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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?
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2. Påverkas svaret på fråga 1 av följande omständigheter?
a) Det finns ett pågående rättsligt förfarande mellan parterna som rör denna tvist, och/eller
b) patentinnehavaren har fått till stånd ett interimistiskt föreläggande som förhindrar att företaget som tillverkar
generiska läkemedel lanserar sitt generiska läkemedel på marknaden till dess att målet slutligt har avgjorts, och/eller
c) patentinnehavaren betraktar företaget som tillverkar generiska läkemedel som en potentiell konkurrent?
Konkurrensbegränsande syfte
3. Om det finns pågående domstolsförfaranden angående giltigheten av ett patent för ett läkemedel och angående huruvida
ett generiskt läkemedel innebär ett intrång mot nämnda patent, och det inte är möjligt att avgöra sannolikheten för
vilken av parterna i dessa förfaranden som kommer att vinna målen, föreligger det, i så fall, en konkurrensbegränsning
”genom syfte”, i den mening som avses i artikel 101.1, om parterna ingår ett avtal för att reglera tvisten, varigenom
a) företaget som tillverkar generiska läkemedel åtar sig att inte ge sig in på marknaden med sina generiska läkemedel och
att inte längre bestrida patentets giltighet under avtalets löptid (som inte är längre än den återstående perioden av
patentskydd), och
b) patentinnehavaren åtar sig att till företaget som tillverkar generiska läkemedel överföra ett belopp som är betydligt
större än kostnaderna för den rättsliga tvist som man därigenom undviker (inklusive egen arbetstid och störningar i
verksamheten) och som inte utgör betalning för varor och tjänster som tillhandahålls patentinnehavaren?
4. Påverkas svaret på fråga 3 av följande omständigheter?
a) Den begränsning som företaget som tillverkar generiska läkemedel går med på inte går utöver räckvidden för det
patent som är föremål för tvisten, och/eller
b) det sammanlagda belopp som överförs till företaget som tillverkar generiska läkemedel kan tänkas vara mindre än
den vinst som detta företag skulle ha haft om det hade lyckats vinna patenttvisten och därmed lyckats komma in på
marknaden med ett oberoende generiskt läkemedel?
5. Påverkas svaren på frågorna 3 och 4 av om avtalet föreskriver att patentinnehavaren ska leverera avsevärda men
begränsade volymer av godkända generiska läkemedel till företaget som tillverkar generiska läkemedel, och detta avtal
a) inte ger upphov till något betydande konkurrenstryck på de priser som tillämpas av patentinnehavaren, utan istället
b) medför vissa fördelar för konsumenterna som inte skulle ha inträffat om patentinnehavaren hade vunnit tvisten, men
som är betydligt mindre än den konkurrensmässiga fördel som skulle ha uppstått om oberoende generiska läkemedel
skulle ha kommit in på marknaden, om företaget som tillverkar generiska läkemedel hade vunnit tvisten, eller är detta
endast relevant för bedömningen enligt artikel 101.3?
Konkurrensbegränsande verkan
6. Under de förutsättningar som anges i frågorna 3–5, föreligger det en konkurrensbegränsning ”genom verkan”, i den
mening som avses i artikel 101.1 eller är svaret på denna fråga avhängig huruvida domstolen skulle slå fast att i avsaknad
av detta avtal skulle
a) företaget som tillverkar generiska läkemedel sannolikt ha vunnit patenttvisten (det vill säga att chansen att domstolen
skulle slå fast att patentet ska anses vara giltigt och att patentet överträtts var mindre än 50 procent), alternativt
b) parterna sannolikt skulle ha ingått ett mindre begränsande avtal (det vill säga att chansen för en mindre restriktiv
lösning var över 50 procent)?
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Marknadsdefinition
7. Om ett patenterat läkemedel som är terapeutiskt utbytbart med ett antal andra läkemedel i en klass, och det påstådda
missbruket, i den mening som avses i artikel 102, består i att patentinnehavaren beter sig på ett sätt som verkningsfullt
utestänger generiska versioner av detta läkemedel från marknaden, innebär detta att dessa generiska produkter ska
beaktas när man definierar den relevanta produktmarknaden, trots att de inte lagligen kan säljas på denna marknad
innan patentet löpt ut, under förutsättning (vilket är osäkert) att patentet är giltigt och har överträtts av dessa generiska
produkter?
Missbruk av rättigheter
8. Under de omständigheter som anges i frågorna 3–5 ovan, och om patentinnehavaren har en dominerande ställning,
innebär detta att dennes beteende när denne ingår ett sådant avtal innebär ett missbruk, i den mening som avses i
artikel 102?
9. Påverkas svaret på fråga 8 av svaret på frågan huruvida patentinnehavaren har ingått ett sådant avtal för att undvika att
en rättstvist inleds snarare än för att lösa den verkliga tvisten?
10. Påverkas svaret på frågorna 8 eller 9 av följande omständigheter?
a) Patentinnehavaren tillämpar en strategi med innebörden att denne ingår en rad sådana avtal för att undanröja risken
för ett obegränsat marknadsinträde vad avser generiska läkemedel, och
b) det första avtalet av ett sådant slag leder, på grund av hur det nationella systemet för ersättning från
folkhälsomyndigheterna till apotek för deras inköp av läkemedel är organiserat, till att ersättningsnivån för
läkemedlet i fråga minskas, vilket i sin tur leder till betydande besparingar för folkhälsomyndigheterna (om än en
besparing som är betydligt mindre än vad som skulle uppstå om det oberoende generiska läkemedlet skulle komma
in på marknaden på grund av att tillverkaren av detta läkemedel hade vunnit patenttvisten), och
c) denna besparing inte spelade någon roll för parternas avsikter när de ingick något av avtalen?

Överklagande ingett den 7 maj 2018 av Bruno Gollnisch av den dom som tribunalen (sjätte
avdelningen) meddelade den 7 mars 2018 i mål T-624/16, Gollnisch mot parlamentet
(Mål C-330/18 P)
(2018/C 240/34)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Klagande: Bruno Gollnisch (ombud: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)
Övrig part i målet: Europaparlamentet

Klagandens yrkanden
Yrkanden som rör den överklagade domen:
Klaganden yrkar att domstolen ska
— upphäva tribunalens dom av den 7 mars 2018 i mål T-624/16
— avgöra uppkomna frågor avseende rättspraxis i enlighet med gällande rätt
— återförvisa målet till tribunalen för ny prövning

