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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1121/2007, внесена от J.T., с германско гражданство, относно 
използването от страна на Apple iPod на тяхната господстващо
положение на пазара с цел разпространение на iTunes, както и 
нарушаването на съвместимостта с независими оперативни системи 
поради неразкриване на спецификациите на iTunesDB

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че Apple се е възползвал от господстващото си 
положение на пазара с iPod с цел разпространение на програмата iTunes. За тази цел 
Apple е прибавил редица скрити променливи към софтуера на iTunesDB и е направил 
невъзможна неговата съвместимост с независими операционни системи. Това означава, 
че iPod и iTunes са неразривно свързани и води до господстващо положение на пазара 
за iTunes MusicStore. Потребители, които не желаят да използват софтуер на iTunes, не 
могат да се възползват от MusicStore. Вносителят на петицията твърди, че Apple 
използва подобна стратегия  и по отношение на интернет браузъра в своя iPhone. Той 
призовава за предприемането на действия, подобни на тези, предприети срещу 
Microsoft, тъй като Apple действа срещу интересите на потребителите и не разкрива 
спецификациите на iTunesDB, което от своя страна възпрепятства развитието на 
алтернативни програми за синхронизация с операционни системи, които не се 
поддържат от iTunes.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.
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Вносителят на петицията повдига въпроса с предполагаемата злоупотреба с 
господстващо положение на пазара от страна на Apple по отношение на iTunes и по-
специално поради неразкриването на информация за интерфейса във връзка с 
iTunesDB.

На този етап Комисията не смята за необходимо да се намеси от гледна точка на 
злоупотребата с господстващо положение.

Дали неразкриването на някои видове информация (относно оперативната 
съвместимост) от страна на дадена компания е нарушение на общностните разпоредби 
за злоупотреба с господстващо положение, зависи, наред с другото, от нейното 
положение на пазара. Член 82 от Договора за ЕО може да бъде нарушен единствено от 
предприятие с господстващо положение на пазара. Господстващо положение, съгласно 
дефиницията на Съда на ЕО, е положение, при което едно предприятие има 
икономическа мощ, даваща му възможност да възпрепятства ефективната конкуренция 
на съответния пазар, като му дава власт да се държи по осезаемо независим начин 
спрямо своите конкуренти, своите клиенти и, в края на краищата, спрямо 
потребителите.

За разлика от пазара на компютърни операционни системи, изглежда пазарът(пазарите) 
за прехвърляне на аудио файлове все още се развива(т). Те продължават да се 
разрастват, като на пазара навлизат нови участници, и любителите на музика очевидно 
имат богат избор. Поради тази причина изглежда, че на този етап няма компания, която 
да е получила и укрепила позиция, водеща до господстващо положение по смисъла на 
член 82 от Договора за ЕО. 
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