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2007. szeptember 3-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet 4. cikke szerint bejelentést kapott a
Thomson Corporation (a továbbiakban: Thomson, Kanada) holding tulajdonában lévő Woodbridge
Company Limited (a továbbiakban: Woodbridge) által tervezett összefonódásról, amely szerint ez utóbbi
kettős jegyzésű vállalati struktúrát magában foglaló program/rendszer útján teljes irányítást szerez a tanácsi
rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Reuters Group plc (a továbbiakban: Reuters,
Egyesült Királyság) felett.

A bejelentés vizsgálata után a Bizottság 2007. október 8-án arra következtetésre jutott, hogy a bejelentett
ügylet az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozik, és komoly kételyek merültek fel azzal
kapcsolatban, hogy összeegyeztethető-e a közös piaccal és az EGT-megállapodással. Ezért a Bizottság az
összefonódás-ellenőrzési rendelet 6. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően eljárást kezdeményezett.

A Thomson és Reuters – az összefonódási esetekben követett bevált gyakorlatnak megfelelően – betekintést
nyert az ügyirat kulcsfontosságú dokumentumaiba, azaz a harmadik érdekelt felek által az információkérés
első fázisában adott válaszok nem bizalmas változataiba, amelyeket 2007. november 12-én adtak át a
részére.

2007. december 6-án a Thomson és Reuters kezdeti vállalásokat ajánlott, majd a Bizottság által végrehajtott
piaci tesztet követően 2007. december 21-én benyújtották vállalási ajánlatuk végső változatát azzal a céllal,
hogy az összefonódás a közös piaccal összeegyeztethetővé váljon.

A Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a Thomson és Reuters által tett vállalások eloszlatják a beje-
lentett művelet közös piaccal való összeegyeztethetőségére vonatkozó komoly kétségeket. Ennek megfelelően
nem küldtek kifogásközlést a bejelentést tevő feleknek, és az összefonódást összeegyeztethetőnek kell tekin-
teni a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével, összhangban az összefonódás-ellenőrzési rendelet
2. cikkének (2) bekezdésével és 8. cikkének (2) bekezdésével, valamint az EGT-megállapodás 57. cikkével.

Sem a felek, sem harmadik fél nem nyújtott be hozzám kérdést vagy észrevételt. Az ügy kapcsán a meghall-
gatási joggal kapcsolatban nincs szükség különleges észrevételek megtételére.
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