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مقدمه
دنیــای چندرســانه ای شــده امــروز ،موجــب شــده کشــورهای مختلــف بــرای
مدیریــت بــر فضــای رســانه ای جدیــد حاکــم بــه تکاپــو بیفتنــد و دســت بــه
اقدامــات تنظیــم گرانــه و قانــون گــذاری هــای جدیــد بنماینــد .در ایــن فضــای
جدیــد اتحادیــه اروپــا کــه از دیربــاز تــاش هــای مهمــی بــرای حفاظــت از ســرمایه
هــای فرهنگــی خــود در برابــر تهاجــم رســانه هــا و محتواهــای آمریکایــی داشــته
اســت ،نهــادی پیشــرو در وضــع قوانیــن بــه منظــور تنظیــم گــری رســانه هــای
نویــن بــوده اســت .البتــه شــرایط نویــن امــروز بــه دلیــل تغییــر مصــرف رســانه ای
مخاطبــان ،طیــف متنــوع درگاه هــای تأمیــن محتــوا بــرای مخاطبــان و کاربــران،
تغییــر و تحــول جــدی در زنجیــره توزیــع محتــوا و در نهایــت پیچیدگــی ایــن زنجیــره
توزیــع ســبب شــده اقدامــات انجــام شــده بــا چالــش هــای جــدی روبــرو گــردد.
بــه همیــن جهــت گــروه تنظیــم گــران اروپایــی رســانه هــای صوتــی و تصویــری در
گــزارش حاضــر بــه معیارهــای تفکیــک و دســته بنــدی ســرویس هــا و ارائــه دهنــدگان
محتــوا در فضــای فعلــی پرداختــه اســت .مرکــز مطالعــات تنظیــم گــری رســانه بــه
عنــوان بــازوی فکــری ســازمان تنظیــم مقــررات صــوت و تصویــر فراگیــر در فضــای
مجــازی (ســاترا) تــاش مــی کنــد بــا ترجمــه و انتشــار ایــن گــزارش محققیــن ،تصمیــم
ســازان و تصمیــم گیــران امــر را بــا آخریــن اقدامــات تنظیــم گرانــه اتحادیــه اروپــا
بــرای مواجهــه بــا ســرویس هــای نویــن انتشــار محتــوا آشــنا ســازد.

خالصهی اجرایی

 .۱تغییر و تحوالت در بازار صوتی و تصویری
بــر مبنــای اطالعــات و تحلیلهــای برگرفتــه از کمیســیون اروپــا و کشــورهای عضــو
اتحادیــه ،شایســته اســت روندهــای کلیــدی ذیــل را موردتاکیــد قــرار دهیــم:
•طیــف محتــوای در دســترس :مــا بــه افزایــش ســرویسهای اســتریم
آنالیــن VoD ،و ظهــور ســرویسهایی کــه محتــوا را بهعنــوان بخشــی
از ترکیــب ســرویسها مدنظــر قــرار میدهنــد ،توجــه میکنیــم .یکــی
از مــواردی کــه بــا ایــن بخــش ارتبــاط مشــخصی دارد ،ســرویسهایی
هســتند کــه ویژگیهــای ســرویسهای محتــوای خطــی و غیرخطــی
را بــا هــم ادغــام کــرده و مرزبنــدی ایــن دو حــوزهی تقریبــاً متمایــز
از گذشــته را تیر هوتــار میکننــد .مــا اهمیــت فزاینــدهی پلتفرمهــای
اشــتراکگذاری بــاز و آزاد از جملــه ســایتهای پخــش اســتریم ویدئــو
و ســایتهای فــروش کلیــپ را نیــز مشــاهده میکنیــم.
• تغییــر و تحــول در الگوهــای مصــرف رســانهای :ســرعت بــاالی نــوآوری و
خالقیــت در ســرویسهای در دســترس بــا ســیر تحــول کندتــری در عــادات
مصرفــی همــراه شــده اســت .تلویزیــون همچنــان میــزان بیننــدهی باالیــی
دارد و بهغیــر از کاهــش محــدودی در برخــی کشــورهای عضــو اتحادیــه،
کمــاکان پلتفــرم عمــدهی مصرفــی در بخــش قابلتوجهــی از اروپــا تلقــی

