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(") Mål C-310/93P, BPB Industries PLC och British Gypsum Ltd met kommissionen, 1995 , Rec. 1-865 , 904, om BPB:s diskriminering
av kunder i den angärnsande marknaden för torrgips.
(70) Dvs. till en gynnad grupp korrespondentnätoperatörer.
(71 ) Kommissionens beslut 94/663/EG, Night Services (EGT nr L 259, 7.10.1994, s. 20); kommissionens beslut 94/ 894/EG, Eurotunnel
(EGT nr L 354 , 31.12.1994 , s . 66 ).
(72) Mål T-34/92, Fiatagri UK Ltd och New Holland Ford Ltd mot kommissionen ; mål T-35/92, John Deere Ltd mot kommissionen.
Kommissionens beslut har överklagats till EG-domstolen i båda fallen. I ärendet UK Agricultural Tractor Registration Exchange
(EGT nr L 68, 13.3.1992, s. 19) har ett överklagande av kommissionens beslut aviserats.
(73) Mål 8 /72, Vereniging van Cementhandelaaren mot kommissionen, 1972 , Rec. 977 ; mål 123 / 83, Bureau National Interprofession
nel du Cognac mot Clair, 1985 , Rec. 391 .
(74) Mål 56/65, STM, 1966, Rec. 235, punkt 249.
(75) Mål 193 / 83 , Windsurfing International Inc mot kommissionen, 1986, domstolens domssamling 611 .
(76) Se Riktlinjer för telekommunikationssektorn, punkt 3 ovan.

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende nr IV/M.859 — Generali/Prime)
(97 /C 76/07 )
(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 18 december 1996 att inte göra invändningar mot den anmälda
koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Detta
beslut grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EEG ) nr 4064/ 89 . Beslutet i sin helhet
finns endast på italienska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshem
ligheter har avlägsnats. Det kommer att finnas tillgängligt
— i skriftlig form och kan fås från Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikatio
ner (se förteckningen på sista sidan ),
— i elektronisk form i " CIT"-versionen i CELEX databas med CELEX-nummer 396M0859 .

CELEX är den databas som innehåller Europeiska gemenskapens lagstiftning. För ytterli
gare information rörande abonnemang, kontakta :
EUR-OP

Information, marknadsföring och PR (OP/4B)
2 rue Mercier

L-2985 Luxemburg
Tfn (352 ) 29 29-424 55 , fax (352 ) 29 29-427 63

