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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1121/2207, ingediend door J.T. (Duitse nationaliteit), over het 
gebruik van de overheersende marktpositie van de Apple iPod om iTunes te 
verspreiden en het gebrek aan integratie met vrije besturingssystemen 
vanwege niet openbaar gemaakte specificaties van iTunesDB 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat Apple met de iPod een overheersende positie op de markt heeft en deze 
gebruikt om het programma iTunes te verspreiden. Daartoe zou Apple aan de iTunesDB-
software bepaalde geheime variabelen hebben toegevoegd die integratie met andere 
besturingssystemen onmogelijk maakt. Dit betekent een gedwongen koppeling van iPod en 
iTunes die leidt tot een dominante marktpositie voor de iTunes MusicStore. Mensen die geen 
iTunes-software willen gebruiken, kunnen geen gebruik maken van de MusicStore. Volgens 
indiener hanteert Apple een soortgelijke strategie voor de internet-browser op zijn iPhone. Hij 
is van mening dat hiertegen, analoog aan de actie tegen Microsoft, moet worden opgetreden, 
want de handelwijze van Apple is nadelig voor gebruikers en het niet openbaar maken van de 
specificaties van iTunesDB belemmert de ontwikkeling van alternatieve 
synchronisatieprogramma's voor niet door iTunes ondersteunde besturingssystemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

Het verzoek laakt het vermeende misbruik door Apple van zijn dominante positie met 
betrekking tot iTunes, in het bijzonder vanwege het niet openbaar maken van interface-
informatie met betrekking tot iTunes.
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De Commissie vindt het in dit stadium nog niet nodig om uit antitrustmaatregelen te nemen. 

Of een bedrijf dat bepaalde soorten van (interoperabiliteits)informatie niet openbaar maakt, 
EG-antitrustwetten overtreedt, hangt onder andere van zijn marktpositie af. Artikel 82 van het 
EG-Verdrag kan alleen worden geschonden door een bedrijf dat een dominante positie 
inneemt. Een dominante positie is volgens het Europees Hof van Justitie een economische 
machtspositie welke een onderneming in staat stelt de instandhouding van een daadwerkelijke 
mededinging in de relevante markt te verhinderen, en het haar mogelijk maakt zich, jegens 
haar concurrenten, haar afnemers en, uiteindelijk, de consumenten in belangrijke mate 
onafhankelijk te gedragen. 

De markt(en) voor het downloaden van audiobestanden lijkt/lijken, in tegenstelling tot die 
voor besturingssystemen voor pc’s, nog in opkomst te zijn. Er komen nog steeds nieuwe 
deelnemers op de markt en het is duidelijk dat muziekliefhebbers hier veel 
keuzemogelijkheden hebben. In dit stadium lijkt daarom nog niet één bedrijf een zo’n stevige 
positie te hebben bereikt, dat dit zou neerkomen op een machtspositie in de zin van artikel 82 
van het EG-Verdrag.
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