5

میشــود .بــر همیــن اســاس ،مصــرف محتــوای آنالیــن و تقاضامحــور رشــد
قابلمالحظــهای را پشتســر گذاشــته اســت .میــزان اســتفادهی کاربــران
جوانتــر از محتــوای آنالیــن و دســتگاههایی غیــر از تلویزیــون نســبت بــه
دیگــر کاربــران بیشــتر اســت.
• تغییــر و تحــول در زنجیــرهی توزیــع :طیــف گســتردهتری از دســتگاههایی کــه
امــکان ارســال محتــوای آنالیــن بــر روی صفحــهی تلویزیــون را دارنــد بــه بــازار آورده
میشــوند .بازیگــران نیــز از بــازار ارتباطــات و قســمتهای دیگــر وارد بــازار محتــوا
میشــوند و تعــداد روبهرشــدی از آنهــا در بیــش از یــک صحنــه از زنجیــرهی ارزش
حضــور دارنــد .بازیگــران بیشــتری از اینترنــت بــاز و آزاد بــرای ارســال مســتقیم خدمــات
بــه مصرفکننــدگان اســتفاده میکننــد کــه اغلــب آنهــا را ارســال محتــوا بـهروش OTT
نامگذاری میکنند.
• پیچیدگــی در تعریــف زنجیــرهی توزیــع :بــا توجــه بــه تنــوع گســتردهتر بازیگرانــی
کــه درگیــر امــور هســتند و مســیرهای متفاوتــی کــه جهــت ارســال محتــوای موجــود
بــرای توزیعکننــدگان وجــود دارد ،تعریــف زنجیــرهی آنالیــن ارزش بــه فعالیتــی
پیچیــده تبدیــل میشــود .بــا ایــن وجــود ،میتــوان یــک مــدل سادهسازیشــده بــرای
اهــداف موردنظــر ایــن بحــث ارائــه داد:

دستگاه

مصرف کنندگان

جستجو

و راهبری

ارائه دهندگان
سرویس های
اینترنتی

میزبان محتوای
پلتفرم ها

انتشار

دهندگان

تولیدکنندگان
محتوا

 .۲اهداف سیاست عمومی در حوزهی صوتی-تصویری
ـی ذکرشــده
ـی دســتورالعمل  AVMSرا بــر مبنــای مادههــای قانونـ ِ
مــا اهــداف سیاســت عمومـ ِ
در ایــن دســتورالعمل و وبســایت کمیســیون اروپــا تعریــف میکنیــم .ایــن اهــداف شــامل
مــوارد ذیــل میشــوند:
•تضمیــن شــرایط رقابــت منصفانــه بــدون اعمــال تبعیــض نســبت بــه
منافــع عمومــی و نادیــده انگاشتهشــدن نقــش و جایــگاه ایــن بخــش از
طــرف ســرویسهای رســانهای صوتی-تصویریتضمیــن آزادی اطالعــات،
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تنــوع دیدگاههــا و تکثرگرایــی رســانهایترغیب فعالیــت و توســعهی
تولیــد و توزیــع محتــوای صوتی-تصویــری اروپاییفراهمکــردن منابــع
جدیــد تولیــد تلویزیونــی بهویــژه از طریــق ایجــاد شــرکتهای کوچــک
و متوســطحفاظت از مشــاهدهکنندگان و بهطــور مشــخص کــودکان
و نوجواناناحتــرام بــه تنــوع فرهنگهــای اروپــا و ترویــج آنهاتشــویق
ارائهدهنــدگان ســرویسهای رســانهای بــه در دســترس قــراردادن
ســرویسها بــرای افــرادی کــه ناتوانــی شــنوایی یــا بینایــی دارنــد
ارتقــای آگاهــی عمومــی و ســواد رســانهای
•اطمینانیافتــن از نحــوهی پخــش رویدادهــای حائزاهمیــت بــرای
جامعــه بهگونــهای کــه اکثــر افــراد اجــازه و امــکان پیگیــری آنهــا را
داشــته باشــند در میــان گــروه  ERGAاتفاقنظــر وجــود دارد کــه تغییــر
و تحــوالت در بــازار ارتباطــات ،ســنخیت ایــن اهــداف را بــه چالــش
نخواهــد کشــید .عــدهای از اعضــای گــروه تاکیــد کردهانــد کــه ممکــن
اســت اهمیــت برخــی از اهــداف جدیــد در حوزههــای خــاص ماننــد
دسترســی ویــژه ،قابلکش ـفبودن و اهمیــت و یکپارچگــی سرویســهای
محتــوای صوتی-تصویــری رو بــه افزایــش باشــد.

