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Anest van r5 september zo16

(Achtste kmer)

Mededingíng - Misbrulk von mrchtsposítie -
Wereldmørkt vøw geconsolideerde reohíme da-

tafeeds - Besluit waarbij de toeztgingen van

de ond.erneming met een møchtspositíe verbitr-

d.end wor d.en verkløør d - Artíkel g Yerordewíng

(EG) t/zooj

Momingstar (verzoekster in deze zaak) en

Thomson Reuters (IR) zijn aanbieders van

geconsolideerde realtime datafeeds. Een

realtime datafeed is een virtuele infomatie-

bron die continu bijgewerkte marktinfoma-

tie levert. Geconsolideerde realtime data-

feeds worden onder meer door bmken en

financiële instellingen gebmikt. TR bezit

een machtspositie op de wereldnarkt voor

geconsolideerde realtime datafeeds. De

Commissie is van mening dat TR mogelijk

misbruik heeft gemaaktvan die machtsposi-

tie. TR heeft nameliikbepaalde beperkingen

opgelegd inzake het gebruik van de Reuters

lnsEument Codes (RIC's). De RIC's zijn
door TR ontwikkelde korte, alfanumerieke

codes om effecten en de locaties waar deze

wo¡den verhandeld, te identifìceren. TR

verl¡iedt haa¡ klanten de RIC's te gebruiken

om gegevens op te zoeken in geconsolideer-

de realtime datafeeds van andere aanbieders.

Tevens belet TR derden en concune¡ende

aanbieders om mappingtables waarin RIC's

zijn vemerkt te creêren, waardoor de syste-

men van TR's Hanten interoperabel zouden

worden met de geconsolideerde realtime

datafeeds van andere aanbieders. De Com-

missie is een onderzoek gestart en in haar

voorlopige beoordeling kwan de Commissie

tot de conclusie dat de door TR opgelegde

beperkingen het voor TR's klanten erg

moeilijk maakten om van datafeedaanbieder

te veranderen.

TR heeft een aantal toezeggingen gedaan

om tegemoet te komen aan de bezorgdheden

die de Commissie in haar voorlopige beoor-

delirg had geuit. Een van de toezeggingen

was dat TR haar klanten zou toestaan om

een vem¡imde licentieovereenkomst met

betrekking tot de RIC's (Extended RIC Licen-

ce; ERL) te siuiten. Deze ERL zou de Hanten

de mogelijkheid bieden om de RIC's, tegen

een maandelijkse vergoeding, te gebruiken

teneinde gegevens op te zoeken in geconso-

lideerde realtime dataleeds van conmneren-

de aanbieders. Daamaastwerd een afzonder-

lijke aanvullende licentie ter beschikking

gesteld, nmrelijk een licentie voor exteme

ontwikkelars (third party developers licence;

TPDL), teneinde hen in staat te stellen

mapping tables te creëren die de klmten vm
TR de mogelijkheid bieden om gemakkelijk

van aanbieder te veranderen. Kortom: de

toezeggingen hebben tot doel het voor TR's

Hanten eenvoudiger te maken om over te

stappen naar concuÍerende aanbieders van

geconsolideerde realtime datafeeds. De

Commissie was van mening dat deze toezeg-

gingen volstonden om de door haar vastge-

stelde mededingingsproblemen te verhelpen.

Derhalve heeft de Commissie op zo decem-

ber zorz het bestreden besluit vastgesteld,

waarin zij de door TR voorgestelde toezeg-

gingen verbindend heeft verklard en heeÍÌ

zil vastgesteld dat er voor haar, gelet op de

toezeggingen, ge€n reden meer bestond om

op te treden.

Verzoekster komt op tegen het bestreden

besluit. Zij wordt geraakt door hetbestreden

besluit, aangezien ditbesluithaar mogelijk-

heden om metTR een overeerkomstbetreÊ

fende de RIC's te sluiten beperkt. In het be-

streden besluit is namelitk uitdrukkelijk be-

paald dat conrunerende aanbieders van ge-
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consolideerde ¡ealtime datafeeds geen aan.

spraak kunnen rnakerr op een licenlie. TR's

toezeggingen hebben weliswaar tot doel orn

hetvoorTR's klanten eenvoudiger te maken

om over te stappen naar concunerende

aanbieders van geconsolideerde realtime

datafeeds, maar de toezeggingen bepeien

uitdrukkelijk dat concur¡e¡ende aanbieders

geen ERL-overeenkomst of TPDL-oveleen-

komst met TR kunnen afsluiten.

