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1. Komitet Doradczy podziela opinię Komisji, że zgłoszona transakcja stanowi koncentrację o wymiarze
wspólnotowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie
kontroli łączenia przedsiębiorstw.

2. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że w dziedzinie „Sprzedaż i handel” właściwe rynki produk-
towe obejmują:

a) usługi w zakresie sprzedaży danych rynkowych w czasie rzeczywistym użytkownikom korzystającym
z komputerów osobistych;

b) zasilanie danymi w czasie rzeczywistym;

c) platformy udostępniające dane rynkowe;

d) platformy transakcji papierami wartościowymi o stałym dochodzie;

e) usługi informacyjne.

3. Komitet Doradczy podziela zdanie Komisji, że w dziedzinie „Badania naukowe i zarządzanie aktywami”
właściwe rynki produktowe obejmują:

f) analizy rynkowe w czasie rzeczywistym;

g) analizy rynku wtórnego;

h) prognozy przychodów;

i) podstawowe dane finansowe spółek;

j) szeregi czasowe danych gospodarczych;

k) kwestie własności;

l) transakcje;

m) zbiory z inną zawartością (profile, rejestry publiczne, szeregi czasowe innych danych);

n) aplikacje desktopowe służące do zarządzania majątkiem.

4. Komitet Doradczy podziela pogląd Komisji, że właściwym rynkiem geograficznym w przypadku
produktów wymienionych w pkt 2 lit. a) do e) oraz w pkt 3 lit. f) do m) jest co najmniej EOG, a praw-
dopodobnie rynek ma zasięg międzynarodowy.

5. Komitet Doradczy podziela pogląd Komisji, że właściwym rynkiem geograficznym w przypadku
produktów wymienionych w pkt 3 lit. n) (aplikacje desktopowe służące do zarządzania majątkiem) jest
rynek krajowy, a co najwyżej regionalny (tj. szerszy niż krajowy).

6. Komitet Doradczy zgadza się ze stwierdzeniem Komisji, że połączenie nie spowoduje żadnych zakłóceń
stanu konkurencji na następujących właściwych rynkach produktowych:

a) usługi w zakresie sprzedaży danych rynkowych w czasie rzeczywistym użytkownikom korzystającym
z komputerów osobistych;

b) zasilanie danymi w czasie rzeczywistym;

c) platformy udostępniające dane rynkowe;

d) platformy transakcji papierami wartościowymi o stałym dochodzie;

e) usługi informacyjne;

f) analizy rynkowe w czasie rzeczywistym;

g) kwestie własności;

h) transakcje;

i) zbiory z inną zawartością (profile, rejestry publiczne, szeregi czasowe innych danych);

j) aplikacje desktopowe służące do zarządzania majątkiem.
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7. Komitet Doradczy podziela pogląd Komisji, że połączenie wywoła negatywne nieskoordynowane skutki,
będące następstwem horyzontalnego pokrywania się rodzajów działalności oraz negatywne skutki
wertykalne, które prawdopodobnie wpłyną na pogłębienie skutków horyzontalnych na następujących
właściwych rynkach:

a) analizy rynku wtórnego;

b) prognozy przychodów;

c) podstawowe dane finansowe spółek;

d) szeregi czasowe danych gospodarczych.

8. Komitet Doradczy zgadza się ze stwierdzeniem Komisji, że połączenie rodzi poważne obawy ze
względu na ryzyko zakłócenia skutecznej konkurencji na wspólnym rynku w odniesieniu do następują-
cych właściwych rynków:

a) analizy rynku wtórnego;

b) prognozy przychodów;

c) podstawowe dane finansowe spółek;

d) szeregi czasowe danych gospodarczych.

9. Komitet Doradczy podziela pogląd Komisji, że nowa wersja zobowiązań przedłożona przez zgłaszające
strony dnia 21 grudnia 2007 r. pozwala rozwiać poważne obawy co do zgodności zgłoszonej transakcji
ze wspólnym rynkiem w odniesieniu do następujących właściwych rynków:

a) analizy rynku wtórnego;

b) prognozy przychodów;

c) podstawowe dane finansowe spółek;

d) szeregi czasowe danych gospodarczych.

10. Komitet Doradczy podziela pogląd Komisji, że zgłoszoną koncentrację, w wersji zmienionej zobowiąza-
niami, należy uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG
zgodnie z art. 2 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw
oraz z art. 57 Porozumienia EOG.
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