 .3انواع سرویسهایی که باید در «دستورالعمل جدید سرویسهای

رسانهای صوتی-تصویری» گنجانده شوند

مــا توصیــه میکنیــم کمیســیون بهجــای تــاش بــرای شناســایی و ارائــهی
تعاریــف سفتوســخت از انــواع ارائهدهنــدگان محتوایــی ،از «معیارهــای ترکیبــی
» معرفیشده توسط این دستورالعمل برای سرویسها استفاده کند.
دیــوان اروپــا در تاریــخ  21اکتبــر  2015رایــی صــادر کــرده اســت کــه برخــی از ایــن معیارهــا
را روشــن میســازد .ایــن رای زمانــی صــادر شــد کــه زیرگــروه موردنظــر در ایــن مــورد 15
مــاه بحــث و گفتوگــو کــرده بــود .رای صــادره بــا توصیههــای شــمارهی  1و  2ایــن گــزارش
ســنخیت دارد .بــا ایــن حــال ،بهدلیــل درخواســت  ERGAاز کمیســیون مبنــی بــر اعــام
نظــر کارشناســی خــود ،دیدگاههــای مســتقل و خــاص  ERGAدرمــورد ایــن معیارهــا در ایــن
گــزارش ارائــه شــدهاند.
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توصیهی شمارهی  -1شبیه تلویزیون
 ERGAپیشــنهاد میکنــد کــه کمیســیون بــه بازتعریــف سرویســهای رســانهای صوتــی
تصویــری در  AVMSDبازنگریشــده بپــردازد و مــرور دوبــارهای بــر «معیارهــای شــبهتلویزیون»
کــه در مــادهی  b1و مــادهی  24آمــده اســت داشــته باشــد .الزم اســت کمیســیون اروپــا در
بازنگــری ایــن مــواد بــه اهــداف بنیادیــن دســتورالعمل مذکــور ماننــد لــزوم برخــورد منصفانــه
بــا ســرویسهای رقیــب ،تاثیــرات بــر جامعــه ،دموکراســی و فرهنــگ و حفاظــت از مخاطبــان
و اصــل تناســب توجــه داشــته باشــد .کمیســیون اروپــا بایــد مطمئــن شــود کــه میتوانــد از
طریــق همــکاری بــا  ERGAمجموعـهای از اصــول راهنمایــی را در راســتای کمــک بــه شــفافیت
و بهکارگیــری ســازگارتر تعاریــف جدیــد توســعه دهــد .پیشــینه :معیــار «شــبهتلویزیونی»
بهطــرز اجتنابناپذیــری موضوعــی ذهنــی ( )subjectiveبــوده و در ارتبــاط بــا آن تفاســیر
مختلفــی در هــر کشــور وجــود دارد.

توصیهی شمارهی -2هدف اصلی یک سرویس
 ERGAپیشــنهاد میکنــد کــه کمیســیون اروپــا بــه بازنگــری و روشنســازی ســازگاری
دســتورالعمل ذکرشــده بــا مفهــوم «تکســرویس» ( )one serviceبپــردازد .تــک بــه ایــن
معناســت کــه یــک نهــاد حقوقــی یــا یــک وبســایت میتوانــد عرضهکننــده یــا دربرگیرنــدهی
سرویســهای مختلفــی باشــد کــه هرکــدام هــدف اصلــی خــاص خودشــان را دارنــد.
پیشــینه :هنگامــی کــه یــک محتــوای صوتی-تصویــری بهعنــوان بخشــی از یــک ســرویس
چندرســانهای بــه بیننــدگان ارائــه میشــود ،ممکــن اســت تنظیمگــران بــا چالــش تعریــف
ماهیــت ســرویس پیــش رو مواجــه شــوند؛ قبــل از آنکــه بتواننــد ارزیابــی کننــد کــه محتــوای
ارائهشــده موضوعــی تصادفــی در ارتبــاط بــا آن ســرویس اســت یــا بخشــی از هــدف اصلــی
آن.

توصیهی شمارهی -3مسئولیت ادیتوریال
اعضــای گــروه  ERGAمعتقدنــد کــه مفهــوم «مســئولیت ادیتوریــال» بایــد از طریــق
تفســیری پدیدارشــده در
دســتورالعملها واضــح و مشــخص شــود؛ در ایــن صــورت ،مســائل
ِ
شــرایطی کــه بهنظــر میرســد بیــش از یــک بازیگــر در زنجیــرهی ارزش شــکلی از کنتــرل را
اعمــال میکننــد هــم موردتوجــه قــرار میگیرنــد ERGA .توصیــه میکنــد کــه کمیســیون
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اروپــا در آینــده بــا همــکاری ایــن گــروه و بخــش صنایــع ،راهنماییهایــی را در زمینــهی
مســئولیت ادیتوریــال و بهطــور مشــخص از منظــر «کنتــرل موثــر» « ،اثــر مرتبــط» و ســازمان
مربوطــه در قالــب یــک کاتالــوگ تدویــن و ارائــه کنــد.
پیشــینه :مــواردی کــه در آن دو یــا بیــش از دو بازیگــر تصمیمــات ادیتوریــال را در زنجیــرهی
ارزش بهمنظــور تعییــن دامنــهی برنامههــای ارائهشــده در یــک ســرویس و چگونگــی
ســازماندهی یــا ارائــهی آنهــا اعمــال میکننــد ،جالبتوجــه هســتند .بههمیــن دلیــل،
امــری مهــم اســت کــه بــا هـ ِ
ـتن اجرایــی کارآمــد و موثــر ،مــکان یــا محــل مشــخصی
ـدف داشـ ِ
بــرای مســئولیت ادیتوریــال داشــته باشــد.

