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Решение по дело T-76/14 
Morningstar Inc./Комисия 

 

Общият съд на ЕС потвърждава решението на Комисията да одобри 
ангажиментите, които Thomson Reuters е поело, за да преустанови 

злоупотребата с господстващо положение на пазара на консолидираните 
данни в реално време 

 

С „консолидираните данни в реално време“ на банките и на финансовите институции се 
предоставят пазарни данни от различни източници. Банковите и финансовите институции 
използват тези данни в редица компютърни приложения и програми с цел транзакции и 
надзор. 

В хода на разследване, образувано от Комисията през 2009 г., се установява, че канадското 
предприятие Thomson Reuters заема господстващо положение на световния пазар за 
консолидирани данни в реално време. В това отношение Комисията е приела, че 
разработените от Thomson Reuters „борсови кодове Reuters Instrument Codes“ (кратки кодове 
от букви и цифри, които служат за идентифициране на ценни книжа и местата, където те се 
търгуват — наричани кодовете RIC) създават сериозни пречки за клиентите, които желаят 
да преминат към друг доставчик. Според Комисията Thomson Reuters забранява на 
клиентите си да използват кодовете RIC, за да извличат данни от потоците от 
консолидирани данни в реално време на други доставчици, и възпрепятства трети лица и 
намиращите се в конкуренция с него доставчици да създават и поддържат сравнителни 
таблици, съдържащи кодове RIC, което би позволило на системите на клиентите на 
Thomson Reuters да работят с консолидирани данни в реално време и от други доставчици. 
Поради това Комисията заключава, че е налице злоупотреба с господстващо положение. 

С решение от 2012 г.1 Комисията приема ангажиментите, които Thomson Reuters е 
предложило с оглед на преустановяване на тази злоупотреба с господстващо положение. 
Thomson Reuters предлага по-специално да предостави на клиентите си лицензи, с които да 
им позволи да използват кодовете RIC, за да извличат данни от програмите на конкурентни 
доставчици. Thomson Reuters поема също ангажимента да предоставя нужната 
информация, за да позволи на клиентите си да изградят съответствия между кодовете RIC и 
символите, използвани от конкурентните доставчици, с оглед на смяната на доставчика. 

Morningstar — конкурентно на Thomson Reuters дружество, което предлага на клиенти в 
целия свят услуги, свързани с консолидирани данни в реално време — оспорва решението 
на Комисията. Според Morningstar изрично е изключена възможността конкурентните 
доставчици да получават лиценз и те също така не могат да обработват кодове RIC за 
сметка на лицензопритежател. С други думи, конкурентните доставчици не можели да 
предлагат съвсем сходна и конкурентна услуга. Поради това Morningstar моли Общия съд на 
Европейския съюз да отмени решението на Комисията. 

В постановеното на днешна дата решение Общият съд отбелязва най-напред, че 
ангажиментите на Thomson Reuters се отнасят главно до предоставените на клиентите 

                                                 
1 Решение C(2012) 9635 на Комисията от 20 декември 2012 година относно производство по член 102 ДФЕС и 
член 54 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/D2/39.654 — Reuters Instrument Codes (RICs) 
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възможности да преминат към друг доставчик било със самостоятелни средства, било 
посредством услугите на външни разработчици. Така тези лица могат взаимно да си 
сътрудничат и да се подпомагат при създаване на сравнителни таблици посредством 
предложените от Thomson Reuters лицензи. Поради това Комисията е счела, че за да се 
преустанови злоупотребата с господстващо положение, не е необходимо Thomson Reuters 
да включва конкурентите си в кръга на получаващите лиценз лица. Освен това тя 
основателно е приела, че предоставянето на конкурентите на Thomson Reuters на достъп до 
кодовете RIC надхвърля необходимото за отпадане на опасенията ѝ относно злоупотребата 
с господстващо положение. 

Общият съд отбелязва също, че Thomson Reuters предоставя на клиентите и на външните 
разработчици възможността да създават сравнителни таблици между кодовете RIC и 
използваните от новия доставчик символи, така че налагащите се промени в приложенията 
не са свързани с прекомерно високи разходи. Следователно тези ангажименти водят до 
значителен напредък за клиентите на Thomson Reuters, тъй като поради отпадане на 
необходимостта от съществено изменение на компютърните приложения те вече не трябва 
да понасят недостъпно високи разходи при евентуално преминаване към друг доставчик. 

Общият съд заключава, че правилно е прието, че вследствие на предложените от Thomson 
Reuters ангажименти могат да отпаднат опасенията на Комисията, поради което тя не е 
допуснала явна грешка в преценката, като ги е приела. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в 
срок от два месеца, считано от съобщаването му. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Жалбата за отмяна цели да бъдат отменени актове на институциите на Съюза, които 
противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските 
институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако 
жалбата е основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната 
празнота в правото, създадена с отмяната на акта. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Общия съд. 

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.  

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 
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