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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: J.T., német állampolgár által benyújtott 1121/2007. számú petíció a piaci 
erőfölénynek az Apple iPod által az iTunes forgalmazásával kapcsolatos 
kihasználásáról és az iTunesDB specifikációi felfedésének elmulasztása miatt 
a független operációs rendszerekkel való összeegyeztethetetlenségről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az Apple az iTunes program népszerűsítéséhez felhasználta 
az iPod terén meglévő piaci erőfölényét. Azt állítja, hogy e célból az Apple számos rejtett 
bejegyzéssel egészítette ki az iTunesDB szoftvert, aminek következtében az 
összeegyeztethetetlenné vált a független operációs rendszerekkel. Ezáltal elválaszthatatlanul 
összekapcsolódik az iPod és az iTunes, ami az iTunes internetes zeneáruház piaci 
erőfölényéhez vezet. Azok a vásárlók, akik nem kívánják használni az iTunes szoftvert, nem 
tudják igénybe venni az internetes zeneáruház szolgáltatásait. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy az Apple hasonló stratégiát alkalmaz iPhone mobiltelefonjának internetböngészőjével 
kapcsolatban is. A petíció benyújtója a Microsofttal szemben alkalmazotthoz hasonló 
intézkedést kér, azzal érvelve, hogy az Apple a vásárlók érdekeivel szemben lép fel, és – az 
iTunesDB specifikációk felfedésének elmulasztásával – megakadályozza az iTunes által nem 
támogatott operációs rendszerekre vonatkozó alternatív szinkronizációs programok 
kifejlesztését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.
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A petíció azt a kérdést veti fel, hogy az Apple állítólag visszaél erőfölényével az iTunes-szal 
kapcsolatban, különösen azzal, hogy nem teszi közzé az iTunesDB-vel kapcsolatos interfész 
információkat.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi szakaszban trösztellenes szempontból nem kell 
beavatkoznia.

Többek között a piaci helyzettől függ, hogy bizonyos típusú (együttműködtethetőséggel 
kapcsolatos) információk közzétételének megtagadása sérti-e az EK trösztellenes 
jogszabályait. Az EK-Szerződés 82. cikkét csak olyan vállalat sértheti meg, amely piaci 
erőfölénnyel rendelkezik. A piaci erőfölény az Európai Bíróság meghatározása szerint egy 
vállalat olyan, gazdaságilag erős pozíciója, amely képessé teszi azt a tényleges verseny 
akadályainak fenntartására a megfelelő piacon azzal, hogy olyan erőt tesz lehetővé számára, 
hogy érzékelhető mértékben a versenytársaitól, az ügyfeleitől és végül a fogyasztóitól 
függetlenül járjon el. 

A személyi számítógépek operációs rendszereinek piacával szemben a hangfájl letöltések 
piaca láthatóan még most van kialakulóban. Folyamatosan bővül, és új szereplők lépnek be a 
piacra, a zenerajongók előtt pedig kétségtelenül széles körű választási lehetőségek vannak. 
Ezért úgy tűnik, hogy jelenleg egy vállalat sem szerzett olyan szilárd helyzetet, amely a piaci 
erőfölénnyel lenne egyenlő mértékű az EK-Szerződés 82. cikke értelmében. 
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