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— anular qualquer decisão que o Parlamento Europeu possa ter tomado relativamente ao desenrolar deste processo de
negociação sem a publicação de um anúncio no âmbito do processo NPE-15.8;
— declarar que os contratos eventualmente celebrados com base no procedimento de negociação sem a publicação de um
anúncio de concurso no âmbito do processo NPE — 15.8 são nulos;
— condenar o Parlamento Europeu a suportar as despesas do presente processo, incluindo as despesas de aconselhamento
jurídico efetuadas pela recorrente.

Fundamentos e principais argumentos
A recorrente invoca um fundamento de recurso relativo à violação dos artigos 102.o, 103.o e 104.o, n.o 2, do Regulamento
Financeiro e do artigo 134.o, n.o 1, alínea c), das normas de execução, que torna inválida a decisão, com data desconhecida,
de dar início ao procedimento de negociação sem a prévia publicação de um anúncio de concurso.
Segundo a recorrente, o Parlamento Europeu usou de modo errado e ilegal o procedimento de negociação sem a prévia
publicação de um anúncio de concurso, no qual deveria ter sido declarado que se tratava de um procedimento excecional
cujo uso devia ser legalmente justificado (designadamente devido à obrigação do Parlamento Europeu de assegurar que os
contratos públicos têm por base uma concorrência tão ampla quanto possível — v. artigo 102.o, n.o 2, do Regulamento
Financeiro). A recorrente alega que esta justificação não foi dada pelo Parlamento Europeu e que não existiam razões de
urgência imperiosa decorrente de acontecimentos imprevisíveis e não imputáveis ao Parlamento Europeu (como exigido
pelo artigo 134.o, n.o 1, das normas de execução).

Recurso interposto em 13 de abril de 2015 — Sopra Steria Group/Parlamento
(Processo T-182/15)
(2015/C 262/39)
Língua do processo: inglês
Partes
Recorrente: Sopra Steria Group SA (Annecy-le-Vieux, França) (representantes: A. Verlinden, R. Martens e J. Joossen,
advogados)
Recorrido: Parlamento Europeu

Pedidos
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— anular as decisões do Parlamento Europeu de data desconhecida, notificadas por cartas de 13 de fevereiro de 2015,
visando a exclusão do IBI IUS do lote 2 e a exclusão da STEEL do lote 3 no processo de adjudicação PE/ITEC-ITS14;
— declarar que o(s) contrato(s) celebrado(s) com outros adjudicatários é (são) nulo(s);
— condenar o Parlamento Europeu a suportar as despesas do processo, incluindo as despesas de patrocínio jurídico
efetuadas pela recorrente.

Fundamentos e principais argumentos
Em apoio do seu recurso a recorrente invoca um fundamento, relativo à violação pelo Parlamento Europeu dos princípios
da transparência, proporcionalidade e igualdade de tratamento previstos no artigo 102.o do Regulamento Financeiro, à
violação dos critérios de exclusão previstos no artigo 107.o, n.o 1, alíneas a) e b), do Regulamento Financeiro, à violação do
artigo 158.o, n.o 3, das normas de aplicação, à violação pelo Parlamento Europeu do seu próprio caderno de encargos para
o ITS 14, que tornam inválidas as decisões de data desconhecida, notificadas por cartas de 13 de fevereiro de 2015, visando
a exclusão do IBI IUS do lote 2 e da STEEL do lote 3 do ITS14.
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Na primeira parte do único fundamento de recurso, a recorrente alega que o Parlamento Europeu não aplicou corretamente
o seu próprio caderno de encargos para o ITS14 e o princípio processual geral patere legem quam ipse fecisti e violou o
artigo 107.o, n.o 1, alíneas a), e b), do Regulamento Financeiro ao excluir a recorrente e, consequentemente, o consórcio IBI
IUS do lote n.o 2 e a STEEL do lote n.o 3 do ITS14, devido a um alegado (e não provado) conflito de interesses e a uma
alegada (e não provada) falta de prestação de informações ao Parlamento Europeu.
Na segunda parte do único fundamento de recurso (em relação subsidiária), a recorrente alega que o parlamento Europeu
violou os princípios da transparência, proporcionalidade e igualdade de tratamento (não discriminação) previstos no
artigo 102.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro ao excluir a recorrente e, subsequentemente, o consórcio IBI IUS do lote n.
o
2 e a STEEL do lote n.o 3 do ITS14, devido a um alegado (e não provado) conflito de interesses potencial e a uma alegada
(e não provada) falta de prestação de informações ao Parlamento Europeu.

Recurso interposto em 14 de abril de 2015 — Trivisio Prototyping/Comissão
(Processo T-184/15)
(2015/C 262/40)
Língua do processo: alemão
Partes
Recorrente: Trivisio Prototyping GmbH (Trier, Alemanha) (representantes: A. Bartosch e A. Böhlke, advogados)
Recorrida: Comissão Europeia

Pedidos
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— Anular a decisão da Comissão Europeia C(2015) 633 final, de 2 de fevereiro de 2015, relativa à cobrança do montante
de 385 112,19 euros, acrescido de juros, devido pela Trivisio Prototyping GmbH;
— Condenar a Comissão nas despesas.

Fundamentos e principais argumentos
Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca três fundamentos.
1. Primeiro fundamento: erro na apreciação dos factos
— A este respeito, a recorrente alega, nomeadamente, que ao assinar os acordos de apoios financeiros ULTRA («Ultra
portable augmented reality for industrial maintenance applications»), IMPROVE («Improving Display and Rendering
Technology for Virtual Environments») e CINeSPACE («Experiencing urban film and cultural heritage while on-the-move»), a Comissão sabia da utilização de engenheiros russos ou, em todo o caso, devia sabê-lo. Acrescenta que a
cobrança do montante exigido é, nas circunstâncias em causa, ilícita.
2. Segundo fundamento: inexistência de violação às regras do anexo 2 dos acordos de apoios financeiros referentes à
subconcessão pela recorrente
— A recorrente alega que, entre ela e o respetivo empregador dos engenheiros russos — independentemente do facto
de que se tratava de pessoas jurídicas diferentes –, existia uma relação de controlo, pelo que não existe nenhuma
violação às disposições do anexo II dos acordos de apoios financeiros relativos à subconcessão.
3. Terceiro fundamento: subsidiariamente, violação ao princípio da proteção da confiança legítima
— Subsidiariamente, para se opor à cobrança impugnada, a recorrente invoca o princípio da proteção da confiança
legítima.

