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Lühikokkuvõte  

Euroopa tarbijad saavad võimaluse valida oma veebibrauser 

Teie Internet – teie valik 

 
Milles on küsimus? 
 

• Aastaid on Microsoft sidunud oma veebibrauseri Internet Explorer automaatselt oma 
operatsioonisüsteemiga Windows.  

• Kuna Microsoft valitseb personaalarvutite operatsioonisüsteemide turgu, kartis komisjon, et 
see piirab tarbijate valikuvõimalusi ning uuenduslike toodete hulka turul. 

• Oktoobris 2009 võttis Microsoft endale kohustuse eelnimetatud konkurentsitõke 
eemaldada. Komisjon on nüüd teinud asjaomase kohustuse Microsofti jaoks viieks aastaks 
õiguslikult siduvaks. 

• Alates märtsist 2010 on Windowsi kasutajatel võimalik valida, millist veebibrauserit nad 
oma arvutis soovivad kasutada. Valiku tegemiseks kasutatakse brauseri valiku akent. 

 

Kes saab kasu? 

 
• Rohkem kui 100 miljonit operatsioonisüsteemi Windows (XP, Vista, Windows 7 ja 

tulevased versioonid) praegust kasutajat Euroopas, ning miljonid uued kasutajad tulevikus. 

• Asjaomaseid tooteid oma töös või õpingutes kasutavad inimesed (kuigi valiku võivad nende 
eest teha süsteemihaldurid – IT-osakonnad).   

 

Kuidas see toimib? 

 
• Kasutajatele kuvatakse brauseri valiku aken, kus ta saab vabalt valida ühe (või mitu) 12 

populaarseimast veebibrauserist, sealhulgas Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple 
Safari ja Opera. 

• Iga brauseri kohta on lisatud teave tootjalt, et aidata tarbijal teha vaba ja teadlik otsus.  

• Kasutajal, kellel on veebilehitsejaks vaikimisi määratud Internet Explorer ning kes on 
nõustunud Windowsi automaatsete värskendustega, ilmub ekraanile kõnealune valimisaken.  
Kui tarkvara värskendusi ei installeerita automaatselt, siis pakutakse teile võimalust kinnitada, 
et soovite saada valimisakna värskendust.  
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Mis täpselt muutub? 

• Tänu suuremale konkurentsile veebibrauserite vahel hakkavad kasutajad eeldatavasti 
kasutama mitmeid erinevaid brausereid.  

• Selle tulemusena peaks suurenema uuendustegevus brauseritega seotud toodete (digitaalne 
infosisu, tarkvara, veebitehnoloogia) valdkonnas. 

 

Millal ettepanek tõenäoliselt jõustub? 

Brauseri valimisakna värskendustega tehakse algust märtsis 2010.  

Valimisakna värskendus on saadaval 5 aastat.  
. 

 
 

Lisateave  

Korduvad küsimused ja juhtumiga seotud dokumendid 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Lisateave konkurentsipoliitika kohta  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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