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Fundamentos e principais argumentos

Pedidos

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca os seguintes
fundamentos.

A demandante conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

Violação do direito da União, em particular no que diz respeito
à repartição de competências entre o Tribunal General e o
Tribunal da Função Pública, na qualidade de tribunal especiali
zado, como resulta do artigo 270.o TFUE, em conjugação com
o artigo 91.o, n.o 1, do Estatuto dos Funcionários da União
Europeia, do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o
1049/2001 (1) e do artigo 256.o, n.o 1, primeiro período, TFUE,
bem como do artigo 62.o-A e do artigo 1.o do Anexo I, do
Estatuto do Tribunal de Justiça.

— Nos termos destas disposições, o Tribunal da Função Pública
não dispõe, em geral, de uma competência de plena jurisdi
ção em relação a todos os litígios entre a União e qualquer
pessoa a que se aplica o Estatuto, mas apenas em relação
aos litígios que tenham por objecto a legalidade de um acto
que lese qualquer dessas pessoas na acepção do artigo 90.o,
n.o 2, do Estatuto.

— Condenar solidariamente o Conselho da União Europeia e a
Comissão Europeia a indemnizar a SARL Transport Schioc
chet — Excursions pelos danos que sofreu, no montante de
8 372 483 euros;

— Declarar que os montantes assim atribuídos serão acrescidos
de juros à taxa legal a contar da notificação da acção prévia
de indemnização à Comissão Europeia;

— Condenar o Conselho da União Europeia e a Comissão
Europeia nas despesas suportadas pela demandante, com
fundamento no artigo 87.o do Regulamento de Processo
do Tribunal Geral.

Fundamentos e principais argumentos
Em apoio do seu recurso, a demandante invoca dois fundamen
tos.

— Quando um funcionário apresenta um pedido de acesso a
documentos, age na qualidade de cidadão normal, no sen
tido do Regulamento n.o 1049/2001. Dispõe, nos termos
deste regulamento, de um sistema especial de recurso, sob a
forma de um recurso de anulação que deve ser interposto
no Tribunal Geral. Os processos de protecção jurídica pre
vistos no Estatuto e no regulamento relativo à transparência
são incompatíveis.

(1) Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 30 de Maio de 2001, relativo ao acesso do público
aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comis
são (JO L 145, p. 43).

Acção intentada em 28 de Março de 2011 — Transports
Schiocchet — Excursions/Conselho e Comissão
(Processo T-203/11)
(2011/C 186/51)
Língua do processo: francês

1. Primeiro fundamento relativo à violação do direito de ser
ouvida por um juiz e designadamente do dever dos órgãos
da União Europeia de prever uma possibilidade de recurso
efectivo em caso de violação dos direitos reconhecidos aos
particulares pela legislação da União Europeia. A deman
dante invoca a inexistência, por um lado, de uma sanção
contra os Estados-Membros e as transportadoras não dispos
tos a respeitar o procedimento de autorização previsto pelo
Regulamento (CEE) n.o 684/92 do Conselho e, por outro,
do regime de indemnização em benefício das transportado
ras que se submetem a esse procedimento de autorização.

2. Segundo fundamento relativo à violação dos artigos 94.o e
96.o TFUE, na medida em que a Comissão devia ter verifi
cado a aplicação correcta do Regulamento (CEE) n.o 684/92
do Conselho (1), identificando eficazmente os operadores
que não se sujeitaram ao regime de autorização previsto
pelo regulamento e posto termo às discriminações emergen
tes da aplicação do regulamento. A demandante faz referên
cia à não adopção, pela Comissão, de medidas necessárias à
execução do regulamento em questão, não obstante várias
queixas apresentadas pela demandante, que atestam o co
nhecimento por parte da Comissão. Esta inacção da deman
dada, apesar de ter um conhecimento efectivo da situação
danosa da demandante, constitui um incumprimento grave e
manifesto gerador de uma violação suficientemente caracte
rizada dos artigos 94.o a 96.o TFUE.

Partes
Demandante: Transports Schiocchet — Excursions (Beuvillers,
França) (representante: É. Deshoulières, advogado)

Demandados: Conselho da União Europeia e Comissão Europeia

(1) Regulamento (CEE) n.o 684/92 do Conselho, de 16 de Março de
1992, que estabelece regras comuns para os transportes internacio
nais de passageiros em autocarro (JO L 74 1992, p. 1.)

