
Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 
7 czerwca 2013 r. w sprawie T-93/11 Stichting Corporate 
Europe Observatory przeciwko Komisji Europejskiej, 
wniesione w dniu 11 lipca 2013 r. przez Stichting 

Corporate Europe Observatory 

(Sprawa C-399/13 P) 

(2013/C 274/21) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Stichting Corporate Europe Observatory 
(przedstawiciel: S. Crosby, Solicitor) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Republika Fede
ralna Niemiec 

Żądania wnoszącego odwołanie 

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o: 

— uwzględnienie odwołania, uchylenie wyroku Sądu z dnia 7 
czerwca 2013 r. oraz stwierdzenie nieważności decyzji 
Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami poniesionymi przez skarżącą w 
niniejszym postępowaniu odwoławczym, jak również w 
postępowaniu ze skargi o stwierdzenie nieważności przed 
Sądem. 

Zarzuty i główne argumenty 

Strona skarżąca twierdzi, że Sąd trzykrotnie dopuścił się naru
szenia prawa. 

1) Naruszenie prawa polegające na orzeczeniu, że „Vademecum 
dostępu do dokumentów” DG ds. handlu nie miało na celu 
wywołania skutków zewnętrznych; 

2) Naruszenie prawa polegające na wyłączeniu domniemania, 
zgodnie z którym dokumenty powinny być dostępne dla 
wielu osób; 

3) Naruszenie prawa polegające na orzeczeniu, że nie miała 
miejsce domniemana rezygnacja z poufności. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Amtsgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 
16 lipca 2013 r. — Sophia Marie Nicole Sanders 
reprezentowana przez Marianne Sanders przeciwko 

Davidowi Verhaegenowi 

(Sprawa C-400/13) 

(2013/C 274/22) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Amtsgericht Düsseldorf 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Sophia Marie Nicole Sanders reprezentowana 
przez Marianne Sanders 

Strona pozwana: David Verhaegen 

Pytania prejudycjalne 

Czy § 28 ust. 1 Gesetz zur Geltendmachung von Unterhaltsan
sprüchen im Verkehr mit ausländischen Staaten (ustawy w 
sprawie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych w stosunkach 
z innymi państwami — Auslandsunterhaltsgesetz, zwanej dalej 
„AUG”) z dnia 23 maja 2011 r., BGBl I s. 898 narusza art. 3 lit. 
a) i b) rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 
2008 r. ( 1 )? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w 
sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania 
orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych; 
Dz.U. L 7, s. 1. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Anotato Dikastirio Kyprou (Republika 
Cypru) w dniu 16 lipca 2013 r. — Cypra Limited 

przeciwko Republice Cypru 

(Sprawa C-402/13) 

(2013/C 274/23) 

Język postępowania: grecki 

Sąd odsyłający 

Anotato Dikastirio Kyprou 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona wnosząca odwołanie: Cypra Limited 

Druga strona postępowania: Republika Cypru
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