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— Através de medida de organização do processo, requerer à Comissão que junte aos autos, suprimindo se for caso disso
os dados confidenciais de terceiros, a versão integral dos documentos seguintes:
a) Mensagem informal de resposta, de 26 de março de 2013, às alegações transmitidas em 22 de fevereiro e em 4 e
12 de março de 2013 (Álava);
b) «Informal message in reply to the submission of 7 November (Álava)», de 4 de dezembro de 2012;
— Anular as decisões da Comissão refletidas nos referidos documentos.
— Subsidiariamente, declarar a violação dos Tratados, devida ao silêncio da Comissão e ordenar-lhe que responda ao
pedido por escrito da recorrente apresentado em 31 de julho de 2017, para que esta possa, na sua qualidade de
beneficiária do referido auxílio, exercer os direitos processuais que lhe confere o direito da União no âmbito de um
procedimento formal de investigação da compatibilidade do auxílio recebido.
— Condenar a Comissão Europeia nas despesas.
Fundamentos e principais argumentos
O presente recurso tem por objeto, a título principal, a anulação das decisões da Comissão que negaram a compatibilidade
com o direito da União de determinados auxílios fiscais recebidos pela recorrente sob a forma de crédito fiscal de 45 % em
determinados projetos de investimento, que foram comunicados às autoridades tributárias espanholas representadas pela
Diputación Foral de Álava, por ofícios da Comissão com o título de «Informal message» e de «Mensagem informal», de
4 de dezembro de 2012, e de 26 de março de 2013, a que a recorrente teve acesso no âmbito do processo nacional.
O presente recurso tem por objeto, a título subsidiário, a declaração de omissão da Comissão, nos termos do artigo
265.o TFUE, pelo silêncio desta face ao pedido da recorrida, de 31 de julho de 2017, de que se pronunciasse quanto à
natureza vinculativa das referidas «mensagens informais» e, se fosse o caso disso, lhe desse a possibilidade de ser ouvida no
âmbito do procedimento e de alegar tudo o que entendesse pertinente.
A recorrente invoca três fundamentos.
1. O primeiro fundamento é baseado no facto de que as decisões impugnadas foram adotadas sem as garantias mínimas
processuais exigidas.
— A este propósito, alega-se que a Comissão não adotou as garantias mínimas processuais exigidas, ao pronunciar-se
sobre a incompatibilidade de um auxílio de Estado nas mensagens informais, não aplicando o procedimento fixado
no artigo 108.o, n.o 2, TFUE. Esta inobservância do procedimento constitui uma violação dos direitos fundamentais
da recorrente, tal como figuram na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
2. O segundo fundamento é baseado na violação do artigo 107.o, n.o 3, TFUE.
— A este propósito, alega-se que as decisões impugnadas incorrem em erro ao considerar que o auxílio é incompatível
dado que não tem um efeito incentivador.
3. O terceiro fundamento é baseado na violação do artigo 265.o TFUE.
— A este propósito, alega-se que a falta de resposta da Comissão ao pedido da recorrente para se pronunciar sobre a
natureza jurídica (vinculativa ou não) das «mensagens informais» e para, se fosse caso disso, poder ser ouvida no
âmbito desse procedimento, constituiu uma violação dos Tratados que causa prejuízo à recorrente.
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Pedidos
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— anular a Decisão da Comissão de 25 de Agosto de 2017 no processo SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N)
relativa aos auxílios estatais concedidos pela Polónia à empresa Autostrada Wielkopolska S.A.; e
— condenar a Comissão no pagamento das despesas.

