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 Kopsavilkums sabiedrībai  

Interneta pārlūkprogrammu izvēle Eiropas patērētājiem 

Jūsu internets — jūsu izvēle 

 
Kāda ir lietas būtība? 
 

• “Microsoft” daudzus gadus operētājsistēmu “Windows” pārdeva kopā ar pašu izstrādāto 
tīmekļa pārlūkprogrammu “Internet Explorer”.  

• Ņemot vērā “Microsoft” dominējošo stāvokli datoru operētājsistēmu tirgū, Eiropas Komisija 
pieļāva, ka tādējādi patērētājiem tiek liegtas izvēles iespējas un tirgū parādās mazāk 
inovatīvas produkcijas. 

• 2009. gada oktobrī “Microsoft” apņēmās likvidēt šos šķēršļus konkurencei. Tagad 
Komisija ir noteikusi, ka šī apņemšanās “Microsoft” būs juridiski saistoša turpmākos 
5 gadus. 

• No 2010. gada marta “Windows” lietotāji varēs izvēlēties, kādu interneta 
pārlūkprogrammu lietot, vienkārši norādot to pārlūkprogrammu izvēles logā, kas atvērsies 
uz ekrāna. 

 

Kas būs ieguvēji? 
 

• Vairāk nekā 100 miljoni Eiropas iedzīvotāju, kas tagad lieto operētājsistēmu 
“Windows” (XP, Vista, 7 un turpmākās versijas), un vēl daudzi miljoni nākotnē. 

• Cilvēki, kas izmanto šo programmatūru darbā un mācībās (viņu gadījumā izvēle ir bijusi 
sistēmas pārziņu — jūsu IT daļas — rokās).  

 

Kā tas darbosies praksē? 
 

• Jums ekrānā parādīsies pārlūkprogrammas izvēles logs, kur varēsit izvēlēties vienu vai 
vairākas no 12 populārākajām interneta pārlūkprogrammām, tostarp “Mozilla Firefox”, 
“Google Chrome”, “Apple Safari” and “Opera”. 

• Par katru pārlūkprogrammu būs pieejama ražotāja sniegta informācija, kas jums kā 
patērētājam ļaus izdarīt brīvu un informētu izvēli.  

• Ja par interneta pārlūkprogrammu pašlaik izmantojat “Internet Explorer” un “Windows” 
atjauninājumi jūsu sistēmā tiek instalēti automātiski, tad jūs pāradresēs uz šo izvēles logu. Ja 
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atjauninājumi netiek instalēti automātiski, jums piedāvās apstiprināt, ka vēlaties saņemt un 
instalēt izvēles ekrāna atjauninājumu. 

 

Kas tieši mainīsies? 
• Pieaugot konkurencei starp interneta pārlūkprogrammām, lietotājiem būs iespēja 

izvēlēties no vairāku pārlūkprogrammu klāsta.  

• Tādējādi veidosies inovatīvāki risinājumi radniecīgās produkcijas tirgū (digitālais saturs, 
programmatūra, tīmekļa tehnoloģija utt.). 

 

Kad priekšlikums stāsies spēkā? 
• Pārlūkprogrammas izvēles ekrāna atjauninājums parādīsies 2010. gada martā.  

• Izvēles ekrāna atjauninājums darbosies 5 gadus.  

 

 
 

Plašāka informācija  
Bieži uzdoti jautājumi un saistītā dokumentācija 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Plašāk par konkurences politiku  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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