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Няма време за губене при справянето с незаконното онлайн съдържание и 

дезинформацията  

 

Европейските медийни регулаторни органи призовават за доказани успешни 

структури и ефективни мерки при регулацията на онлайн медиите 

 

Броят на трансграничните нарушения нараства бързо. Ефективната трансгранична 

регулация на медиите е възможна днес, но все още има какво да се желае. До това 

заключение стигна бордът на ERGA на последното си заседание, което се проведе на 26 

октомври 2021 г. Поради това регулацията на медиите в онлайн сектора е от особено 

значение и обхваща явления като речта на омразата, дезинформацията, както и защитата на 

непълнолетните. 

 

Медийните регулаторни органи в Европа подписаха през декември 2020 г. Меморандум 

за разбирателство, с който да се справят с трансграничните случаи. Напоследък поради това 

се разглеждат все по-голям брой трансгранични дела, които са в следствие на тези структури 

за сътрудничество в медийната регулация. Първите национални медийни регулаторни 

органи също вече използват изкуствения интелект и автоматизиран мониторинг. Планира се 

разширяване на подобни практики за наблюдение. Бордът на ERGA приветства 

амбициозните подходи, предприети от националните медийни регулатори за намиране и 

справяне с тези онлайн казуси. 

 

Като цяло ERGA има желание да повтори цялостната си приветстваща гледна точка към 

предложението на Комисията за Закона за цифровите услуги (DSA), в който групата вижда 

голям потенциал. Въпреки това, в документите си за позиция към DSA, ERGA  изразява 

някои опасения и поиска DSA да вземе предвид специфичните нужди на системната онлайн 
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медийна регулация. Според документа, който изразява позиция на ERGA, DSA трябва да 

помогне за укрепване на съществуващото сътрудничество и да разчита на съществуващата 

секторна мрежа за подпомагане на ефективната регулация на медиите в онлайн света. 

 

ERGA е загрижена, че предложената структура за надзор в областта на оперативното 

правоприлагане може да застраши постигането на целите на политиката, преследвани от 

DSA. „Предложението на DSA предвижда структура, която би поставила всеки един от 

потенциално хилядите трансгранични случаи в ръцете на Борда на новосъздадените 

цифрови услуги, който е съставен от 27 координатори на цифровите услуги и Европейската 

комисия. Това не само е неефективно, но също така излага на риск дългосрочната подкрепа 

от страна на обществото”, по мнението на д-р Тобиас Шмид, председател на ERGA. 

 

На заседанието си Бордът на ERGA подчерта централната роля на Европейския съюз в 

борбата срещу дезинформацията. Следователно, един устойчив Кодекс за поведение във 

връзка с дезинформацията е от особено значение. До момента, европейските медийни 

регулатори играят важна роля в наблюдението на спазването на Кодекса от страна на 

подписалите го. Все още липсват настоящи мерки за налагане на спазването на Кодекса или 

за санкциониране за неспазването му. Много е важно укрепен/стабилен Кодекс, който в 

момента се изготвя от подписалите го, да следва Насоките на Комисията за справяне с 

недостатъците на Кодекса и за превръщането му в инструмент за съвместно регулиране в 

рамките на Европейската правна рамка. EРГА е убедена, че Европейският съюз е 

правилното ниво за намиране на решения с цел защита на демокрацията и борбата с 

дезинформацията. 

 

Относно ERGA: 

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

националните регулаторните органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва 

Европейската комисията 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. 

 

 


