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 EU-resumé 

 Valg af browser for europæiske forbrugere 
 

Dit internet – Dit valg 

 
Baggrund 
 

• I årevis har Microsoft automatisk bundet sin browser, Internet Explorer, til sit styresystem, 
Windows.  

• Kommissionen var bekymret for, at Microsofts dominerende stilling på markedet for 
styresystemer til pc'er ville fratage forbrugerne deres valgmuligheder og føre til færre 
innovative produkter på markedet.  

• I oktober 2009 afgav Microsoft tilsagn om fjerne denne konkurrencehindring. 
Kommissionen har nu gjort tilsagnene juridisk bindende for Microsoft i fem år. 

• Fra marts 2010 vil Windowsbrugere på et skærmbillede med forskellige browsere kunne vælge, 
hvilken browser de vil bruge på deres computer. 

 

Hvem vil det gavne? 
 

• Over 100 millioner europæere, der bruger Windows' styresystemer (XP, Vista, 7 og 
efterfølgere) og mange millioner flere i fremtiden. 

• Folk, der bruger disse produkter til arbejde eller studier (selv om valget ofte træffes af 
systemadministratorerne i it-afdelingen).  

 

Hvordan kommer det til at fungere i praksis? 
• Et skærmbillede giver dig mulighed for frit at vælge en (eller flere) af de 12 mest 

populære browsere, herunder  Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari og Opera. 

• Hver browser bliver ledsaget af information fra producenten, der skal hjælpe dig – som 
forbruger – til at foretage et frit og kvalificeret valg.  

• Hvis Internet Explorer er sat til at være din standardbrowser, og du har valgt automatisk 
opdatering af Windows, bliver du ført hen til skærmbilledet med valgmulighederne. Hvis 
opdateringer ikke bliver installeret automatisk, får du mulighed for at bekræfte, at du vil have 
opdateringen med valgmulighederne. 
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Hvad er nyt? 
• Med skærpet konkurrence mellem browserne forventes brugerne at vælge en række 

forskellige browsere.  

• Det skulle føre til mere innovation inden for beslægtede produkter (digitalt indhold, 
software, webteknologi m.m.). 

 

Hvornår træder forslaget i kraft? 
Opdateringen af software med mulighed for at vælge browser begynder i marts 2010. 

Opdateringen med valgmuligheden vil være til rådighed i fem år. 
 

 
 

Mere information  
Ofte stillede spørgsmål og sagens akter 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Mere om konkurrencepolitik  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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