU) nr 1290/2013 —
Olaglig delegering av befogenheter)
(2018/C 072/39)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Kenup Foundation (Kalkara, Malta), Candena GmbH (Lüneburg, Tyskland), CO BIK Center odličnosti za
biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Ajdovščina, Slovénien), Evotec AG (Hamburg, Tyskland) (ombud:
inledningsvis advokaterna U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß och A. Richter, därefter advokaterna U. Soltész, H. Weiß och
A. Richter, slutligen advokaterna U. Soltész och H. Weiß)

Svarande: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (ombud: M. Kern biträdd av advokaterna P. de Bandt och
M. Gherghinaru)

Parter som har intervenerat till stöd för sökandena: Republiken Malta (ombud: advokaten E. Perici Calascione) och Stiftung
Universität Lüneburg (ombud: advokaten F. Oehl)

Saken
Talan väckt med stöd av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av besluten av den 9 december 2014, vars innehåll delgavs
genom skrivelse av den 10 december 2014, genom vilka EIT utsåg kunskaps- och innovationsgemenskapen (CCI)
”Innovation för ett hälsosamt liv och ett aktivt åldrande” och förkastade det förslag som konsortiet Kenup ingett.

Domslut
1) Besluten av den 9 december 2014, vars innehåll delgavs genom skrivelse av den 10 december 2014, genom vilka Europeiska
institutet för innovation och teknik utsåg kunskaps- och innovationsgemenskapen (CCI) ”Innovation för ett hälsosamt liv och ett
aktivt åldrande” och förkastade det förslag som konsortiet ogiltigförklaras.

2) EIT ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Kenup Foundation, Candena GmbH, CO BIK
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo och Evotec AG.
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