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 Περίληψη για τον πολίτη  

Ελεύθερη επιλογή φυλλομετρητή για τους Ευρωπαίους καταναλωτές 

Έχεις Διαδίκτυο; Μπορείς να επιλέγεις 

 
Περί τίνος πρόκειται; 
 

• Επί πολλά χρόνια η Microsoft συνέδεε αυτοµάτως τον φυλλοµετρητή της "Internet 
Explorer" µε το λειτουργικό της σύστηµα "Windows".  

• Η Επιτροπή είχε εκφράσει φόβους ότι – µε δεδοµένη τη δεσπόζουσα θέση της Microsoft στην 
αγορά λειτουργικών συστηµάτων προσωπικών υπολογιστών – το γεγονός αυτό στερεί από τους 
καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής, µε αποτέλεσµα µικρότερο αριθµό καινοτόµων 
προϊόντων στην αγορά. 

• Τον Οκτώβριο του 2009 η Microsoft δεσµεύτηκε να άρει αυτό το εµπόδιο του 
ανταγωνισµού. Η Επιτροπή κατέστησε τώρα νοµικά δεσµευτικές για 5 χρόνια τις σχετικές 
υποχρεώσεις της Microsoft. 

• Από τον Μάρτιο 2010 οι χρήστες Windows θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν 
ποιον(ποιους) φυλλοµετρητή(-ές) επιθυµούν να χρησιµοποιούν στον υπολογιστή τους µε τη 
βοήθεια µιας οθόνης επιλογής φυλλοµετρητή. 

 

Ποιοι θα επωφεληθούν; 

 
• Πάνω από 100 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι χρήστες λειτουργικών συστηµάτων Windows (XP, 

Vista, 7, και επόµενα) και ακόµα περισσότεροι στο µέλλον. 

• Όσοι χρησιµοποιούν τα προϊόντα αυτά στη δουλειά τους ή τις σπουδές τους (παρόλο που η 
επιλογή µπορεί να γίνεται από τον διαχειριστή του συστήµατος – δηλ. το αρµόδιο τµήµα 
πληροφορικής).  

 

Πώς θα εφαρμοστεί; 

 
• Προβλέπεται η δηµιουργία "οθόνης επιλογής φυλλοµετρητή" µέσω της οποίας θα µπορεί ο 

καθένας να επιλέγει ελεύθερα έναν (ή περισσότερους) από τους 12 πιο διαδεδοµένους 
φυλλοµετρητές (όπως Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera). 
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• Κάθε φυλλοµετρητής θα συνοδεύεται από κατάλληλη πληροφόρηση την οποία ο παραγωγός 
θα παρέχει στον καταναλωτή ώστε αυτός να µπορεί να επιλέγει ελεύθερα και πλήρως 
ενηµερωµένος.  

• Αν διαθέτετε φυλλοµετρητή "Internet Explorer" εκ προεπιλογής και έχετε επιλέξει να 
αποδέχεστε αυτοµάτως κάθε νέα έκδοση Windows, θα περάσετε αυτοµάτως στο σύστηµα µε 
"οθόνη επιλογής φυλλοµετρητή". Αν δεν αποδέχεστε αυτοµάτως κάθε νέα έκδοση, θα σας δοθεί 
η δυνατότητα να επιβεβαιώσετε κατά πόσον επιθυµείτε να λαµβάνετε τις επικαιροποιήσεις της 
οθόνης επιλογής. 

 

Τι ακριβώς θα αλλάξει; 

• Χάρη στην ύπαρξη µεγαλύτερου ανταγωνισµού ανάµεσα στους φυλλοµετρητές, οι χρήστες 
θα έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής.  

• Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα περισσότερες καινοτοµίες στα αντίστοιχα προϊόντα (ψηφιακό 
περιεχόµενο, λογισµικό, τεχνολογία διαδικτύου κ.λπ.). 

 

Πότε αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η πρόταση; 

Το λογισµικό της οθόνης επιλογής φυλλοµετρητή θα αρχίσει να επικαιροποιείται τον Μάρτιο 2010.  
Η επικαιροποίηση της οθόνης επιλογής θα είναι διαθέσιµη για 5 χρόνια.  

 
 

Περισσότερες πληροφορίες:  

Συχνές ερωτήσεις και σχετικά έγγραφα 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Περισσότερα για την πολιτική ανταγωνισµού  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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