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Tribunalul UE confirmă decizia Comisiei de validare a angajamentelor Thomson 
Reuters privind remedierea abuzului său de poziție dominantă pe piața fluxurilor 

consolidate de date în timp real 

 

„Fluxurile consolidate de date în timp real” furnizează băncilor și instituțiilor financiare date privind 
piața provenind din diferite surse. Instituțiile bancare și financiare utilizează aceste date în multiple 
aplicații și programe informatice pentru efectuarea de tranzacții și pentru monitorizare. 

O anchetă inițiată de Comisie în anul 2009 a arătat că Thomson Reuters, o întreprindere 
canadiană, ocupa o poziție dominantă pe piața mondială a fluxurilor consolidate de date în timp 
real. În această privință, Comisia a considerat că „codurile instrumentelor financiare” ale Thomson 
Reuters (coduri alfanumerice scurte dezvoltate pentru identificarea valorilor mobiliare și a locului 
de tranzacționare a acestora – RIC) creau obstacole importante pentru clienții care doreau 
schimbarea furnizorului. Potrivit Comisiei, Thomson Reuters interzicea clienților săi să utilizeze 
RIC pentru a extrage date din fluxurile consolidate de date în timp real propuse de alți furnizori și 
împiedica terții, precum și furnizorii concurenți să creeze și să actualizeze tabele de corespondență 
care încorporau RIC cu scopul de a permite o interacțiune între sistemele clienților săi și fluxurile 
consolidate de date în timp real provenite de la alți furnizori. Prin urmare, Comisia a concluzionat 
că exista un abuz de poziție dominantă. 

Printr-o decizie din 20121, Comisia a acceptat angajamentele propuse de Thomson Reuters în 
vederea remedierii acestui abuz de poziție dominantă. Thomson Reuters a propus printre altele să 
acorde clienților săi licențe pentru a le permite să utilizeze RIC în vederea extragerii de date din 
programele furnizorilor concurenți. Thomson Reuters s-a angajat de asemenea să furnizeze 
informațiile necesare pentru a permite clienților săi să stabilească corespondențe între RIC și 
sistemul de codare al furnizorilor concurenți cu scopul schimbării furnizorului. 

Morningstar, un concurent al Thomson Reuters care propune servicii de fluxuri consolidate de date 
în timp real clienților din lumea întreagă, contestă decizia Comisiei. Potrivit Morningstar, furnizorii 
concurenți sunt excluși în mod expres de la obținerea unei licențe și nu pot nici să folosească RIC 
pentru un titular de licență. Cu alte cuvinte, furnizorii concurenți ar fi în incapacitatea de a propune 
un serviciu în totalitate comparabil și concurent. Morningstar solicită așadar Tribunalului Uniunii 
Europene să anuleze decizia Comisiei. 

În hotărârea sa pronunțată astăzi, Tribunalul arată mai întâi că angajamentele Thomson Reuters 
vizează, în esență, posibilitățile oferite clienților de a schimba furnizorul, fie prin mijloace proprii, fie 
în colaborare cu un dezvoltator terț. Aceștia pot astfel să colaboreze și să se sprijine reciproc în 
elaborarea tabelelor de corespondență prin intermediul licențelor propuse de Thomson Reuters. 
Comisia a apreciat așadar că Thomson Reuters nu trebuia în mod necesar să includă concurenții 
săi în termenii licențelor pentru a remedia abuzul de poziție dominantă. Comisia a considerat în 
plus în mod întemeiat că faptul de a acorda concurenților Thomson Reuters accesul la RIC 

                                                 
1 Decizia C(2012) 9635 a Comisiei din 20 decembrie 2012 privind o procedură în temeiul articolului 102 TFUE și al 
articolului 54 din Acordul privind SEE [Cazul COMP/D2/39.654 – Codurile instrumentelor financiare ale Reuters (RIC)]. 
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depășea ceea ce era necesar pentru a răspunde preocupărilor sale în materie de abuz de poziție 
dominantă. 

Pe de altă parte, Tribunalul arată că Thomson Reuters a oferit clienților și dezvoltatorilor terți 
posibilitatea de a întocmi tabele de corespondență între codurile RIC și sistemul de simboluri 
utilizat de noul furnizor, astfel încât modificările care trebuie aduse aplicațiilor să nu fie excesiv de 
oneroase. Aceste angajamente permit așadar un real progres pentru clienții Thomson Reuters, 
întrucât, în lipsa necesității unei modificări profunde a aplicațiilor informatice, aceștia nu trebuie să 
suporte costuri prohibitive cu ocazia unei eventuale schimbări a furnizorului. 

Tribunalul concluzionează că angajamentele propuse de Thomson Reuters au fost corect evaluate 
ca fiind de natură să răspundă preocupărilor Comisiei, astfel încât aceasta nu a săvârșit nicio 
eroare vădită de apreciere prin acceptarea acestor angajamente.  

 
MENȚIUNE: Împotriva deciziei Tribunalului se poate declara recurs la Curte, numai pentru motive de drept, 
în termen de două luni de la comunicarea acesteia. 
 
MENȚIUNE: Acțiunea în anulare are ca obiect anularea acelor acte ale instituțiilor Uniunii care sunt contrare 
dreptului Uniunii. Cu respectarea anumitor condiții, statele membre, instituțiile europene și particularii pot 
sesiza Curtea de Justiție sau Tribunalul cu o acțiune în anulare. Dacă acțiunea este întemeiată, actul este 
anulat. Instituția autoare a actului trebuie să ia măsuri pentru a elimina eventualul vid juridic creat prin 
anularea acestuia. 
 

 

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Tribunalului. 

Textul integral al hotărârii se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării. 
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