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 Santrauka piliečiams  

Europos Sąjungos vartotojai galės pasirinkti tinklo naršyklę 

Jūsų internetas – jūsų pasirinkimas 

 
Problemos esmė 
 

• Daugelį metų bendrovė „Microsoft“ buvo automatiškai susiejusi savo tinklo naršyklę 
„Internet Explorer“ su kompiuterių operacine sistema „Windows“.  

• Europos Komisijai susirūpinimą kėlė tai, kad dėl „Microsoft“ dominavimo asmeninių 
kompiuterių operacinių sistemų rinkoje vartotojai negali rinktis ir rinkai teikiama mažiau 
novatoriškų produktų. 

• 2009 m. spalio mėn. „Microsoft“ įsipareigojo pašalinti šią konkurencijai trukdančią kliūtį. 
Dabar Europos Komisija pasiekė, kad šie „Microsoft“ įsipareigojimai būtų teisiškai privalomi 5 
metus. 

• Nuo 2010 m. kovo mėn., įdiegus naršyklės pasirinkties ekrano mechanizmą, „Windows“ 
naudotojai galės pasirinkti, kuriomis tinklo naršyklėmis jie nori naudotis savo kompiuteryje. 

 

Kam tai bus naudinga? 
 

• Daugiau kaip šimtui milijonų „Windows“ operacinių sistemų (XP, „Vista“, 7 ir vėlesnių) 
naudotojų Europos Sąjungoje ir dar daugeliui milijonų žmonių ateityje. 

• Šiuos produktus darbe arba mokantis naudojantiems žmonėms (nors gali būti, kad pasirinks 
sistemos administratoriai – jūsų informacinių technologijų departamentas).  

 

Įgyvendinimas 
 

• Jums bus pateiktas „naršyklės pasirinkties ekranas“, kuriame galėsite laisvai pasirinkti vieną ar 
daugiau naršyklių iš dvylikos populiariausių tinklo naršyklių („Mozilla Firefox“, „Google 
Chrome“, „Apple Safari“, „Opera“ ir kitų). 

• Apie kiekvieną naršyklę bus pateikta gamintojo informacijos, kad jums – klientui – būtų 
lengviau ja remiantis laisvai pasirinkti.  

• Jei „Internet Explorer“ nustatyta kaip jūsų numatytoji naršyklė ir pasirinkote nuostatą 
„automatiškai sutikti su „Windows“ atnaujinimu“, būsite automatiškai nukreipti į „pasirinkties 
ekraną“. Jeigu naujiniai automatiškai neįdiegiami, jums bus suteikta galimybė patvirtinti, kad 
norite matyti naująjį pasirinkties ekraną. 
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Konkretūs pokyčiai 
• Manoma, kad esant didesnei tinklo naršyklių konkurencijai vartotojai rinksis įvairias 

naršykles.  

• Tai turėtų paskatinti kurti novatoriškesnius susijusius produktus (skaitmeninį turinį, 
programinę įrangą, tinklo technologijas ir kt.). 

 

Kada pasiūlymas turėtų įsigalioti? 
• Naujoji naršyklės pasirinkties ekrano programinė įranga bus pradėta naudoti 2010 m. kovo 

mėn.  
• Naujuoju pasirinkties ekranu bus galima naudotis 5 metus.  

 
 

Daugiau informacijos  
Dažnai užduodami klausimai ir bylos dokumentai 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Daugiau apie konkurencijos politiką  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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