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Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský soud v Ostravě — pobočka
v Olomouci (Češka republika) 7. maja 2018 – KORADO, a.s./Generální ředitelství cel
(Zadeva C-306/18)
(2018/C 240/32)
Jezik postopka: češčina
Predložitveno sodišče
Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci
Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: KORADO, a.s.
Tožena stranka: Generální ředitelství cel
Vprašanja za predhodno odločanje
1. Ali je Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/23 (1) z dne 5. januarja 2015, v kateri je blago iz stolpca 1 razpredelnice
iz Priloge uvrščeno pod tarifno podštevilko 7307 93 19 kombinirane nomenklature, veljavna?
2. Če ta uredba ni veljavna, ali bi bilo mogoče zadevno blago uvrstiti pod tarifno podštevilko 7322 19 00 kombinirane
nomenklature?
3. Če je ta uredba veljavna, ali je treba zadevno blago uvrstiti pod tarifno podštevilko 7307 93 19 kombinirane
nomenklature?
(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/23 z dne 5. januarja 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, UL L 4,
str. 15.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Competition Appeal Tribunal, London
(Združeno kraljestvo) 7. maja 2018 – Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals
ApS, Alpharma, LLC, prej Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd in Merck KGaA/Competition and
Markets Authority
(Zadeva C-307/18)
(2018/C 240/33)
Jezik postopka: angleščina
Predložitveno sodišče
Competition Appeal Tribunal, London
Stranke v postopku v glavni stvari
Tožeče stranke: Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, prej Zoetis Products
LLC, Actavis UK Ltd in Merck KGaA
Tožena stranka: Competition and Markets Authority
Vprašanja za predhodno odločanje
Potencialna konkurenca
1. Ali je treba imetnika patenta za farmacevtsko zdravilo in generično družbo, ki želi vstopiti na trg z generično različico
tega zdravila, za namene člena 101(1) [PDEU] obravnavati kot potencialna konkurenta, kadar sta stranki v sporu, ki
temelji na dobri veri, v zvezi s tem, ali je patent veljaven in/ali generični izdelek ta patent krši?

