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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1121/2007, którą złożył J.T. (Niemcy) w sprawie wykorzystywania 
dominującej pozycji na rynku przez Apple iPod do celów dystrybucji iTunes 
oraz niekompatybilności z niezależnymi systemami operacyjnymi wskutek 
nieujawnienia specyfikacji iTunesDB

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że Apple wykorzystuje dominującą pozycję iPod na rynku, aby 
promować program iTunes. Twierdzi on, że w tym celu Apple dodał do oprogramowania 
iTunesDB szereg ukrytych zmiennych, przez które jest ono niekompatybilne z niezależnymi 
systemami operacyjnymi, co nierozerwalnie wiąże iPod z iTunes, zapewniając serwisowi 
iTunes MusicStore dominującą pozycję na rynku. Nabywcy, którzy nie chcą korzystać 
z oprogramowania iTunes, nie są w stanie użytkować serwisu MusicStore. Składający petycję 
utrzymuje, że Apple stosuje podobną strategię w przypadku przeglądarki internetowej na 
swoim iPhone. Składający petycję wzywa do podjęcia działań analogicznych do tych 
zastosowanych wobec firmy Microsoft, twierdząc, że Apple działa na niekorzyść 
konsumentów i poprzez nieujawnianie specyfikacji iTunesDB uniemożliwia tworzenie 
alternatywnych programów synchronizacyjnych dla systemów operacyjnych, na których 
iTunes nie działa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Petycja dotyczy rzekomego nadużycia przez Apple dominującej pozycji w związku 
z programem iTunes, a zwłaszcza poprzez nieujawnianie informacji dotyczących interfejsu
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oprogramowania iTunesDB.
Komisja nie stwierdza na tym etapie potrzeby interweniowania z punktu widzenia działań 
antymonopolowych.

Kwestia, czy nieujawnianie przez firmę pewnych rodzajów informacji dotyczących 
interoperacyjności stanowi naruszenie uregulowań antymonopolowych WE zależy między 
innymi od pozycji na rynku. Art. 82 traktatu WE może zostać naruszony jedynie przez 
przedsiębiorstwo zajmujące dominującą pozycję na rynku. Pozycja dominująca, zgodnie 
z definicją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, oznacza, iż dane przedsiębiorstwo 
dysponuje siłą gospodarczą, która stwarza mu możliwość stawania na przeszkodzie 
utrzymaniu skutecznej konkurencji na rynku właściwym poprzez umożliwienie mu 
zachowywania się w sposób w znacznej mierze niezależny od swoich konkurentów, swoich 
klientów i wreszcie konsumentów.

W przeciwieństwie do rynku komputerowych systemów operacyjnych, rynek/rynki związane 
z pobieraniem plików muzycznych zdają się dopiero powstawać. Cały czas rozwijają się wraz 
z nowymi podmiotami wchodzącymi na rynek oraz najwyraźniej zapewniając szeroki wybór 
miłośnikom muzyki. Stąd też wydaje się, że żadne przedsiębiorstwo nie uzyskało na tym 
etapie ugruntowanej pozycji oznaczającej dominację w rozumieniu art. 82 traktatu WE.
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