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documentos poderia ser obtido e visto que a análise dos
dados técnicos seria difícil de efetuar pelas centenas de
agentes afetados de forma individual;
— essa posição não tem, além disso, em conta o «efeito
útil» da constituição de um GTR e o caráter de lex
specialis das vias de recurso estatutárias instituídas para
contestar um coeficiente de correção que afeta a remu
neração.
3) Terceiro fundamento: extraído do facto de o TFP, na altura
do exame do argumento extraído do erro manifesto de
apreciação, ter cometido um erro de direito:
— ao julgar no sentido de que a diferença entre o custo de
vida em Bruxelas e o de Varese, por um lado, e a redu
ção do coeficiente de correção de Varese estabelecido
pelo Regulamento n.o 1239/2010, por outro, não bas
tava para concluir pela existência de um erro manifesto
de apreciação e
— ao exigir que os recorrentes fornecessem dados tão per
tinentes e precisos como aqueles de que só a Comissão
dispõe quando a jurisprudência requer apenas a produ
ção de um conjunto «de indícios» suficientemente pro
batórios para inverter o ónus da prova e a presunção de
legalidade do coeficiente controvertido.
(1) Regulamento (UE) n.o 1239/2010 do Conselho, de 20 de Dezembro
de 2010, que adapta, com efeitos desde de 1 de Julho de 2010, as
remunerações e as pensões dos funcionários e outros agentes da
União Europeia, bem como os coeficientes de correção aplicáveis a
essas remunerações e pensões (JO L 338, p. 1).
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— Eliminar as afirmações de que ambos os demandantes são
responsáveis por apropriação ilegítima de fundos públicos e
são objeto de investigação judicial no Egito; e
— Condenar o recorrido nas despesas.
Fundamentos e principais argumentos
Em apoio do seu recurso, os recorrentes invocam cinco funda
mentos.
1) Primeiro fundamento, relativo ao facto de o Conselho não
ter fundamentado, de forma adequada e suficiente, a inclu
são dos recorrentes nas medidas de 2013.
2) Segundo fundamento, relativo ao facto de o Conselho ter
incorrido num erro manifesto ao considerar que estavam
preenchidos os critérios para inclusão de ambos os recor
rentes na lista, na medida em que não existe base factual
nem legal para a sua inclusão.
3) Terceiro fundamento, relativo ao facto de o Conselho ter
violado as obrigações que lhe incumbem em matéria de
proteção de dados por força do Regulamento (CE) n.o
45/2001 (1) e da Diretiva 95/46/CE (2).
4) Quarto fundamento, relativo ao facto de o Conselho não ter
protegido os direitos de defesa e da tutela jurisdicional efe
tiva dos recorrentes.
5) Quinto fundamento, relativo ao facto de o Conselho ter
infringido, de forma injustificada e desproporcionada, os
direitos fundamentais dos recorrentes, incluindo o seu di
reito de propriedade, atividade empresarial e reputação.
(1) Regulamento (CE) n.o 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conse
lho, de 18 de dezembro de 2000, relativo à proteção das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas
instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses
dados.
(2) Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de
outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação
desses dados.

Partes
Recorrentes: Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby
(Cairo, Egipto) e Naglaa Abdallah El Gazaerly (Londres, Reino
Unido) (representantes: D. Pannick, QC, M. Lester, Barrister, e
M. O’Kane, Solicitor)

Recurso interposto em 19 de junho de 2013 — BT Limited
Belgian Branch/Comissão Europeia
(Processo T-335/13)
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Pedidos
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Os demandantes concluem pedindo que o Tribunal Geral se
digne:
— Anular, na parte em que diz respeito aos recorrentes, a
Decisão 2013/144/PESC do Conselho, de 21 de março de
2013, que altera a Decisão 2011/172/PESC que institui me
didas restritivas contra certas pessoas, entidades e organis
mos, tendo em conta a situação no Egito (JO L 82, p. 54);

