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(") Zaak C-310/93P, BPB Industries PLC en British Gypsum Ltd/Commissie, jurispr. 1995, blz. 1-865, 904, betreffende discriminatie
door BPB tussen klanten in de verwante markt voor droog gips.
(70) D.w.z. naar corresponderende netwerkexploitanten die de voorkeur genieten.
(71 ) Beschikking 94/663/EG van de Commissie, Night Services (PB nr. L 259 van 7. 10. 1994, blz. 20); Beschikking 94/894/EG van de
Commissie, Eurotunnel (PB nr. L 354 van 31 . 12. 1994, blz . 66).
(72) Zaak T-34/92, Fiatagri UK Ltd en New Holland Ford Ltd/Commissie, en zaak T-35/92, John Deere Ltd/Commissie (beide in
beroep bij het Hof van Justitie). In beroep tegen de beschikking van de Commissie : UK Agricultural Tractor Registration Exchange
(PB nr. L 68 van 13 . 3 . 1992, blz . 19).

(73) Zaak 8/72, Vereniging van Cementhandelaren/Commissie, jurispr. 1972, blz; 977 ; zaak 123/ 83, Bureau National Interprofession
nel du Cognac/Clair, jurispr. 1985, blz. 391 .
(74) Zaak 56/65, STM, jurispr. 1966, blz. 235, zie met name blz. 249.
(75 ) Zaak 193/ 83, Windsurfing International Inc/Commissie, jurispr. 1986, blz. 611 .
(76) Zie de in punt 3 genoemde telecommunicatierichtsnoeren.

Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie
(Zaak nr. IV/M.859 — Generali/Prime)
(97/C 76/ 07
(Voor de EER relevante tekst)

Op 18 december 1996 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde
aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren.
Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1 , onder b), van Verordening (EEG)
nr. 4064/ 89 van de Raad . De volledige tekst van de beschikking is enkel beschikbaar in het
Italiaans en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering van alle zakengeheimen. De tekst
zal verkrijgbaar zijn
— op papier bij de verkooppunten van het Bureau voor officiële publikaties der Europese Ge
meenschappen (zie de lijst op de laatste bladzijde);
— in elektronische vorm in de „CIT" versie van de Celex-database, onder documentnummer
396M0859. Celex is het geautomatiseerde documentatiesysteem van het Europees Gemeen

schapsrecht ; voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te
nemen met
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