توصیهی شمارهی  :4پلتفرمها یا واسطههای صوتی-تصویری
 ERGAتوصیــه میکنــد کــه کمیســیون اروپــا چارچــوب ارزیابــی جامــع فعلــی خــود در ارتبــاط
بــا نقــش و جایــگاه پلتفرمهــای آنالیــن را بررســی کنــد تــا بــه ایــن نتیجــه برســد کــه وضــع
مقرراتــی بــرای پلتفرمهــا و واســطههای صوتی-تصویــری در  AVMSDبازنگریشــده و بــا
توجــه بــه موضوعــات تکثرگرایــی و تنــوع رســانهای مطلــوب اســت یــا خیــر .مدنظرقــراردادن
تاثیــرات و ارزیابیهــای اقتصــادی و تجربههــای مرتبــط بــا ابزارهــای فعلــی قانونگــذاری در
ســطح ملــی و اتحادی ـهی اروپــا ،بیانگــر توســعهی قلمــرو دســتورالعمل فــوق بــا ایــن شــیوه
اســت.
 ERGAبایــد تامــل عمیقتــری دراینبــاره داشــته باشــد و جنبههــای تعاریــف ،تاثیــرات
احتمالــی آن بــر تکثرگرایــی ،تنــوع نقــش و جایــگاه ارتقایافتــهی واســطههای رســانهای
معیــن و مقــررات جدیــد پیشــنهادی در پرتــو لــزوم صیانــت از نوآوریهــای آنالیــن را بررســی
کنــد.
پیشــینه :در فضــای همگراشــدهی صوتی-تصویــری ،پلتفرمهــای صوتی-تصویــری (مثــل
پخشکننـ�دگان کابلـ�ی ،پخشکننـ�دگان ( )OTTو تلویزیـ�ون اینترنتـ�ی ( ))IPTVمحتــوای
صوتــی و تصویــری تجــاری مخصــوص بــه خــود یــا متعلــق بــه اشــخاص ثالــث را عرضــه
میکننــد .ایــن بازیگــران جدیــد ممکــن اســت محتــوا و انتخــاب مصرفکننــدگان را مســتقیماً
کنتــرل کــرده یــا بــر آنهــا تاثیــر بگذارنــد .کمیســیون اروپــا بایــد پیامدهــای احتمالــی را از
لحــاظ تکثرگرایــی ،تنــوع و حفاظــت از مصرفکننــدگان در نظــر بگیــرد .همچنیــن توجــه
داشــته باشــد کــه ایــن مــوارد و اقــدام درمــورد آنهــا ذیــل دســتورالعمل  AVMSو اهــداف
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آن ،اقدامی صحیح و مناسب باشد.
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه کمیســیون اروپــا بــه خاطــر داشــته باشــد هــر مقــررات جدیدی
بایــد بهدقــت طراحــی و تدویــن شــده و بهشــکل متناســبی بـهکار بســته و اعمــال شــوند.

 .4مقرراتی که باید در ارتباط با این سرویس بهکار گرفته شوند
در حــال حاضــر ،دســتورالعمل  AVMSمیــان مقــررات ابزارمحــور یــا بــر اســاس شــیوههای
ارســال و انتقــال محتــوا بــا برقــراری رویکــردی ســهلگیرانهتر در ارتبــاط بــا ســرویسهای
 ،VODتمایــز قائــل میشــود .کمیســیون اروپــا بایــد از رویکردهــای کلــی نســبت بــه تاییــد
مقرراتــی کــه درمــورد ارائهدهنــدگان بــوده و در ایــن دســتورالعمل گنجانــده میشــوند،
دوری کنــد .همچنیــن ایــن کمیســیون نبایــد بهشــیوهی یکســانی مجموع ـهای از مقــررات
را بــه تمامــی ارائهدهنــدگان ســرویسهای رســانهای صوتی-تصویــری عرضــه کنــد .ایــن
کمیســیون بایــد بــا درنظرگرفتــن مدلهــای مختلــف توزیعــی و تجــاری کــه درمــورد انــواع
مختلــف ارائهدهنــدگان ســرویس بـهکار گرفتــه شــدهاند ،بــه هریــک از حوزههــای موضوعــی
مطرحشــده در دســتورالعمل بهصــورت مشــخص بپــردازد و ارزیابــی کنــد کــه:
الــف) آیــا ممکــن اســت در پرتــو مدلهــای مختلف مخابــره و انتقال ،قواعد و مقــررات تکراری
در ســرویسهای مختلــف بیانشــده در دســتورالعمل را بـهکار گرفــت؟ ب) اگــر پاســخ ســوال
بــاال مثبــت باشــد ،آیــا تحــوالت در بــازار ایــن ســرویسها ،اتخــاذ یــک رویکــرد هماهنــگ
را توجیــه میکند؟توصیههــای ارائهشــده در ایــن بخــش بایــد بــا درنظرداشــتن رویکــرد
هماهنگشــدهی دســتورالعمل تفســیر شــود .کشــورهای عضــو از ایــن آزادی برخوردارنــد
کــه بــا رعایــت مجموع ـهای از اســتانداردهای حداقلــی ،فراتــر از آنچــه دســتورالعمل مذکــور
میخواهــد ،حرکــت کننــد .البتــه بازنگــری صالحیتهــای جملهبندیهــا و عبــارات هریــک از
قوانیــن دســتورالعمل جــزو وظایــف ایــن زیرگــروه نبــوده اســت؛ بلکــه از آن خواســته شــده
بــود کــه بــه حوزههــای هماهنــگ در  AVMSنگاهــی انداختــه و توجیهپذیــری اتخــاذ یــک
رویکــرد تاییدشــده یــا هماهنگشــده در ایــن عرصههــا را بررســی کنــد .بــا اتخــاذ رویکــرد
ذکرشـ�ده در قبـ�ال ایـ�ن مقـ�ررات ،مـ�ا پیشـ�نهادات زیـ�ر را ارائـ�ه میدهیـ�م:
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توصیهی شمارهی -5تداوم
اعضــای  ERGAهمگــی معتقدنــد کــه برخــی مفــاد موجــود در ایــن دســتورالعمل کــه از قبــل
بهعنــوان اســتانداردی رایــج بــرای سرویســهای رســانهای صوتی-تصویــری اعمــال شــدهاند،
کارآیــی خــود را اثبــات کردهانــد .ایــن موضــوع در ارتبــاط بــا اســتانداردهای ادیتوریــال و
نیــز اســتانداردهای کرامــت انســانی ،خودتنظیمــی ،همتنظیمــی ،دســترسپذیری و قواعــد
و مقــررات مرتبــط بــا الزامــات کیفــی موردنیــاز بــرای ارتباطــات تجــاری صوتی،تصویــری نیــز
اعمــال میشــود ERGA .توصیــه میکنــد کــه ایــن رویکــرد هماهنگشــده حفــظ و رعایــت
شــود.

