
 

 

Прессъобщение на Групата на европейските регулатори за 

аудиовизуалните медийни услуги (ERGA) относно необходимостта от 

независими медии 

 

ЕРГА разпространи днес, 11 януари, изявление за необходимостта от 

независими медии, изготвено във връзка с последните събития в Полша, а 

както и в контекста на Доклад за независимостта  на националните 

аудиовизуални регулатори. 

Полша е въвела промени в медийното си законодателство в четвъртък, 07 

януари, 2016, които провокират сериозни опасения относно бъдещата 

независимост на полските обществени медии. Освен това полският независим 

национален орган за аудиовизуалните медийни KRRiT е лишен от 

правомощието си да номинира и освобождава управлението ръководството на 

обществените оператори като с това директно е овластен министърът на 

държавната хазна. 

В своето изявление ЕРГА приветства вече, предприетите от Европейската 

комисия, действия и я призовава да продължи активно да следи развитието и 

да предприеме всички необходими стъпки, за да подкрепи по-свободни и 

независими медии, включително с предприемане на решителни мерки срещу 

отслабването на съществуващи институционални договорености. 

Всички държави-членки на ЕС трябва спазват принципа за независимост на 

медиите. Въз основа на последните свои анализи за положението на 

националните надзорни органи за аудиовизуалните медийни услуги, EРГА 

публикува днес доклад, в който се определят ясни минимални стандарти за 

всички държави-членки, така че да се гарантира независимостта на медийните 

регулатори. Докладът е създаден под ръководството италианския надзорен 

орган AGCOM и фиксира редица общи изисквания, необходими за ефективното 

функциониране на всеки един европейски медиен регулатор. В него отчетливо 

се определя, че независимостта трябва да е гарантирана, както по отношение 

на публичните институции, така и на частния сектор, също така се подчертава 

необходимостта от ясна отчетност към съответните заинтересовани страни, но 

и нуждата от автономност при вземане на решения, подходящи изпълнителни 

правомощия, както и достатъчно финансови средства. Всички тези фактори са 



от решаващо значение за независимия надзор на аудиовизуалните медии. 

Преди всичко трябва да има открити и прозрачни процедури за номиниране, 

назначаване и освобождаване на членовете на регулаторите. 

С този доклад EРГА препоръчва, при предстоящия преглед на Директивата за 

аудиовизуалните медийни услуги от Европейската комисия, да се предвидят по-

силни гаранции за независимостта на националния медиен надзор. В интерес 

на по-добра защита на нашите свободни и демократични общества. 

 

Забележка за пресата: говорител на председателя на EРГА, Йооп Веен, с него 

могжете да се свържете на: 00-31-6-53360029 

 

Линк към декларацията на ЕРГА за необходимостта от независими медии: 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28183 

 

Линк към Доклада за ERGA на независимостта на националните медийни 

регулатори: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28179 

 


