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Suġġett: Petizzjoni 1121/2007 minn J.T. (ta’ nazzjonalità Ġermaniża), dwar l-
isfruttament ta’ qagħda dominanti fis-suq minn Apple iPod biex tqassam 
iTunes u inkompatibilità ma’ sistemi operattivi indipendenti minħabba 
nuqqas li tiżvela ta’ żvelar ta’ speċifikazzjonijiet ta’ iTunesDB

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jisħaq li Apple użat il-qagħda dominanti tagħha fis-suq permezz ta’ l-iPod biex 
tippromwovi il-programm tal-iTunes. Huwa jallega, li għal dan il-għan, Apple żiedet numru 
ta’ varjanti moħbija fis-softwer tal-iTunes biex tagħmlu inkompatibbli ma sistemi operattivi 
indipendenti, u għalhekk ħolqot konnessjoni bejn iPod u iTunes, liema konnessjoni diffiċli 
biex wieħed jifridha u għaldaqstant dan wassal għal qagħda dominanti fis-suq għall-iTunes 
MusicStore. Xerrejja li ma jixtiequx jużaw is-softwer tal-iTunes ma jistgħux jinqdew mill-
MusicStore. Il-petizzjonant jisħaq li Apple qed tagħmel użu minn strateġija simili fil-każ tal-
browser ta’ l-Internet fuq l-iPhone tiegħu. Huwa jitlob għal azzjoni simili għal dik li ttieħdet 
kontra Microsoft, u jargumenta li Apple qed taġixxi kontra l-interessi tal-konsumatur u, li 
minħabba n-nuqqas ta’ żvelar ta’ speċifikazzjonijiet ta’ iTunesDB, qed timpedixxi l-iżvilupp 
ta’ programmi ta’ sinkronizazzjoni alternattivi għal sistemi operattivi li mhumiex kompatibbli 
ma’ iTunes.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammisssibbli fil-25 ta’ Marzu 2008. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond ir-Regola 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjonant jargumenta dwar l-abbuż allegat ta’ pożizzjoni dominanti minn Apple fir-
rigward ta’ iTunes, b’mod partikolari permezz tan-nuqqas ta’ żvelar ta’ infromazzjoni ta’ 
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interfejn rigward iTunesDB.

Il-Kummissjoni, f’dan l-istadju, ma tarax bżonn li tintervjeni minn perspettiva ta’ antitrust.

Jekk in-nuqqas ta’ żvelar ta’ ċertu tip ta’ informazzjoni (ta’ interoperabbiltà) minn kumpanija 
jikser jew ma jiksirx liġi ta’ antitrust KE jiddependi fost affarijiet oħra fuq il-pożizzjoni 
tagħha fis-suq. L-Artikolu 82 tat-Trattat KE jista’ jkun miksur biss minn intrapriża li għandha 
pożizzjoni dominanti. Pożizzjoni dominanti, kif definita mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, 
hija pożizzjoni ta’ saħħa ekonomika ta’ intrapriża li jippermettiha tipprevjeni kompetizzjoni 
effettiva fis-suq relevanti billi tagħtiha l-poter li taġixxi sa ċertu punt indipendentement mill-
kompetituri tagħha, il-klijenti tagħha u finalment mill-konsumaturi. 

Għall-kuntrarju tas-sistemi ta’ operazzjoni PC, is-suq(swieq) għad-downloading ta’ fajls ta’ 
awdjo għadu qiegħed jiżviluppa. Dan ikompli jikber permezz ta’ players ġodda li jidħlu fis-
suq u entużjasti tal-mużika li apparentament għandhom meddda wiesa’ ta’ għażla. Għalhekk 
jidher li ebda kumpanija ma’ kisbet f’dan l-istadju pożizzjoni soda li tirriżulta f’pożizzjoni 
dominanti skond it-tifsira tal-Artikolu 82 tat-Trattat KE. 
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