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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1121/2007, ingiven av J.T. (tysk medborgare), om att Apple iPod 
utnyttjar en dominerande marknadsställning för att distribuera iTunes och att 
iTunes är inkompatibelt med oberoende operativsystem på grund av att Apple inte 
avslöjar specifikationerna för iTunesDB

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anger att Apple har utnyttjat den dominerande marknadsställning som företaget 
har med iPod för att lansera programmet iTunes. Han vidhåller att Apple har lagt till ett antal 
dolda variabler till programvaran för iTunesDB som gör att den blir inkompatibel med 
oberoende operativsystem och att iPod och iTunes därmed blir oskiljbart sammankopplade, 
vilket leder till en dominerande marknadsställning för iTunes MusicStore. Köpare som inte 
vill använda programvaran för iTunes kan därför inte använda MusicStore. Framställaren 
anger att Apple använder en liknande strategi för Internetwebbläsaren i hans iPhone. Han vill 
att åtgärder liknande de som har vidtagits mot Microsoft ska tillämpas på grund av att Apple 
agerar i strid mot konsumenternas intresse och att företaget genom att inte vilja avslöja 
specifikationerna för iTunesDB hindrar utvecklingen av alternativa synkroniseringssystem för 
operativsystem som inte stöds av iTunes.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

Framställningen handlar om Apples påstådda missbruk av en dominerande ställning när det 
gäller iTunes, särskilt på grund av att Apple inte avslöjar specifikationerna för iTunesDB.
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Kommissionen anser inte att det på detta stadium finns något behov att ingripa baserat på
antitrustbestämmelserna.

Frågan om huruvida ett företags beslut att inte avslöja viss typ av (kompatibilitets-)
information är en överträdelse av gemenskapens antitrustlagstiftning beror bl.a. på företagets 
marknadsställning. Artikel 82 i EG-fördraget kan bara överträdas av ett företag som har en 
dominerande ställning. En dominerande ställning, enligt EG-domstolens definition, innebär 
”att ett företag innehar en styrkeposition i ekonomiskt hänseende som gör det möjligt för 
företaget att förhindra faktisk konkurrens på den marknad där företaget verkar genom att den 
tillåter företaget att i ansenlig mån handla oberoende av sina konkurrenter, kunder och i sista 
hand, oberoende av konsumenterna”.

Till skillnad från marknaden för operativsystem för persondatorer, verkar det som om 
marknaden/marknaderna för nedladdning av ljudfiler fortfarande håller på att utvecklas. De 
fortsätter att växa i och med att nya aktörer träder in och de musikintresserade har 
uppenbarligen många valmöjligheter. Det ser därför ut som om inget enskilt företag på detta 
stadium har skaffat sig en ställning som går att likställa med en dominerande ställning enligt 
definitionen i artikel 82 i EG-fördraget.
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