Met haar eerste middel betoogt verzoekster

dat TR's toezeggingen er niet toe leiden dat

het vastgesielde misbruik een einde neemt

ofsterk wo¡dt i¡geperkt, noch dat aan de

geuite bezorgdheden wordt tegemoetgeko

men. Daarom berust het bestreden besluit

volgens vezoekster op een kennelijke beoor.

delingsfout.

In dat kader ovemeegt het Gerecht dat de

rechtmatigheid van het besluit waarbij de

toezeggingen verbindend zijn verklaard,

moet worden getoetst tegen de achtergrond

van de bezorgdheden van de Commissie en

niet tegen de achtergrond van de vereisten

die de cononenten in verband met de in.

houd van de toezeggingen hebben gefomu-

leerd. In het licht van de bezorgdheden van

de Commissie, zoals deze in haar voorlopige

beoordeling zijn uitgedrukt, bestaat het ge-

paste citerium e¡ dus in na te gaan ofde

toezeggingen van TR volstonden om af<loen-

de tegemoet te komen aan deze bezorgdhe-

den, die in casu betrekking hadden op het

feit dat Hanten gemakkelijker moesten

kunnen overschakelen naar een andere

aanbieder De omstandigheid dat andere

toezeggingen hadden kmen worden aan.

vaard en missdrien zelfgunstiger waren

geweest vool de mededingirrg, kan niet tot

de nietigverklaring van dit besluit leiden

voor zover de Commissie redelijkemijs kon

conduderen dat de in het beslreden besluit

overgenomen toezeggingen enoor zorgden

dat de in haarvoorlopige beoordeling geuite

bezorgdheden uit de weg werden geruimd.

Veroekster is van mening dat de aanbieders

van geconsolideerde realtime datafeeds niet

in staat zijn om de klanten van TR een

doeltreflende mogelijklieid tot oversdrake-

ling naar een andere datafeedaanbieder te

bieden, omdat zii - doordat zij van de betrok-

ken licentieovereenkomsten zijn uitgesloten

- geen volledig geïntegreerde conrunerende

dienst kunnen aanbieden. Dit argument

wordt evenwel door het Gerechl afgewezen.

Het Gerechtherinnert er in datverbmd aan

dat de bezorgdheden van de Commissie be-

trekking hadden op de beperkingen die aan

TR's klantenwerden opgelegd en op het feit

dat derden werd verhinderd om te mappen

tussen de verschillende codes, waardoor het

erg moeilijkwas om van aanbiederte veran-

deren. De door de Commissie aanvaarde

toezeggingeû concentreren zich dus vooma-

melijk op de aan de Hanten geboden moge-

lijkheden om van aanbieder te veranderen,

hetzij op eigen kracht, hetzij middels een

samelwerking met een exteme ontwikke-

laar [n die zin was de Commissie val me-

ning dat de bezorgdheden op het gebiedvan

de mededinging uit de weg konden worden

geruimd door van TR gedragswiizigingen

te eisen, zij het niet ten aanzien van haar

concffienten, maar ten aånzien van haar

Hanten en van derden. De vaslslelling dat

de toezeggingen op het eerste gezicht de

klanten en exteme ontwikkelaars betreffen,

wordt ondersteund door de mogelijkheden

die aan deze laatste worden geboden om

sanen te werken en elkaar bij te stean bit

de ontwikkeling van mapping tables met

behulp van de door TR voorgestelde licen-

ties. De klanten van TR kunnen ook opteren

voor externe ontwilkelaars die partnerships

ziin aengegam met cononerende aanbie-

ders. Aldus worden aan de Hanten van TR

versdrillende mogelijkheden geboden om

van aanbieder te veranderen, en dit zowel

bilnen als buiten de grenzen van hun infra-

struch¡ur Door deze toezeggingen te aan-

vaarden, stelde de Commissie zich dus op

het ståndpunt dat het, teneinde een ant-

woo¡d te llieden op de door haar geuite be-

zorgdheden, niet nodig was TR's concurren-

ten op te nemen in de licentievoomaarden.

Zoals uit het bestreden besluit voortvloeit,

was de Commissie l¡ovendien van mening

dat de verlening van toegang tot de RIC'S

am TR's concurrenten verder ging dan

noodzakelijk was om een antwoord te bieden

op die bezorgdheden. De Commissie heeft

in dit opzidrt geenkemelijke beoordelings-

fout gemaakt.

Biigevolg wordt het middel waamee wordt

aangevoerd dat het besluit op een kennelijke

beoordelingsfout berust, afgewezen. De

overige middelen worden eveneens afgewe-

zen en het beroep wordt in zijn geheel ver-

worpen.
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