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Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci
(Tjeckien) den 7 maj 2018 – KORADO, a.s. mot Generální ředitelství cel
(Mål C-306/18)
(2018/C 240/32)
Rättegångsspråk: tjeckiska
Hänskjutande domstol
Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci
Parter i det nationella målet
Klagande: KORADO, a.s.
Motpart: Generální ředitelství cel
Giltighets- och tolkningsfrågor
1) Är kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/23 (1) av den 5 januari 2015, enligt vilken de varor som
beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska klassificeras enligt undernummer 7307 93 19 i Kombinerade
nomenklaturen, giltig?
2) Om nämnda förordning inte är giltig, kan varorna i fråga klassificeras enligt undernummer 7322 19 00 i Kombinerade
nomenklaturen?
3) Om nämnda förordning är giltig, måste varorna i fråga klassificeras enligt undernummer 7307 93 19 i Kombinerade
nomenklaturen?
(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/23 av den 5 januari 2015 om klassificering av vissa varor i Kombinerade
nomenklaturen (EUT L 4, 2015, s. 15).

Begäran om förhandsavgörande framställd av Competition Appeal Tribunal, London (Förenade
kungariket) den 7 maj 2018 – Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS,
Alpharma, LLC, tidigare Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd och Merck KGaA mot Competition and
Markets Authority
(Mål C-307/18)
(2018/C 240/33)
Rättegångsspråk: engelska
Hänskjutande domstol
Competition Appeal Tribunal, London
Parter i det nationella målet
Klagande: Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, tidigare Zoetis Products LLC,
Actavis UK Ltd och Merck KGaA
Motpart: Competition and Markets Authority
Tolkningsfrågor
Potentiell konkurrens
1. Ska, vad gäller tillämpningen av artikel 101.1 FEUF, innehavaren av ett patent för ett läkemedel och ett företag som
tillverkar generiska läkemedel, vilket vill komma in på marknaden med en generisk version av läkemedlet, betraktas som
potentiella konkurrenter till varandra, när dessa, i god tro, tvistar om huruvida patentet är giltigt och/eller huruvida
generiska läkemedel gör intrång i patentet?