Partes
Recorrente: BT Limited Belgian Branch (Diegem, Bélgica) (repre
sentantes: T. Leeson, Solicitor, e C. Stockford, Barrister)
Recorrida: Comissão Europeia
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Pedidos
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— anular a decisão notificada à recorrente em 19 de abril de
2013, que rejeitou a proposta da recorrente no âmbito do
concurso limitado DIGIT/R2/PR/2011/039 e adjudicou o
contrato a outro proponente;
— condenar a recorrida nas despesas;
— a título subsidiário, designar um perito independente para
avaliar a conformidade da oferta do outro proponente com
o caderno de encargos e diferir a sua decisão até à apresen
tação do relatório do perito; subsequentemente, anular a
decisão da Direção Geral de Informática («DIGIT») e conde
nar a Comissão nas despesas;
— na eventualidade de a DIGIT celebrar o contrato Serviços
telemáticos transeuropeus seguros entre administrações —
Nova geração («TESTA-ng»), condenar a Comissão a indem
nizar a recorrente pelo dano sofrido em consequência da
decisão ilegal da DIGIT.
Fundamentos e principais argumentos
A recorrente invoca seis fundamentos de recurso.
1) Primeiro fundamento, relativo à violação, por parte da DI
GIT, do princípio da transparência e do dever de fundamen
tação, previsto no artigo 113.o do Regulamento Financei
ro (1) e no artigo 296.o TFUE. Isto porque — tendo a au
toridade adjudicadora ocultado de maneira excessiva o rela
tório de avaliação do outro proponente — a BT não pôde
verificar se a autoridade adjudicadora realizou uma avaliação
justa da oferta do proponente escolhido.
A recorrente alega ainda que a DIGIT, em primeiro lugar,
não fundamentou suficientemente a ocultação de partes ex
tensas do relatório de avaliação da oferta do outro propo
nente e, em segundo lugar, mesmo quando a DIGIT apre
sentou fundamentos, esses fundamentos revelam-se inadmis
síveis.
2) Segundo fundamento, relativo ao facto de a metodologia de
avaliação das propostas utilizada pela DIGIT violar os prin
cípios gerais — incluindo os princípios da transparência e
da igualdade de tratamento — aplicáveis à contratação pú
blica. Em particular, uma vez que i) a escala de avaliação da
DIGIT não foi publicada antes das ofertas e ii) a sua estru
tura pouco usual atribuiu uma vantagem indevida ao outro
proponente.
3) Terceiro fundamento, relativo à inconsistência entre os co
mentários da DIGIT no relatório de avaliação e as corres
pondentes classificações atribuídas à oferta do outro propo
nente. Estas contradições viciam a decisão, uma vez que
determinam a nulidade da sua fundamentação.
4) Quarto fundamento, relativo ao facto de a DIGIT ter aceite a
oferta de outro proponente, apesar de o preço anormal
mente baixo da proposta dever ter levado à sua eliminação
do concurso. A este respeito, a recorrente alega que este
fundamento não pode ser afastado pelo facto de a DIGIT
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alegar que examinou essa oferta à luz das regras relativas a
ofertas anormalmente baixas. Uma referência genérica à le
gislação aplicável não substitui uma indicação adequada dos
motivos pelos quais — segundo a sua análise — a DIGIT
decidiu, contudo, não eliminar essa oferta do concurso.
Como parte subsidiária deste fundamento, a recorrente alega
que o preço apresentado pelo outro proponente na sua
oferta é irrealista e não pode corresponder a uma oferta
que cumpra os requisitos do concurso. A este respeito, a
BT pede ao Tribunal Geral que nomeie um perito indepen
dente para determinar se a oferta em questão cumpre efeti
vamente certos requisitos do concurso.
5) Quinto fundamento, relativo ao facto de a decisão padecer
de um vício, uma vez que o valor do contrato calculado
nesse documento não é acompanhado de fundamentação
suficiente.
6) Sexto fundamento, relativo à falta de competência da DIGIT
para adotar a decisão impugnada, uma vez que não tem o
poder delegado necessário.
(1) Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de
junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao
orçamento geral das Comunidades Europeias (JO 2002 L 248, p. 1).

Recurso interposto em 25 de junho de 2013 — Federación
Española de Hostelería/EACEA
(Processo T-340/13)
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Partes
Recorrente: Federación Española de Hostelería (Madrid, Espanha)
(representantes: F. del Nogal Méndez e R. Fernández Flores,
advogados)
Recorrida: Agência de Execução relativa à Educação, ao Audio
visual e à Cultura
Pedidos
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
— anular a decisão 2007-19641 134736-LLP-I-2007-1-ES
-leonardo-LMP;
— a título subsidiário, ordenar a devolução dos documentos
que os auditores enviaram para uma morada errada, per
mitindo à recorrente apresentar as alegações adequadas;
— a título subsidiário, reduzir o valor cujo reembolso é solici
tado, de acordo com o princípio da proporcionalidade;

