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ERGA приема предложения, насочени към укрепване
на Закона за цифровите услуги (DSA)
с оглед на регулирането на онлайн съдържание
ERGA твърдо вярва, че регулирането на онлайн съдържание изисква персонализирани
правила и органи. Поради това през март 2021 г. ERGA публикува общо изявление, в което
очертава аспекти на предложението за DSA, които приветства или иска да бъдат изяснени.
След като имаха време да обсъдят по-подробно предложението за DSA, европейските
регулатори на медиите приеха по-подробен документ за позицията „Предложения, насочени
към укрепване на Закона за цифровите услуги (DSA) по отношение на регулирането на
онлайн съдържание“. В този наскоро публикуван доклад ERGA възнамерява да формулира
набор от конструктивни и прагматични предложения относно DSA, въз основа на своя опит
и задълбочени анализи. Сега Групата се стреми да осигури решения на проблемите, които е
идентифицирала в първото си изявление. ERGA се стреми да гарантира, че елементите на
DSA, които се отнасят до регулирането на онлайн съдържание, вземат предвид следните
цели:
1. Изясняване и приспособяване на правилата на DSA към специфичните нужди на
регулирането на онлайн съдържание, по отношение както на обхвата на услугите, така и на
отговорностите и ролите на националните регулаторни органи (НРО);
2. Осигуряане и оптимизиране взаимодействието между DSA и Директивата за
аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ), като по този начин се облекчат рисковете от
прилагането;
3. Създаване на подходяща структура за прилагане на правилата на DSA, свързани
със системно модериране на онлайн съдържание, както на европейско, така и на
национално ниво, като се вземат предвид секторните особености;
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4. Насърчаване на сътрудничеството между националните регулаторни органи за
регулиране на онлайн съдържанието и предоставяне на подходящи правомощия на всички
тях, разчитайки на силата на секторната мрежа.
ERGA е готова да продължи да участва в размисли и обмен с Европейската комисия и
съзаконодателите в Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.
„Нищо по-малко от бъдещето на онлайн регулирането е това, за което говорим в наши
дни. Само ако имаме ефективна и в крайна сметка ефикасна регулация, можем да защитим
европейските си ценности. Предложението за DSA има този потенциал, ако използва добре
установените структури, които вече съществуват днес, и ги интегрира в своята амбициозна
и важна мисия “, коментира д-р Тобиас Шмид, председател на ERGA.
Пълният документ с позицията на ERGA относно предложението на Европейската
комисия за Закон за цифровите услуги (DSA) вече е достъпен за изтегляне: https://ergaonline.eu/wp-content/uploads/2021/06/2021.06.25-ERGA-DSA-Paper-final.pdf
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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