توصیهی شمارهی  -6اصالحات دستورالعمل
دربــارهی برخــی مفــاد دیگــر ،اکثــر اعضــای  ERGAبــر ایــن باورنــد کــه ارائ ـهی یــک رویکــرد
هماهنگتــر بــرای نشــاندادن تغییــرات بهوجودآمــده در انتظــارات مصرفکنندههــا و
پویایــی بــازار الزم اســت .اصــاح دســتورالعمل در قوانیــن زیــر توصیــه میشــود:

الف) تفکیک میان تبلیغات و محتوا:
کمیســیون بایــد تعییــن حداقــل اســتانداردهایی را بــرای تمــام ســرویسهای رســانهای
صوتی-تصویــری در دســتور کار خــود قــرار دهــد؛ بهطــوری کــه تبلیــغ از محتــوای ســردبیری
تفکیــک شــود.

ب) یکپارچگی برنامه
 ERGAایجــاد یــک قانــون پایــهی مشــترک بــرای تمــام ســرویسهای رســانهای صوتــی-
تصویــری را توصیــه میکنــد .ایــن قانــون در ســطح اروپــا بیــان میکنــد کــه درج تبلیغــات
نبایــد بــه یکپارچگــی برنامــه خدشــه وارد کنــد.

ج) حفاظت از کودکان و نوجوانان:
همــان طــور کــه در گــزارش  ERGAدربــارهی محافظــت از کــودکان و نوجوانــان اشــاره شــده،
الزم اســت کــه میــزان محافظــت ارائهشــده در خصــوص محتــوای خطــی و غیرخطــی ثابــت
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خطــی و غیرخطــی را بــرای محافظــت از کــودکان و نوجوانــان معرفــی کنــد .ایــن دســتورالعمل
نهتنهــا میتوانــد روشهــای مخلتــف دسترســی آنهــا بــه محتــوای صوتی-تصویــری را
کنتــرل کنــد؛ بلکــه محتوایــات مضــر را نیــز شناســایی میکنــد .کمیســیون بایــد الزاماتــی
را بـ�رای تمـ�ام ارائهدهندههـ�ای AVMSشــرح دهــد تــا دسترســی کــودکان و نوجوانــان بــه
محتوایــی کــه میتوانــد «رشــد اقلیتهــا را بهطــور جــدی مختــل کنــد» محــدود ســازد.

د) حق پاسخگویی
 ERGAتوصیــه میکنــد کــه قوانیــن فعلــی دربــارهی حــق پاســخگویی کــه تنهــا بــرای
ســرویسهای پخــش خطــی کاربــرد دارنــد ،بــرای تمــام ســرویسهای رســانهای صوتــی-
تصویــری بــهکار گرفتــه شــوند.

توصیهی شمارهی  :7قوانین خاص برای سرویسهای رسانهای خطی
دیــد اکثریــت اعضــای  ERGAایــن اســت کــه مقــررات خــاص درمــورد رویدادهــای مهــم در
ســطح جامعــه نبایــد بــرای تمــام ســرویسهای رســانهای صوتی-تصویــری تکــرار شــوند؛
بلکــه ایــن مفــاد بایــد در محیــط خطــی توجیــه شــوند.

