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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1121/2007, του J.T., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης του Apple iPod στην αγορά για τη 
διανομή του προγράμματος iTunes και με την ασυμβατότητα με ανεξάρτητα 
λειτουργικά συστήματα μέσω της μη αποκάλυψης των προδιαγραφών του 
λογισμικού iTunesDB

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι με το iPod, η εταιρεία Apple έχει χρησιμοποιήσει τη δεσπόζουσα 
θέση της στην αγορά για να προωθήσει το πρόγραμμα iTunes. Ως εκ τούτου, ισχυρίζεται ότι 
η Apple έχει προσθέσει στο λογισμικό iTunesDB μια σειρά κρυφών μεταβλητών που 
καθιστούν ασύμβατο το τελευταίο με ανεξάρτητα λειτουργικά συστήματα συνδέοντας έτσι
αναπόσπαστα το iPod με το iTunes και έχοντας ως επακόλουθο τη δεσπόζουσα θέση του 
iTunes MusicStore στην αγορά. Οι αγοραστές που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το
λογισμικό iTunes δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το MusicStore. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι η Apple χρησιμοποιεί μια παρόμοια στρατηγική όσον αφορά τον φυλλομετρητή Ιστού 
(browser) στο iPhone του. Ζητεί να ληφθούν παρόμοια μέτρα όπως αυτά κατά της Microsoft, 
υποστηρίζοντας ότι η Apple ενεργεί ενάντια στα συμφέροντα των καταναλωτών και ότι, 
εφόσον δεν αποκαλύπτει τις προδιαγραφές του λογισμικού iTunesDB, εμποδίζει την 
ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων συγχρονισμού για λειτουργικά συστήματα που δεν 
υποστηρίζονται από το πρόγραμμα iTunes.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.
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Η αναφορά επιλαμβάνεται του θέματος της εικαζόμενης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από 
την Apple σε σχέση με το iTunes, ιδίως σε σχέση με τη μη αποκάλυψη των πληροφοριών 
διεπαφής που αφορούν το λογισμικό iTunesDB.

Η Επιτροπή στο παρόν στάδιο δεν κρίνει αναγκαίο να παρέμβει υπό το πρίσμα των 
αντιμονοπωλιακών κανόνων.

Αν η αποκάλυψη ή μη αποκάλυψη ορισμένων τύπων πληροφοριών (διαλειτουργικότητα) από 
μια εταιρεία παραβιάζει το αντιμονοπωλιακό δίκαιο της ΕΚ εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη 
θέση της εταιρείας στην αγορά. Το άρθρο 82 της Συνθήκης ΕΚ μπορεί μόνο να παραβιαστεί 
από μια εταιρεία που κατέχει δεσπόζουσα θέση. Η δεσπόζουσα θέση, όπως ορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι «η κατάσταση οικονομικής ισχύος μιας επιχειρήσεως που της 
παρέχει την εξουσία να εμποδίζει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού εντός της 
σχετικής αγοράς, παρέχοντάς της τη δυνατότητα ανεξάρτητης, σε σημαντικό βαθμό, 
συμπεριφοράς έναντι των ανταγωνιστών της, των πελατών της και, τέλος, των 
καταναλωτών».

Σε αντίθεση με την αγορά για τα λειτουργικά συστήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η 
αγορά ή οι αγορές για τη μεταφόρτωση αρχείων ήχου φαίνονται να είναι ακόμη αναδυόμενες.
Η ανάπτυξή τους συνεχίζεται με την είσοδο νέων παραγόντων στην αγορά και με τους
λάτρεις της μουσικής να διαθέτουν προφανώς ευρύ φάσμα επιλογών. Συνεπώς, φαίνεται ότι 
καμία εταιρεία δεν έχει αποκτήσει επί του παρόντος εδραιωμένη θέση που να ισοδυναμεί με
δεσπόζουσα θέση κατά την έννοια του άρθρου 82 της Συνθήκης ΕΚ.
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