Fundamentos e principais argumentos
A recorrente invoca cinco fundamentos de recurso.
1. Com o primeiro fundamento, alega que a Comissão violou os direitos de participação da recorrente, em particular o
direito de audiência anterior à adoção da decisão impugnada;
— a Comissão não concedeu ao recorrente uma oportunidade adequada para comentar os elementos de prova
apresentados pelo Estado;
— a Comissão privou o recorrente do seu direito de apresentar observações em relação a documentos essenciais e às
conclusões nas quais a Comissão baseou a decisão impugnada;
— a possibilidade de estas omissões afetarem o resultado deste processo não pode ser excluída.
2. Com o segundo fundamento, alega que a Comissão cometeu um erro de direito e de facto ao aplicar o critério errado
para determinar se os elementos constitutivos do artigo 107.o, n.o 1, TFUE estavam preenchidos e se aplicaram o
referido critério (incorreto) em violação do artigo 107.o, n.o 1, TFUE;
— a conclusão da Comissão de que havia uma vantagem nos termos do artigo 107.o, n.o 1, TFUE baseia-se apenas no
critério da «comparação ponto-a-ponto»;
— a Comissão realizou a sua avaliação do critério do investidor privado depois de já ter decidido que havia uma
vantagem nos termos do artigo 107.o, n.o 1, TFUE;
— o critério da «comparação ponto-a-ponto» é incorreto do ponto de vista jurídico;
— a Comissão cometeu erros manifestos de avaliação quando realizou a sua avaliação do critério da «comparação
ponto-a-ponto», nomeadamente por não tomar em consideração informação relevante que lhe estava disponível na
altura em que adotou a decisão impugnada;
3. Com o terceiro fundamento, alega que a Comissão cometeu um erro manifesto de direito e de facto ao não aplicar o
critério do investidor privado conforme a jurisprudência relevante e ao não fundamentar devidamente, violando assim o
artigo 107.o, n.o 1, TFUE;
— a Comissão não aplicou o critério do investidor privado como parte integrante da sua avaliação nos termos do
artigo 107.o, n.o 1, TFUE, em violação da jurisprudência relevante;
— a Comissão não tomou em consideração informação relevante, que estava disponível na altura em que aprovou a
decisão impugnada e que não teria sido ignorada a priori por um proprietário privado razoavelmente diligente e
prudente numa situação o mais semelhante possível à do Estado;
4. Com o quarto fundamento, alega que a conclusão da Comissão de auxílio incompatível é baseada em conclusões erradas
e que está viciada por contradições internas;
— a Comissão cometeu um erro de facto ao concluir que os fundos estatais só beneficiavam investidores.
5. Com o quinto fundamento, alega que a Comissão cometeu um erro manifesto de facto e de direito no cálculo do
montante de auxílio estatal ao não ter realizado a sua própria avaliação nem ter fundamentado devidamente;
— a conclusão da Comissão de sobrecompensação para o período entre setembro de 2005 e outubro de 2007 está
viciada por erros cruciais de avaliação;
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— a Comissão não tomou em consideração informação relevante que estava disponível na altura em que foi adotada a
decisão impugnada.

Recurso interposto em 4 de dezembro de 2017 — Strabag Belgium/Parlamento
(Processo T-784/17)
(2018/C 032/57)
Língua do processo: francês
Partes
Recorrente: Strabag Belgium (Antuérpia, Bélgica) (representantes: M. Schoups, K. Lemmens e M. Lahbib, advogados)
Recorrido: Parlamento Europeu

Pedidos
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— declarar o presente pedido de anulação admissível e procedente;
em consequência,
— decretar a anulação (i) da decisão, de data desconhecida, do Parlamento Europeu de não escolher a proposta da Strabag
Belgium relativa ao concurso que tem por objeto um contrato-quadro de empreitada geral para os edifícios do
Parlamento Europeu em Bruxelas (Concurso n.o 06/D20/2017/M036), decisão notificada por carta de 24 de novembro
de 2017, e (ii) da decisão, de data desconhecida, do Parlamento Europeu de adjudicar o contrato que tem por objeto um
contrato-quadro de empreitada geral para os edifícios do Parlamento Europeu em Bruxelas (Concurso n.o 06/D20/
/2017/M036) a cinco proponentes que não a Strabag Belgium, bem como
— julgar procedente o pedido da Strabag Belgium de apresentação dos seguintes documentos:
— documentos do processo de concurso em que foram registados os contactos efetuados entre o Parlamento e os
proponentes quanto à questão dos preços anormais em conformidade com o artigo 160.o, n.o 3, do Regulamento
Delegado (UE) 2015/2462 da Comissão, de 30 de outubro de 2015, que altera o Regulamento Delegado (UE)
n.o 1268/2012 sobre as normas de execução do Regulamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 do Parlamento Europeu
e do Conselho, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União;
— decisão de adjudicação do contrato a cinco outros proponentes e de não seleção da proposta da Strabag Belgium, de
data desconhecida;
— relatório de análise das propostas;
— condenar o Parlamento na totalidade das despesas da instância, incluindo a indemnização processual.

Fundamentos e principais argumentos
A recorrente invoca um fundamento único de recurso, relativo à violação:
(i) do artigo 110.o, n.o 5, do Regulamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 (JO 2012, L 298, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (UE, Euratom)
2015/1929 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de outubro de 2015 (JO 2015, L 286, p. 1), que prevê que a
Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 120.o no que diz respeito à especificação dos
critérios de adjudicação, incluindo os critérios da oferta economicamente mais vantajosa;

