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Saken
Talan enligt artikel 263 FEUF om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2014) 4955 final av den 9 juli 2014
med anledning av ett förfarande avseende tillämpning av artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF (ärende AT.39612 –
Perindopril (Servier)), i den del beslutet avser sökanden, och, i andra hand, upphävande av de böter som sökanden ålagts
eller nedsättning av bötesbeloppet.

Domslut
1) Talan ogillas.
2) Mylan Laboratories Ltd och Mylan, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.

(1)

EUT C 431, 1.12.2014 .

Tribunalens dom av den 12 december 2018 – Krka mot kommissionen
(Mål T-684/14) (1)
(Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för perindopril, vilket är ett läkemedel
avsett för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar, i originalversion och generisk version — Beslut i vilket
en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras — Förlikningsavtal i patenttvister — Licensavtal —
Avtal om teknikförvärv — Konkurrensbegränsning genom syfte — Konkurrensbegränsning genom
resultat — Avvägning mellan konkurrensrätt och patenträtt)
(2019/C 82/30)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovenien) (ombud: advokaterna T. Ilešič och M. Kocmut)
Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castilla Contreras, B. Mongin och C. Vollrath, biträdda av D. Bailey,
barrister)

Saken
Talan grundad på artikel 263 FEUF med yrkande om partiell ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2014) 4955 final
av den 9 juli 2014 med anledning av ett förfarande avseende tillämpning av artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF (ärende
AT.39612 – Perindopril (Servier)), i den del beslutet avser sökanden.

Domslut
1) Artikel 4 i kommissionens beslut C(2014) 4955 final av den 9 juli 2014 med anledning av ett förfarande avseende tillämpning av
artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF (ärende AT.39612 – Perindopril (Servier), ogiltigförklaras i den del det däri slås fast att Krka
Tovarna Zdravil d.d. deltog i de avtal som avses i den artikeln.
2) Artikel 7.4 a i beslut C(2014) 4955 final ogiltigförklaras.
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3) Artiklarna 8 och 9 i beslut C(2014) 4955 final ogiltigförklaras i den mån de rör Krka Tovarna Zdravil.
4) Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

(1)

EUT C 431, 1.12.2014.

Tribunalens dom av den 12 december 2018 – Servier m.fl. mot kommissionen
(Mål T-691/14) (1)
(Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Missbruk av dominerande ställning —
Marknaden för perindopril, vilket är ett läkemedel avsett för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar, i
originalversion och generisk version — Beslut i vilket en överträdelse av artiklarna 101 FEUF och 102
FEUF konstateras — Principen om opartiskhet — Samråd med rådgivande kommittén för kartell- och
monopolfrågor — Rätt till ett effektivt rättsmedel — Talefristens längd i förhållande till det angripna
beslutets längd — Förlikningsavtal i patenttvister — Licensavtal — Avtal om teknikförvärv — Exklusivt
inköpsavtal — Potentiell konkurrens — Konkurrensbegränsning genom syfte — Konkurrensbegränsning
genom resultat — Avvägning mellan konkurrensrätt och patenträtt — Fråga huruvida det ska anses vara
fråga om olika överträdelser eller en enda överträdelse — Definition av den relevanta marknaden utifrån
det berörda läkemedlets molekyl — Böter — Kumulation av böter enligt artiklarna 101 och 102 FEUF —
Legalitetsprincipen — Värdet på försäljningen — Beräkningsmetod vid flera överträdelser på samma
marknader)
(2019/C 82/31)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: Servier SAS (Suresnes, Frankrike), Servier Laboratories Ltd (Wexham, Förenade Kungariket), Les Laboratoires
Servier SAS (Suresnes) (ombud: inledningsvis I. S. Forrester, QC, J. Killick, barrister, advokaten O. de Juvigny, och M. Utges
Manley, solicitor, därefter advokaterna J. Killick, O. de Juvigny, M. Utges Manley, J. Jourdan och T. Reymond)
Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inlednigsvis T. Christoforou, B. Mongin, C. Vollrath, F. Castilla Contreras och
T. Vecchi, därefter T. Christoforou, B. Mongin, C. Vollrath, F. Castilla Contreras och J. Norris-Usher,)
Intervenient till stöd för sökandenas yrkanden: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)
(Genève, Schweiz) (ombud: F. Carlin, barrister, advokaterna N. Niejahr och C. Paillard)

Saken
Talan enligt artikel 263 FEUF om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2014) 4955 final av den 9 juli 2014
med anledning av ett förfarande avseende tillämpning av artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF (ärende AT.39612 –
Perindopril (Servier)), i den del beslutet avser sökandena, och, i andra hand, nedsättning av det bötesbelopp som sökandena
ålagts.

Domslut
1) Artikel 4 i kommissionens beslut C(2014) 4955 final av den 9 juli 2014 med anledning av ett förfarande avseende tillämpning av
artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF (ärende AT.39612 – Perindopril (Servier), ogiltigförklaras i den del det däri slås fast att
Servier SAS och Laboratoires Servier SAS. deltog i de avtal som avses i den artikeln.
2) Artikel 6 i beslut C(2014) 4955 final ogiltigförklaras.

