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Европейските регулаторни органи за медии се срещнаха  

за първото си годишно пленарно заседание 

 

Членовете на ERGA обсъдиха европейски законодателни инициативи за медиите 

и онлайн регулацията 

 

Европейската медийна регулация трябва да функционира през границите на държавите 

членки и едновременно с това да зачита националните потребности. Тази обща цел беше 

силно отразена на лятното пленарно заседание на Групата на европейските регулатори за 

аудиовизуални медии услуги (ERGA). На 1 юни 2021 г. членовете на ERGA се срещнаха на 

виртуална среща, за да представят състоянието на различни работни групи и да обсъдят 

бъдещите области на работа. Настоящите законодателни и политически инициативи на 

Европейското ниво – като  Закона за цифровите услуги (DSA) и Планa за действие за 

европейската демокрация, бяха в центъра на дискусиите.  

Срещата откри Джузепе Аббамонте – директор по медийна политика на Генерална 

дирекция на Европейската комисия „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“. Той 

представи потенциални планове за Закон за свободата на медиите в Европа, който ще 

има за цел въвеждането на нови правила за укрепване на свободата и независимостта на 

медиите в ЕС. В ролята си на независими национални регулаторни органи за медии, 

опитът на ERGA и членовете ѝ могат да бъдат от особено значение за тази законодателна 

инициатива. Също така, той представи новото „Ръководство за укрепване на Кодекса за 

поведение във връзка с дезинформацията”, току-що публикувано от Европейската 

комисия. Само преди няколко дни, ERGA прие документ за обща позиция относно 

предстоящото преразглеждане на Кодекса. 

https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/05/ERGA-position-on-the-next-instalment-of-the-Code-of-Practice-on-Disinformation-May-2021.pdf
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Членовете на ERGA обсъдиха и друг документ за обща позиция относно Закона за 

цифровите услуги (DSA). Документът ще се основава на първоначално позициониране, 

което ERGA вече прие през март за обществена консултация с Комисията и е разработен в 

рамките на работната група за завършване на регулаторната рамка на ЕС, релевантна за 

медиите. Макар да подчертава съгласието на ERGA с общите цели на DSA, новият 

документ с позицията ще очертае подробно искането на ERGA за изясняване как 

предложението на DSA ще бъде свързано със съществуващите разпоредби на 

националното законодателство за медиите и по-специално към разпоредбите относно 

платформите за видеосподеляне, произтичащи от Директивата за аудиовизуалните 

медийни услуги (ДАВМУ). Членовете на ERGA обсъдиха надзорната структура, 

предложена от DSA. Управленската структурата трябва да гарантира, че надзорните 

структури на държавите членки са взети предвид по подходящ начин. Нещо повече, 

трябва да се укрепят специфичните за сектора мрежи на националните регулатори. 

На база на дискусии, проведени по време на пленарното заседание, ERGA очаква да 

приеме през следващите седмици окончателния документ с позицията. 

„Характерно за ERGA е сътрудничество, основано на доверие. Това може да служи в 

бъдеще като план за ефективна междусекторна дейност и европейско сътрудничество 

при регулиране на медиите. Надяваме се, че ще имаме шанса да допринесем за по-

нататъшното развитие на различните важни законодателни инициативи и това да 

допринесе за успешни структури за дигитален медиен надзор”, казва д-р Тобиас Шмид, 

председател на ERGA, за работата през последните месеци. 

Освен документа с обща позиция относно DSA, подгрупата, която работи по темата за 

дезинформацията, представи доклад за подобряване на отношенията между подписалите 

Кодекса за поведение и изследователите, който беше приет от членове на ERGA и скоро 

ще бъде публично достъпен на интернет страницата на ERGA. Документът се фокусира 

върху перспективата на изследователите, които работят по въпроса за 

дезинформацията в социалните медии. Въз основа на загрижеността на изследователите, 

че има значителна липса на достъп до данни за изследователски цели, ERGA 

препоръчва сред другите да се създаде систематично сътрудничество между съответните 

заинтересовани страни и онлайн платформи, които да доразвият  темата. 
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В дневния ред на пленарното заседание беше първото обсъждане на работната 

програма на ERGA за 2022 г. Бяха обсъдени три основни области на работа, като 

окончателната програма ще бъде приета през следващите месеци. През следващата година 

се очаква подгрупите да продължат работата на ERGA по последователното изпълнение 

и прилагане на рамката на ДАВМУ, завършване на регулаторната рамка на ЕС за 

медиите, както и начините за справяне с дезинформацията и укрепване на 

демокрацията в дигитална среда. 

 

 

 

Относно ERGA: 

Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се 

състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни 

услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между 

регулаторните органи в ЕС. Д-р Тобиас Шмид, директор на медийния орган на Северен 

Рейн-Вестфалия, е настоящият председател на ERGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