توصیهی شمارهی  :8ادامهی تحقیق عمیق
تحقیقــات عمیــق بیشــتری دربــارهی برخــی موضوعــات الزم اســت .کمیســیون بایــد انجــام
ارزیابــی تاثیــرات اقتصــادی اســتفاده از قوانیــن یکســان در موضوعــات زیــر را در نظــر بگیــرد.

 ERGAمیتواند در حوزههای زیر بررسی عمیق انجام دهد:

الف) تبلیغات محصوالت خاص:

چنــد کشــور عضــو از قوانیــن ســختگیرانهتری بــرای تبلیــغ محصوالتــی خــاص در نســبت
بــا  AVMSDاســتفاده میکننــد .چارچــوب و انگیزههــای متفــاوت آنهــا و تاثیــر اتخــاذ یــک
رویکــرد هماهنگتــر بایــد بهطــور کامــل بررســی شــود.
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ب) قوانین تبلیغات کیفی
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه تحلیلهــای عمیقتــری انجــام شــود تــا تاثیــر اصــاح یــا
حــذف قوانیــن فعلــی درمــورد حداقــل مدتزمــان خریــد تلوزیونــی ( )Teleshoppingو
محدودیتهــای تبلیــغ ســاعتی یــا روزانــه بــر بازارهــای تبلیــغ ملــی و مخاطبــان را در نظــر
بگیــرد.

ج) آثار اروپا:
بایــد بررســی کــرد کــه آیــا سیســتم حدنصــاب موجــود بــرای تبلیــغ آثــار اروپایــی و
تولیدکنندههــای مســتقل ،هنــوز هــم موثرتریــن سیســتم اســت؛ یــا اینکــه نیــاز بــه بررســی
مفاهیــم جایگزیــن ماننــد تعهــدات مربــوط بــه بودجههــای تولیــد وجــود داردERGA .
همچنیــن بایــد سیســتمهای تامیــن مالــی مختلــف ،تبلیــغ و انتشــار میانمــرزی آثــار
اتحادی ـهی اروپــا و بررســی دســتورالعملهای کارآمدتــر بــرای فرایندهــای نظــارت را بررســی
کنــد.

د) گزارشهای اخبار کوتاه:
 ERGAتوصیــه میکنــد کــه کمیســیون تاثیــرات اقتصــادی اســتفاده از قوانیــن فعلــی بــر
گزارشهــای اخبــار کوتــاه در محیــط آنالیــن را بررســی و ارزیابــی کنــد .ایــن ارزیابــی بایــد
قبــل از تحلیــل عمیــق در داخــل گــروه انجــام شــود.

 .5عواقب موقعیت برخی از واسطهها در بازار
چنــد بازیگــر نقــش مهمــی در زنجیــرهی توزیــع صوتی-تصویــری دارنــد و میتواننــد بــر
فراینــد ارائ ـهی محتویــات تاثیرگــذار باشــند؛ وبســایتهای میزبــان فیلــم ،تولیدکننــدگان
دســتگاهها (از طریــق صفحهنمایشهــای پیشفــرض) ،موتورهــای جســتوجو و
اَ پاســتورها از ایــن دســت بازیگــران هســتند .بــا افزایــش اهمیــت ایــن بازیگــران در بــازار
صوتی-تصویــری کلــی ،چنــد ســناریو بهوجــود میآیــد کــه هرکــدام فرصتهــا و تهدیدهایــی
ایجــاد میکننــد.
۱.۱رقابــت و انتخــاب :در صورتــی کــه واســطههای خــاص بــه پیونــدی
ضــروری در زنجیــرهی میــان ارائهدهنــدهی محتــوا و کاربــر تبدیــل شــوند،
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ممکــن اســت ســطح رقابــت در بــازار کاهــش یابــد؛ یعنــی الگوهــای
تجــاری و ابزارهــای مســیریابی کــه توســط واســطها ایجــاد میشــوند بــه
کاهــش تعــداد ارائهدهنــدگان محتــوای موجــود در روی ســرویسهای
آنهــا منجــر شــود .ایــن موضــوع میتوانــد در الگوهــای «بــاغ محصــور»

