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 Co nowego w UE  

Większy wybór przeglądarek internetowych dla europejskich 
konsumentów 

Twój Internet − Twój wybór 

 
Na czym polega problem? 
 

• Od wielu lat firma Microsoft automatycznie integruje z systemem operacyjnym 
Windows swoją przeglądarkę internetową Internet Explorer.  

• Komisja wyraziła wątpliwości, czy dominująca pozycja firmy Microsoft na rynku 
oprogramowania komputerowego nie pozbawia konsumentów możliwości wyboru i nie 
sprawia, że na tym rynku dostępnych jest mniej innowacyjnych produktów. 

• W październiku 2009 roku firma Microsoft zobowiązała się usunąć tę przeszkodę dla 
swobodnej konkurencji. Teraz Komisja nadała tym zobowiązaniom moc prawną − będą 
one obowiązywały firmę Microsoft przez okres 5 lat. 

• Od marca 2010 użytkownicy Windows będą mogli wybrać przeglądarkę lub 
przeglądarki internetowe, z których chcą korzystać, przy użyciu ekranu wyboru 
przeglądarek. 

 

Kto odniesie korzyści? 
 

• Ponad 100 milionów aktualnych europejskich użytkowników systemów operacyjnych 
Windows (XP, Vista, 7 i kolejnych wersji) i wiele milionów przyszłych użytkowników.  

• Osoby korzystające z tych produktów w pracy lub na studiach (choć w takim przypadku 
wyboru może dokonać administrator systemu − dział informatyczny).  

 

Jak to działa? 
 

• Do systemu wprowadzony zostanie „ekran wyboru przeglądarek”, za pomocą którego 
można będzie swobodnie wybrać jedną (lub więcej) spośród 12 najczęściej używanych 
przeglądarek internetowych, w tym Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari czy 
Opera. 

• Każda przeglądarka będzie wyposażona w informacje dostarczone przez producenta, 
które zapewnią nam − klientom – możliwość dokonania swobodnego i świadomego wyboru.  
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• Jeżeli na naszym komputerze Internet Explorer jest ustawiony jako przeglądarka domyślna, i 
jeżeli wybraliśmy opcję automatycznego Windows Update, zostaniemy automatycznie 
przekierowani do „ekranu wyboru przeglądarek”. Jeżeli aktualizacje systemu operacyjnego 
nie są dokonywane automatycznie, pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcemy dokonać 
wyboru przeglądarki.  

 

Co się przez to zmieni? 
• Dzięki większej konkurencji między przeglądarkami internetowymi użytkownicy będą 

mogli korzystać z wielu różnych produktów.  

• Powinno to spowodować wzrost innowacyjności produktów powiązanych (treści 
cyfrowe, oprogramowanie, technologie internetowe itp.). 

 

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie? 
• Ekran wyboru przeglądarki zacznie działać w marcu 2010 roku.  

• Będzie on dostępny przez 5 lat.  
 

 
 

Więcej informacji  
Często zadawane pytania i dokumenty dotyczące sprawy 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Więcej na temat polityki konkurencji  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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