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 Taqsira għall-pubbliku  

Għażla ta’ brawżers għall-konsumaturi Ewropej 

L-internet tiegħek – L-għażla tiegħek 

 
X’inhi  l-kwistjoni? 
 

• Għal ħafna snin, il-kumpanija Microsoft awtomatikament rabtet il-brawżer tal-web tagħha 
tal-“Internet Explorer” mal-“Windows” is-sistema li topera l-kompjuter.   

• Il-Kummissjoni kienet ippreokkupata li – minħabba d-dominanza tal-Microsoft fis-suq tas-
sistema li topera l-PCs – din iċċaħħad lix-xerrejja mill-għażla u twassal għal anqas 
prodotti innovattivi fis-suq. 

• F’Ottubru 2009, il-kumpanija Microsoft offriet li timpenja lilha nnifisha biex tneħħi dan 
l-ostakolu għall-kompetizzjoni. Għalhekk il-Kummissjoni attwalment rabtet dawn l-
impenji legalment fuq il-kumpanija Microsoft għal perjodu ta’ 5 snin. 

• Minn Marzu 2010, l-utenti tal-Windows se jkunu jistgħu jagħżlu liema brawżer(s) tal-web 
jixtiequ jużaw fil-kompjuter tagħhom permezz ta' skrin għall-għażla ta’ brawżer. 

 

Min se jibbenefika? 

 
• Aktar minn 100 miljun utent Ewropew tas-sistemi li joperaw bil-Windows (XP, Vista, 7, u 

s-segwenti tagħhom) u ħafna miljuni oħra fil-ġejjieni. 

• Persuni li jużaw dawn il-prodotti għax-xogħol u l-istudju (għalkemm l-għażla tista’ ssir 
mill-amministraturi tas-sistema – id-dipartiment tal-IT tiegħek).  

 

Kif se tkun taħdem? 

 
• Se tingħata “skrin għall-għażla ta' brawżer" fejn b'mod ħieles tkun tista’ tagħżel wieħed 

(jew aktar) mit-12-il brawżer l-aktar popolari, inklużi Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Apple Safari u Opera.  

• Kull brawżer għandu jkun akkumpanjat b’informazzjoni mill-produttur, biex jgħinek – 
bħala klijent – tagħmel għażla ħielsa u informata.  

• Jekk għandek l-Internet Explorer issettjat bħala d-difolt brawżer tiegħek u għażilt li “taċċetta 
awtomatikament aġġornamenti tal-Windows”, se tittieħed awtomatikament fuq l-“iskrin għall-
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għażla ta’ brawżer”. Jekk l-aġġornamenti ma jkunux installati awtomatikament, tingħata 
għażla biex tikkonferma li trid tirċievi l-aġġornament tal-iskrin għall-għażla. 

 

X'se jinbidel eżattament? 

• B’aktar kompetizzjoni bejn il-brawżers tal-web, l-utenti mistennija jagħżlu minn varjetà 
ta’ brawżers differenti.  

• Dan għandu jwassal għal aktar innovazzjoni fi prodotti relatati (kontenut diġitali, softwer, 
teknoloġija tal-web eċċ.). 

 

Meta mistennija tidħol fis-seħħ il-proposta? 

L-aġġornament tas-softwer tal-iskrin għall-għażla ta’ brawżer għandu jibda f’Marzu 2010.  

L-aġġornament tal-iskrin għall-għażla għandu jkun disponibbli għal 5 snin.  

 

 
 

Aktar informazzjoni  

Mistoqsijiet frekwenti u dokumenti ta’ każijiet 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Aktar fuq il-politika dwar il-kompetizzjoni  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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