1

یــا «ســیلوی» یکپارچــه 2بیشــتر خــودش را نشــان دهــد .از طــرف دیگــر،
کثــرت مســیرهای عرضــه میــان ارائهدهنــدهی محتــوا و مصرفکننــده،
بــه بهبــود رقابــت منجــر میشــود.
۲.۲ترویــج یــک بــازار محتــوای متنــوع اروپایــی :افزایــش تعــداد مســیرهای
عرضــه بــرای تولیدکنندههــای محتــوا میتوانــد فرصتهــای بیشــتری
بــرای آثــاری کــه در گذشــته از ظرفیــت تجــاری و تبلیغاتــی محــدودی
برخــوردار بودهانــد فراهــم آورد .در همیــن حیــن ،اگــر بعضــی از
ارائهدهنــدگان خــاص دسترســی بــه متحــوا یــا معیــار خاصــی کــه
توصیههــای محتــوا براســاس آنهــا انجــام میشــوند را محــدود کننــد،
ممکــن اســت قابلیــت کشــف محتــوای اروپایــی یــا تنــوع محتــوای
قابلدســترس در ســرویسها کاهــش یابــد .اگــر بازیگرانــی کــه در
تامیــنمالــی محتــوای اورجینــال مشــارکت ندارنــد ســهم بیشــتری از
ارزش را در بــازار جــذب کننــد ،طرحهــای تامیــن مالــی محتــوا کارایــی
چندانــی نخواهنــد داشــت.
۳.۳کالندادههــا :اســتفاده از داده در ابزارهــای پیشــنهادی

3

بــه

بازیگران،ظرفیتــی بــرای رشــد مناســب ایجــاد میکنــد .توانایــی تطبیــق
تبلیــغ محتــوا بــر اســاس عالیــق کاربــر ،میتوانــد بــرای بازیدکنندههــا
و ارائهدهنــدگان محتــوا مفیــد باشــد و دسترســی و کشــف اخبــار و
انــواع محتــوای خــاق را نیــز تســهیل کنــد .در عیــن حــال ،اگــر ایــن
ابزارهــا بیــش از حــد بــر دادههــای فــردی تمرکــز کننــد و تنهــا مجموعـهی
Walled garden .1
Integrated Silo .2
Recommendation tools .3
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محــدودی از توصیههــا ارائــه گــردد ،ممکــن اســت بــه ازبینرفتــن
تن��وع محتوای��ی منج��ر ش��ود .پیشبینـ�ی پیش�رـفت ب�اـزار ذاتــاً امــری
مبهمــ و نامش��خص اســت و نظــارت دقیــق بــر ایــن تحــوالت بــرای
سیاســتگذاران اهمیــت دارد

 .6نقشها و مسئولیتهای واسطهها
تحلیــل ارائهش��ده در بــاال ســواالتی را دربــارهی نقــش احتمالــی واســطههای خــاص (از جملــه
میزبانهــای محتــوا ISP ،و ارائهدهندههــای جســتوجو) در تحقــق اهــداف سیاســت
 AVMSپیــش مـیآورد .یــک ارزیابــی مهــم درون ایــن بحــث نهفتــه اســت؛ بــا وجــود اینکــه
ایــن واســطهها «یــک نقط ـهی تمرکــز »4بالقــوه بــرای اعمــال مقــررات هســتد ،تعهداتــی کــه
بهطــور دقیــق بــر اســاس نقشهــای خــاص آنهــا طراحــی نشــده باشــند در بهبــود کار تاثیــر
نداشــته یــا خطراتــی را بــرای عملیــات اینترنــت بــاز بههمــراه دارنــد.
ایــن مســئله بدیــن معنــا نیســت کــه واســطهها یــا پلتفرمهــا نقشــی ندارنــد؛ بســیاری از
ایــن واســطهها هماکنــون از طریــق مجموعـهای از اقدامــات داوطلبانــه ،بــه تحقــق اهــداف
سیاســی کمــک میکننــد .بــرای مثــال ،واســطهها میتواننــد بــر حوزههــای زیــر تاثیرگــذار
باشــند:
۱.۱حمایــت از کــودکان و نوجوانــان :سیاســتگذاران موظفنــد محیطــی
را فراهــم کننــد کــه واســطههای مرتبــط در آن از انگیــزهی کافــی بــرای
ارائــهی ابزارهــای محافظتــی و اطالعــات شــفاف بــه مصرفکنندههــا
برخــوردار باشــند .بایــد از توســعهی ابزارهــای باثبــات ،کارآمــد ،بــا کاربــرد
آســان ،ارزان و مناســب بــرای سیســتمهای قابــلدرک و مشــترک
دســتهبندی و تفکیــک حمایــت کــرد.
۲.۲دسترســی و قابلیــت کشــف :کمیســیون بایــد چگونگــی گســترش
حــوزهی مداخــات توســط چارچــوب قانونــی آینــده را بررســی کنــد تــا
دسترســی افــراد بــه محتــوای پلتفرمهــا ایمــن شــود .تامیــن مالــی
محتــوا :چارچــوب قانونــی نبایــد از گســترش مداخــات تامیــنمالــی بــه
بازیگــران جدیــد جلوگیــری کنــد.
Pinch point .4
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ن مالــی محتــوا :چارچــوب قانونــی نبایــد از گســترش مداخــات
۳.۳تامیــ 
تامیــنمالــی بــه بازیگــران جدیــد جلوگیــری کنــد.
بهطــور کلــی ،مــا توصیــه میکنیــم کــه کمیســیون بهعنــوان نقطـهی شــروع ،هــر مداخلهــای
را شــبیه مداخالتــی کــه درمــورد واســطههای دیگــر اعمــال میشــود طراحــی کنــد و بــر ارائـهی
تعاریــف واضــح و ابزارهــای گزارشــی تمرکــز داشــته باشــد.
بهنظــر ضــروری میرســد کــه در طراحــی تعهــدات ،الگوهــای تجــاری واســطهها و تاثیــر
احتمالــی آنهــا بــر بــازار و نظــارت عمومــی بــا توجــه بــه فعالیتــی کــه دارنــد بررســی شــوند.
اجــرای بــدون تبعیــض همــان قوانیــن در میــان دامنهــای از بازیگــران مختلــف ،میتوانــد
بــه اینترنــت بــاز آســیب بزنــد .در همیــن حیــن ،عــدم تحمیــل قوانیــن بــر بازیگرانــی کــه بــه
موقعیتهــای چشــمگیری در بــازار میرســند ،در آینــده میتوانــد بــه عدمتعــادل در رقابــت
و تنــوع منجــر شــود.
در نتیجــه ،بایــد معیارهایــی را بــرای ســاخت پایهــای شــفاف مشــخص کــرد تــا ارائهدهنــدگان
در دامن ـهی مقــررات جدیــدی قــرار بگیرنــد و تفاوتهــا میــان مقــررات نیــز مشــخص شــود.
بدیــن ترتیــب بایــد بیــن «پلتفرمهــای صوتی-تصویــری» و واســطههای دیگــر تمایــز قائــل
شــد .در ایــن پلتفرمهــا ،محتــوای صوتی-تصویــری کارکــرد اصلــی تجــاری دارد و واســطههای
دیگــر ماننــد موتورهــای جسـتوجو و  ISPنیــز نقــش کلیتــری در عملیــات اینترنــت دارنــد.

