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 Povzetek predloga Evropske komisije  

Izbira spletnega brskalnika  

Vaš internet – vaša izbira 

 
Za kaj gre 
 

• Že nekaj let podjetje Microsoft svoj spletni brskalnik Internet Explorer samodejno 
vgrajuje v operacijski sistem Windows.  

• Evropska komisija meni, da imajo potrošniki zaradi Microsoftovega prevladujočega 
položaja na trgu operacijskih sistemov manjšo izbiro in da je na trgu manj inovativnih 
proizvodov. 

• Oktobra 2009 je podjetje Microsoft ponudilo zavezo, da bo odstranilo to oviro za 
konkurenco. Komisija je to zavezo povzela v zavezujoč predpis, ki bo za Microsoft veljal 5 
let. 

• Z marcem 2010 bodo lahko uporabniki v izbirnem oknu na zaslonu sami izbrali spletni 
brskalnik, ki ga želijo uporabljati. 

 

Prednosti 

 
• Za več kot 100 milijonov evropskih uporabnikov operacijskih sistemov Windows (XP, 

Vista, 7 in drugih) in mnogih milijonov v prihodnosti. 

• Za vse, ki te proizvode uporabljajo pri delu ali študiju (čeprav lahko brskalnik izberejo 
sistemski administratorji).  

 

Kako bo to delovalo? 

 
• Na zaslonu se bo pojavilo izbirno okno in lahko boste sami izbrali enega (ali več) od 12 

najpriljubljenejših spletnih brskalnikov, vključno z brskalniki Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Apple Safari ter Opera. 

• Vsak brskalnik bo opremljen s proizvajalčevimi informacijami, ki bodo uporabniku 
pomagale pri izbiri brskalnika. 

• Če je vaš privzeti brskalnik Internet Explorer in ste izbrali „samodejno posodobitev informacijskega 
sistema Windows“, se bo na zaslonu samodejno prikazalo izbirno okno. Če samodejna 
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posodobitev sistema ni bila nastavljena, boste lahko potrdili, da želite prejemati izbrano 
posodobitev zaslona.  

 

Kaj se bo spremenilo? 

• Zaradi večje konkurence bodo uporabniki lahko izbirali med različnimi spletnimi 
brskalniki.  

• Povečala se bo inovativnost pri sorodnih proizvodih (digitalne vsebine, programska 
oprema, spletna tehnologija itd.) 

 

Začetek veljavnosti 

• Posodobitev programske opreme za izbiro spletnega brskalnika bo na voljo marca 2010.  

• Posodobitev izbirnega okna bo na voljo 5 let.  
 

 
 

Več informacij  

Pogosta vprašanja in dokumenti o zadevi 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Več o konkurenčni politiki  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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