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Регулаторните органи за електронни медии призовават за един по-рационален 

Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията 

 

ERGA предоставя препоръки за новия Кодекс 

 

ERGA предлага набор от ясни и практически препоръки за новия Кодекс за поведение 

във връзка с дезинформацията, който трябва да помогне за преодоляване на недостатъците 

на оригиналния Кодекс. На няколко пъти ERGA е идентифицирала и описвала подробно 

недостатъците, свързани с недостатъчната прозрачност и достъп до данни, както и други 

области. Десетте препоръки, изложени в последния доклад на ERGA, са публикувани в 

момент, когато подписалите го изготвят нов Кодекс, който се стреми да им помогне да 

решат тези въпроси по време на процеса на изготвяне.  

Въз основа на своя опит с мониторинг на прилагането на Кодекса и свързаната с 

COVID-19 дезинформация, тези препоръки уточняват мнението на ERGA и дават кратки 

насоки за бъдещия Кодекс, по-специално в областите на стандартизация на отчетите на 

платформите, достъп до данни за независими регулаторни органи и изследователи, както и 

по-силно участие на националните регулатори в ясно дефиниран процес на мониторинг. 

ERGA вярва, че този доклад и десетте препоръки трябва да допринесат за укрепването 

на Кодекса, както е предвидено в Европейския план за действие за демокрация и по-

подробно в Ръководството на Европейската комисия за укрепване на Кодекса. 

„ERGA е събрала много опит и експертиза по време на мониторинга на прилагането 

на Кодекса. Ето защо ние вярваме, че нашите препоръки могат да помогнат на 

подписалите се в процеса на изготвяне да направят Кодекса ефективен инструмент за 

справяне с това сложно явление“, подчерта Любош Куклиш, главен изпълнителен 

директор на Словашкия съвет за излъчване и препредаване, който ръководи дейността на 

ERGA по въпроса за дезинформацията. 



Тобиас Шмид, председател на ERGA, добавя: „ERGA положи много усилия за 

идентифициране на недостатъците на Кодекса. Не успя да се осъществи обаче 

достатъчно взаимодействие на платформите. Сега е моментът да се даде по-силна роля 

на регулаторните органи при мониторинга на ангажиментите залегнали в Кодекса." 

Докладът „Препоръки на ERGA за новия Кодекс за поведение във връзка с 

дезинформацията” може да изтеглите тук. 

 

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. 
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