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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1121/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais J. T., par 
Apple iPod dominējošās pozīcijas tirgū izmantošanu iTunes izplatīšanai un šīs 
programmas nesaderību ar neatkarīgām operētājsistēmām, jo ražotājs atsakās 
izpaust iTunesDB specifikācijas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka firma Apple ir izmantojusi tās produkta iPod dominējošo 
pozīciju tirgū, lai veicinātu programmas iTunes noietu. Viņš apgalvo, ka šajā nolūkā Apple ir 
pievienojusi iTunesDB programmatūrai vairākus slēptus mainīgos, lai padarītu to nesaderīgu 
ar neatkarīgām operētājsistēmām un tādējādi mūzikas atskaņotājs iPod un iTunes programma 
būtu neatdalāmi saistīti, līdz ar to nodrošinot savam iTunes MusicStore interneta mūzikas 
veikalam dominējošo pozīciju tirgū. Pircēji, kas nevēlas lietot iTunes programmatūru, nevar 
izmantot MusicStore. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām Apple izmanto līdzīgu stratēģiju arī 
attiecībā uz interneta pārlūkprogrammu, kas ietilpst citā tās produktā — mobilajā tālrunī 
iPhone. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz veikt tādus pašus pasākumus kā pret Microsoft, 
norādot, ka Apple rīcība ir pretrunā patērētāju interesēm un ka, atsakoties izpaust iTunesDB 
specifikācijas, šī firma kavē alternatīvu sinhronizācijas programmu izstrādi tādām 
operētājsistēmām, kuras neatbalsta iTunes.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Apple attiecībā uz iTunes ļaunprātīgi izmanto 
dominējošo stāvokli , īpaši nesniedzot informāciju par iTunesDB saskarni.
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Šobrīd Komisija konkurences ziņā neuzskata par nepieciešamu iejaukties.

Tas, vai uzņēmums, nesniedzot atsevišķu (savienojamības) informāciju, pārkāpj EK 
konkurences tiesību aktus, cita starpā, ir atkarīgs no uzņēmuma stāvokļa tirgū. EK līguma 
82. pants var tikt pārkāpts tikai, uzņēmumam atrodoties dominējošā stāvoklī. Eiropas Kopienu 
Tiesa dominējošu stāvokli definē kā uzņēmuma ekonomiskas varas stāvokli, kas šim 
uzņēmumam dod iespēju nepieļaut efektīvas konkurences pastāvēšanu konkrētajā tirgū un 
lielā mērā ļauj darboties neatkarīgi no konkurentiem, klientiem un, visbeidzot, patērētājiem. 

Atšķirībā no personālo datoru operētājsistēmu tirgus audio failu lejuplādēšanas tirgus (tirgi) 
joprojām attīstās. Tie turpina augt ar jaunu atskaņotāju ienākšanu tirgū, un mūzikas 
entuziastiem acīmredzot ir lielas izvēles iespējas. Tāpēc šobrīd neviens uzņēmums nav tā 
nostabilizējies, lai tiektos uz dominējošu pozīciju EK līguma 82. panta nozīmē.”
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