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Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: UAB ”Roche Lietuva”
Motpart: VšĮ Kauno Dainavos poliklinika
Tolkningsfrågor
Tolkningsfråga
Ska bestämmelserna i artiklarna 2 och 23 samt bilaga VI till direktiv 2004/18 (1) (tillsammans eller var för sig, men utan
begränsning till de bestämmelserna) tolkas så, att en upphandlande myndighet (en sjuk- och hälsovårdsinrättning), som
avser att genom offentlig upphandling förvärva varor (medicinsk diagnostikutrustning och material) eller särskilda
rättigheter till sådana varor i syfte att själv kunna genomföra tester, har rätt att i de tekniska specifikationerna skönsmässigt
endast ange sådana krav på varorna som inte beskriver utrustningens och/eller materialets enskilda operativa (tekniska) och
användningsrelaterade (funktionella) egenskaper, utan som i stället definierar de kvalitativa parametrarna för de tester som
ska genomföras samt testlaboratoriets prestanda, vilket borde beskrivas separat i specifikationerna för den offentliga
upphandlingen i fråga?
(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig
upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 2004, s. 114)

Begäran om förhandsavgörande framställd av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland) den 17 juli 2017 –
Monachos Eirinaios (broder Ireneos), sekulärt Antonios Iakumakis mot Atens advokatsamfund
(Mål C-431/17)
(2017/C 309/40)
Rättegångsspråk: grekiska
Hänskjutande domstol
Symvoulio tis Epikrateias
Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Monachos Eirinaios (broder Ireneos), sekulärt Antonios Iakumakis
Motpart: Atens advokatsamfund
Tolkningsfråga
Ska artikel 3 i direktiv 98/5/EG (1) tolkas så, att inskrivningen av en munk tillhörande grekiska kyrkan som advokat vid den
behöriga myndigheten i en annan medlemsstat än den där han erhållit sin yrkestitel, i syfte att i denna medlemsstat utöva
sitt yrke under den ursprungliga yrkestiteln, kan vara förbjuden enligt nationell rätt med anledning av att munkar inom den
grekiska kyrkan enligt nationell rätt inte kan vara inskrivna i advokatsamfundets förteckning, eftersom de på grund av sin
ställning inte kan lämna de garantier som anses nödvändiga för utövande av advokatverksamhet?
(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av
advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls (EGT L 77, s. 36).

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade
kungariket) den 24 juli 2017 – Abraxis Bioscience LLC mot Comptroller General of Patents
(Mål C-443/17)
(2017/C 309/41)
Rättegångsspråk: engelska
Hänskjutande domstol
High Court of Justice (Chancery Division)

