
2) Jeżeli rozporządzenie (EWG) 1408/71 ma zastosowanie do 
pracownika, o którym mowa w pytaniu 1a, jakie ustawo
dawstwo, względnie jakie ustawodawstwa, rozporządzenie 
wskazuje wówczas jako właściwe? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania 
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, 
osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków 
ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, Dz.U. L 149, s. 2 
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Pytania prejudycjalne 

1) Czy pojęcie „leki” w rozumieniu pozycji 3004 CN należy 
interpretować w ten sposób, że obejmuje ono również 
preparaty uzupełniające dietę takie jak omawiane tu 
produkty, które są przeznaczone wyłącznie do podawania 
dojelitowego (przez zgłębnik żołądkowy) pod kontrolą 
lekarza osobom, które są leczone medycznie z powodu 
choroby lub dolegliwości i w ramach zwalczania tej choroby 
lub dolegliwości podawane im są produkty służące zwal
czaniu niedożywienia lub zapobieganiu mu? 

2) Czy pojęcie „napoje” w rozumieniu pozycji 2202 CN należy 
interpretować w ten sposób, że obejmuje ono płynne środki 
spożywcze takie jak omawiane tu produkty, które nie są 
przeznaczone do picia, lecz do podawania dojelitowego 
(przez zgłębnik żołądkowy)? 
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Czy w świetle przepisów art. 22 ust. 2 akapit drugi rozporzą
dzenia (EWG) nr 1408/71 ( 1 ), niemożliwość przeprowadzenia 
leczenia w państwie miejsca zamieszkania powinna być inter
pretowana w sposób bezwzględny czy też w sposób racjonalny 
to znaczy, czy sytuacja — w której, mimo iż zabieg chirur
giczny może być przeprowadzony w państwie miejsca zamiesz
kania w odpowiednim czasie i w prawidłowy z technicznego 
punktu widzenia sposób, w tym znaczeniu, że istnieje wykfali
fikowany personel posiadający taką samą specjalistyczną wiedzę, 
brak jest produktów leczniczych i artykułów medycznych 
pierwszej potrzeby — jest równoważna z sytuacją, w której 
konieczne leczenie nie może być uzyskane w rozumieniu wska
zanego artykułu. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. 
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we 
Wspólnocie (Dz.U. L 149, s. 2.). 
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Pytania prejudycjalne 

1) Zważywszy, że nieistotne w niniejszej sprawie [dotyczącej 
powołania obywatela innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej na stanowisko prezesa organu zarządzającego 
portem, będącego osobą prawną, którą można uznać za 
podmiot prawa publicznego] wydaje się wykluczenie, o 
którym mowa w art. 45 ust. 4 TFUE, w zakresie w jakim 
dotyczy ono […] zatrudnienia w administracji publicznej 
(niewystępującego […] w analizowanym przypadku) oraz, 
ponieważ powierzenie stanowiska prezesa organu zarządza
jącego portem można traktować jako „podjęcie pracy” w 
szerokim pojęciu, […] czy klauzula zastrzegająca pełnienie 
takiej funkcji wyłącznie dla obywateli Włoch wprowadza — 
czy nie — dyskryminację ze względu na przynależność 
państwową zakazaną we wskazanym art. 45.
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