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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1121/2007, J. T., Saksan kansalainen, määräävän markkina-
aseman väärinkäytöstä Apple iPod -laitteen iTunes-ohjelmien levittämisessä 
ja yhteensopimattomuudesta riippumattomien käyttöjärjestelmien kanssa 
iTunesDB-ohjelmiston teknisten tietojen ilmoittamatta jättämisen takia

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että Apple-yhtiö on käyttänyt iPod-laitetta koskevaa 
määräävää markkina-asemaansa edistääkseen iTunes-ohjelmaa. Hän väittää, että Apple on 
lisännyt joitakin piilotettuja muuttujia iTunesDB-ohjelmistoon ja tehnyt siitä siten 
yhteensopimattoman riippumattomien käyttöjärjestelmien kanssa. Näin yhdistetään 
erottamattomasti iPod ja iTunes, mikä johtaa siihen, että iTunesMusicStore-verkkokaupalla 
on määräävä markkina-asema. Ostajat, jotka eivät halua käyttää iTunes-ohjelmistoa, eivät voi 
käyttää MusicStore-palvelua. Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että Apple käyttää samanlaista 
strategiaa iPhone-puhelimen internet-selaimessa. Hän kehottaa ryhtymään Microsoft-yhtiötä 
vastaan toteutettuja toimia vastaaviin toimiin, koska hänen mukaansa Apple toimii vastoin 
kuluttajien etuja. Hän väittää lisäksi, että Apple estää sellaisten vaihtoehtoisten 
synkronointiohjelmien kehittämisen, joita iTunes ei tue, koska se ei paljasta iTunesDB-
ohjelmiston teknisiä tietoja.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Vetoomuksessa väitetään, että Apple väärinkäyttää määräävää markkina-asemaansa iTunes-
ohjelman hyväksi erityisesti salaamalla iTunesDB-ohjelmiston liittymää koskevia tietoja.
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Komissio ei vielä tässä vaiheessa katso tarpeelliseksi puuttua asiaan kilpailuoikeudellisin 
perustein.

Se, onko tietynlaisten (yhteensopivuuteen liittyvien) tietojen salaaminen EY:n 
kilpailuoikeuden vastaista, riippuu muun muassa yhtiön markkina-asemasta. EY:n 
perustamissopimuksen 28 artiklaa voi rikkoa ainoastaan määräävässä markkina-asemassa 
oleva yhtiö. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen määritelmän mukaan määräävä markkina-
asema tarkoittaa, että asianomaisella yrityksellä on taloudellinen valta-asema, jonka 
perusteella se voi estää toimivan kilpailun merkityksellisillä markkinoilla, koska tällainen 
asema antaa sille mahdollisuuden toimia huomattavan itsenäisesti suhteessa kilpailijoihinsa, 
asiakkaihinsa ja lopulta kuluttajiin. 

Toisin kuin PC-tietokoneiden käyttöjärjestelmien markkinat, äänitiedostojen lataamista 
koskevat markkinat näyttävät olevan vielä kehityksensä alkuvaiheessa. Ne jatkavat kasvuaan 
uusien toimijoiden ilmaantuessa markkinoille, ja musiikin harrastajilla on selvästi paljon 
valinnanvaraa. Tämän vuoksi näyttää siltä, ettei yksi yhtiö ole vielä tässä vaiheessa 
saavuttanut EY:n perustamissopimuksen 82 artiklassa tarkoitettua vakiintunutta asemaa. 
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