
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 października 
2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht 
Hannover — Niemcy) — Andreas Ingemar Thiele 

Meneses przeciwko Region Hannover 

(Sprawa C-220/12) ( 1 ) 

(Obywatelstwo Unii — Artykuły 20 TFUE i 21 TFUE — 
Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu — 
Obywatel państwa członkowskiego — Studia odbywane w 
innym państwie członkowskim — Przyznanie pomocy na 
kształcenie — Warunek stałego miejsca zamieszkania — 
Położenie miejsca kształcenia w państwie członkowskim 
miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub w państwie 
sąsiednim — Ograniczony wyjątek — Szczególne okoliczności 

dotyczące wnioskodawcy) 

(2013/C 367/24) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Verwaltungsgericht Hannover 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Andreas Ingemar Thiele Meneses 

Strona pozwana: Region Hannover 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Verwaltungsgericht Hannover — Wykładnia art. 20 i 21 TFUE 
— Korzystanie z pomocy na kształcenie („BaföG”) — Uregulo
wanie państwa członkowskiego uzależniające korzystanie z tej 
pomocy przez obywateli zamieszkałych za granicą od istnienia 
„szczególnych okoliczności” i ograniczające miejsce odbywania 
kształcenia do państwa zamieszkania lub do jednego z państw 
sąsiadujących z państwem zamieszkania 

Sentencja 

Artykuły 20 TFUE i 21 TFUE należy interpretować w ten sposób, że 
stoją one na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, 
takiemu jak rozpatrywane w sprawie głównej, które uzależnia co do 
zasady przyznanie pomocy na kształcenie w odniesieniu do studiów 
odbywanych w innym państwie członkowskim jedynie od warunku, by 
stałe miejsce zamieszkania w rozumieniu tego uregulowania było usta
nowione na terytorium krajowym, i które w przypadku, gdy wniosko
dawca jest obywatelem krajowym niemającym stałego miejsca zamiesz
kania na tym terytorium, przewiduje przyznanie pomocy na kształcenie 
za granicą tylko w państwie miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub w 
państwie sąsiadującym z tym państwem i wyłącznie, gdy uzasadniają 
to szczególne okoliczności. 

( 1 ) Dz.U. C 287 z 22.9.2012. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 17 października 
2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice 

Greckiej 

(Sprawa C-263/12) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Pomoc państwa — Decyzja Komisji nakazująca odzyskanie 

pomocy — Niewykonanie) 

(2013/C 367/25) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Patakia i 
B. Stromsky, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: P. Mylono
poulos, K. Boskovits, G. Kanellopoulos oraz M. Karageorgou, 
pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 2, 3 i 4 decyzji Komisji 2011/452/UE z dnia 23 
lutego 2011 r. w sprawie pomocy państwa C 48/08 (ex NN 
61/08) udzielonej przez Grecję na rzecz Ellinikos Xrysos SA 
[notyfikowanej jako dokument nr C(2011) 1006] (Dz.U. 
L 193, s. 27) — Nieprzedsięwzięcie wszelkich środków koniecz
nych w celu odzyskania pomocy, która została uznana za 
bezprawnie przyznaną i niezgodną ze wspólnym rynkiem 

Sentencja 

1) Nie przedsięwziąwszy w wyznaczonych terminach wszelkich 
środków koniecznych do odzyskania od Ellinikos Xrysos AE 
pomocy przyznanej temu przedsiębiorstwu przy okazji sprzedaży 
przez państwo greckie nieruchomości, mianowicie pomocy uznanej 
za bezprawnie przyznaną i niezgodną ze wspólnym rynkiem w 
decyzji Komisji C(2011) 1006 wersja ostateczna z dnia 23 lutego 
2011 r. w sprawie pomocy państwa C 48/2008 (ex NN 
61/2008) udzielonej przez Grecję na rzecz Ellinikos Xrysos AE, 
Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
podstawie art. 2 i 3 tej decyzji. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 217 z 21.7.2012.
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