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Pedidos
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— Declarar que a Comissão violou os deveres que lhe incumbem por força do TFUE e da Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia, porquanto não se pronunciou sobre a denúncia que a ora demandante lhe apresentou, em
12 de julho de 2012, de abuso de posição dominante pelo grupo VELUX, embora formalmente a isso estivesse obrigada;
— Condenar a Comissão nas despesas, inclusivamente se o processo vier a ser arquivado por a Comissão ter proferido uma
decisão enquanto o mesmo estava pendente.
Fundamentos e principais argumentos
A demandante invoca um fundamento para a ação: violação do artigo 288.o TFUE, conjugado com os artigos 102.o TFUE e
105.o TFUE, e com o artigo 41.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
Uma primeira posição, alegadamente sobre o mérito da denúncia da ora demandante, emitida três anos e meio após a
apresentação dessa denúncia, não é um ato praticado num prazo razoável. A Comissão não apresentou prova nenhuma de
que praticou qualquer ato no âmbito do procedimento de investigação. Antes de proferir uma decisão, a Comissão estava
obrigada a analisar com rigor os elementos de facto e de direito aduzidos pela ora demandante. O procedimento que a
denunciante desencadeou é a única forma de garantir os seus direitos.

Recurso interposto em 15 de maio de 2017 — Optile/Comissão
(Processo T-309/07)
(2017/C 249/46)
Língua do processo: francês
Partes
Recorrente: Organisation professionnelle des transports d’Ile de France (Optile) (Paris, França) (representantes: F. Thiriez e M.
Dangibeaud, advogados)
Recorrida: Comissão Europeia
Pedidos
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— a título principal, anular parcialmente o artigo 1.o da decisão da Comissão Europeia de 2 de fevereiro de 2017
SA.26763 relativa aos alegados auxílios concedidos às empresas de transportes públicos pela região Île de France,
unicamente na medida em que se considera que o regime de auxílios instituído pela região Île de France entre 1979 e
2008 constitui um regime de auxílios novo «ilegalmente posto em execução»;
— a título subsidiário, anular parcialmente o artigo 1.o da decisão da Comissão Europeia de 2 de fevereiro de 2017
SA.26763 relativa aos alegados auxílios concedidos às empresas de transportes públicos pela região Île de France, na
medida em declara que o regime de auxílios foi «ilegalmente posto em execução» entre maio de 1994 e 25 de dezembro
de 2008.
Fundamentos e principais argumentos
A recorrente invoca dois fundamentos de recurso.
1. Primeiro fundamento relativo ao facto de a decisão da Comissão Europeia de 2 de fevereiro de 2017 relativa aos regimes
de auxílios SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) postos em execução pela França a favor das empresas de transporte por
autocarros na região Île-de-France [c (2017) 439 final] (a seguir «decisão impugnada») ter considerado que o dispositivo
examinado constituía um regime de auxílios novo. A este respeito, a recorrente suscita as seguintes acusações:
— inobservância do artigo 1.o, alínea b), i), do capítulo VI do Regulamento (UE) 2015/1589 do Conselho, de
13 de julho de 2015, que estabelece as regras de execução do artigo 108.o do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia (JO 2015, L 248, p. 9) (a seguir «Regulamento n.o 2015/1589»), na medida em que a base jurídica do
regime analisado é anterior ao Tratado de Roma;
— insuficiente fundamentação à luz do artigo 1.o, alínea b), v), do Regulamento n.o 2015/1589;
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— erro de facto e de direito relativamente à data considerada de liberalização do mercado.
2. Segundo fundamento relativo ao facto de a decisão impugnada qualificar o dispositivo de regime de auxílios novo no
que respeita ao período entre 1994 e 1998. Neste contexto, a recorrente alega:
— violação dos direitos processuais das partes e dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima na medida
em que a Comissão alargou o âmbito da sua investigação para além do quadro fixado pela decisão de abertura;
— violação do artigo 17.o do Regulamento n.o 2015/1589 na medida em que a Comissão considerou que um pedido
de revogação proveniente de um particular interrompia a prescrição.

Recurso interposto em 1 de junho de 2017 — Campbell/Comissão
(Processo T-312/17)
(2017/C 249/47)
Língua do processo: inglês
Partes
Recorrente: Liam Campbell (Dundalk, Irlanda) (representante: J. MacGuill, Solicitor)
Recorrida: Comissão Europeia
Pedidos
O recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— anular a Decisão de 7 de abril de 2017 da Comissão, que recusou conceder ao recorrente acesso a documentos relativos
a processos por incumprimento intentados contra a Lituânia por uma alegada não transposição da Diretiva 2010/64/
/UE (1).
Fundamentos e principais argumentos
O recorrente invoca cinco fundamentos de recurso.
1. O primeiro fundamento é relativo ao facto de a recorrida não ter realizado uma avaliação concreta do pedido de acesso a
documentos nos termos do Regulamento n.o 1049/2001, em violação da jurisprudência relevante.
2. O segundo fundamento é relativo ao facto de a recorrida se ter baseado ilegalmente em certas presunções gerais relativas
à divulgação de documentos, em violação dos princípios identificados na jurisprudência relevante.
3. O terceiro fundamento é relativo ao facto de a recorrida não ter realizado uma análise concreta e efetiva do risco inerente
a cada documento, do que resulta uma violação da jurisprudência relevante.
4. O quarto fundamento é relativo ao facto de a recorrida não ter realizado uma análise concreta e efetiva de um eventual
acesso parcial, em violação da jurisprudência relevante.
5. O quinto fundamento é relativo ao facto de a recorrida ter cometido um erro manifesto de apreciação no que diz
respeito à existência de um interesse público superior, em violação dos princípios consagrados na jurisprudência
relevante.
(1)

Diretiva 2010/64/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de outubro de 2010, relativa ao direito à interpretação e tradução
em processo penal (JO 2010, L 280, p. 1).

Recurso interposto em 15 de maio de 2017 — Hebberecht/SEAE
(Processo T-315/17)
(2017/C 249/48)
Língua do processo: francês
Partes
Recorrente: Chantal Hebberecht (Addis-Abeba, Etiópia) (representante: B. Maréchal, advogado)

