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Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 czerwca 2012 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów 

(Sprawa C-542/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Swobodny przepływ osób — Dostęp pracowników migrują
cych i członków ich rodzin do szkolnictwa — Dofinansowy
wanie studiów poza terytorium danego państwa członkow

skiego — Warunek zamieszkania) 

(2012/C 227/02) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Rozet i 
M. van Beek, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: C.M. 
Wissels, J. Langer i M.K. Bulterman, pełnomocnicy) 

Interwenientci popierający stronę pozwaną: Królestwo Belgii (przed
stawiciele: L. Van den Broeck i M. Jacobs, pełnomocnicy), Króle
stwo Danii (przedstawiciel: V. Pasternak Jørgensen, pełnomoc
nik) Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: Möller i C. 
Blaschke, pełnomocnicy), Królestwo Szwecji (przedstawiciel: A. 
Falk, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 45 TFUE i art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobod
nego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty (Dz.U. L 
257, s. 2) — Dostęp do kształcenia — Finansowanie studiów 
za granicą — Warunek zamieszkania — Zasada „3 z 6 lat” 

Sentencja 

1) Nakładając na pracowników migrujących i pozostających na ich 
utrzymaniu członków ich rodzin warunek zamieszkania, czyli tak 
zwaną zasadę „3 z 6 lat”, który to warunek należy spełnić, by móc 

uzyskać dofinansowanie studiów poza Niderlandami, Królestwo 
Niderlandów uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy 
art. 45 TFUE i art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 
1612/68 z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobodnego 
przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty, zmienionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2434/92 z dnia 27 lipca 
1992 r. 

2) Królestwo Niderlandów zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 13.2.2010. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 czerwca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal d'instance de Roubaix — Francja) 
— Compagnie internationale pour la vente à distance 
(CIVAD) SA przeciwko Receveur des douanes de 
Roubaix, Directeur régional des douanes et droits 

indirects de Lille, Administration des douanes 

(Sprawa C-533/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy kodeks celny — Artykuł 236 ust. 2 — Zwrot 
należności celnych pobranych niezgodnie z prawem — Termin 
— Rozporządzenie (WE) nr 2398/97 — Ostateczne cło anty
dumpingowe z tytułu przywozu bawełnianej bielizny poście
lowej pochodzącej z Egiptu, Indii oraz Pakistanu — Rozporzą
dzenie (WE) nr 1515/2001 — Zwrot ceł antydumpingowych 
uiszczonych na podstawie rozporządzenia, które zostało 
później uznane za nieważne — Pojęcie siły wyższej — Chwila 
powstania obowiązku zwrotu należności celnych 

przywozowych) 

(2012/C 227/03) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Tribunal d'instance de Roubaix
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