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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1121/2007 af J.T., tysk statsborger, om at Apple via iPod udnytter 
sin dominerende markedsposition til at distribuere iTunes og om dette produkts 
uforenelighed med uafhængige operativsystemer på grund af manglende 
frigivelse af specifikationer vedrørende iTunesDB

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at Apple har brugt iPod's dominerende markedsposition til at fremme 
iTunes-programmet. Han påstår i den forbindelse, at Apple har tilført en række skjulte 
variabler til iTunesDB-softwaren og dermed gjort denne uforenelig med uafhængige 
operativsystemer, hvilket har skabt en uløselig forbindelse mellem iPod og iTunes samt 
resulteret i en dominerende markedsposition for iTunes MusicStore. Købere, der ikke ønsker 
at anvende iTunes-software, kan ikke benytte MusicStore. Andrageren fastholder, at Apple 
anvender en lignende strategi i forbindelse med internetbrowseren til hans iPhone. Han 
opfordrer til, at der træffes lignende foranstaltninger som dem, der er truffet over for 
Microsoft, eftersom han mener, at Apple handler mod forbrugernes interesser, idet de ikke 
frigiver specifikationerne vedrørende iTunesDB, hvilket forhindrer udviklingen af alternative 
synkroniseringsprogrammer til operativsystemer, som ikke understøttes af iTunes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Andragendet beskæftiger sig med påstanden om, at Apple misbruger sin dominerende 
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position i forhold til iTunes, navnlig hvad a n g å r  hemmeligholdelsen af 
grænsefladeoplysninger vedrørende iTunesDB.

Kommissionen vurderer, at det ud fra et konkurrenceretligt synspunkt ikke er nødvendigt at 
gribe ind på nuværende tidspunkt.

Hvorvidt en virksomheds hemmeligholdelse af visse typer af (interoperabilitet) oplysninger
indebærer en overtrædelse af Fællesskabets kartel- og monopolregler afhænger af blandt andet
af dens markedsposition. EF-traktatens artikel 82 kan kun overtrædes af en virksomhed med 
en dominerende position. Ifølge EF-Domstolen er en dominerende position karakteriseret af 
en økonomisk magtposition, som sætter en virksomhed i stand til at hindre, at der opretholdes 
en effektiv konkurrence på det relevante marked, idet der anlægges en i betydeligt omfang 
uafhængig adfærd over for konkurrenter og kunder.

I modsætning til markedet for pc-styresystemer er markedet/markederne for downloading af 
lydfiler tilsyneladende stadig i vækst. De vokser fortsat med nye aktører på markedet og 
musikentusiaster, som tilsyneladende har en bred vifte af valg. Der synes derfor ikke at være 
nogen virksomhed, som på nuværende tidspunkt har opnået en så veletableret position, at der 
er tale om en dominerende position jf. den i EF-traktatens artikel 82 anførte betydning."
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