 .7تعامل میان چارچوبهای قانونی
از نظــر مــا ،مــرز میــان ایــن ســه چارچــوب مختلــف کمرنــگ میشــود .محتــوای صوتــی-
تصویــری (کــه طبقدســتورالعمل  AVMSتنظیــم شــده اســت) از طریــق یــک شــبکهی
ارتباطــی (کــه تحــت چارچــوب مخابــرات 5تنظیــم شــده اســت) ارائــه میشــود و در محتــوای
آنالیــن ،زنجیــرهی توزیــع ،واســطههای دیجیتــال را در بــر میگیــرد (کــه بــر اســاس مقــررات
دســتورالعمل تجــارت الکترونیــک تنظیــم شــده اســت).
دامنــهای از ســرویسها در زنجیــرهی ارزش صوتی-تصویــری وجــود دارنــد .در ایــن دامنــه،
مشــخص نیســت کــه ایــن ســرویسها چــه زمانــی بهعنــوان یــک تامینکننــدهی میزبــان
تحــت تعریــف دســتورالعمل تجــارت الکترونیــک قــرار میگیرنــد .ایــن ســرویسها شــامل
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شــبکههای اجتماعــی ،مغازههــای محتــوای آنالیــن ،بالگهــا و  EPGآنالیــن میشــوند.
برخــی هاســتها ماننــد یوتیــوب نقــش ســازمانیافتهتری نســبت بــه هاســتهای فنــی
دارنــد؛ امــا ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه آنهــا ذیــل تعریــف «یــک ارائهدهنــده بــا مســئولیت
ویراســتاری» در دســتورالعمل AVMSقــرار میگیرنــد.
بــا توجــه بــه تعامــل میــان ایــن چارچوبهــا و تجــارب بهدســتآمده کــه در بررســی یــک
سیســتم جدیــد مقــررات میتــوان آنهــا را در نظــر گرفــت (کــه در توصیــهی شــمارهی 4
مشــخص شــده اســت) ،مــا بــر ایــن باوریــم کــه:
•کمیســیون بایــد اســتثناهایی را کــه تحــت دســتورالعمل تجــارت
الکترونیــک در بنــد «بــازار داخلــی» کاربــرد دارنــد در نظــر بگیــرد و
اعمالکــردن اســتثناهای مشــابه در چارچــوب قانونــی  AVرا بررســی
کنــد.
•ضــروری اســت کــه یــک سیســتم درجهبنــدی از تعهــدات (بــرای مثــال
بــر اســاس نقــش فعــال یــا غیرفعــال ارائهدهنــده) مدنظــر قــرار بگیــرد.
•برخــی الگوهــا بــرای «اقــدام موثــر» بهمنظــور حــذف یــا محدودســازی
دسترســی بــه محتــوای غیرقانونــی ماننــد سیســتمهای اعــام هشــدار
یــا حــذف وبســایت ،بهطــور کلــی کارآمــد هســتند .برخــی الگوهــای
دیگــر ماننــد بازرســی ژرفبســتهها ،6بســیار ســختگیرانه بودنــد.
خودتنظیمــی و تنظیــم مشــارکتی میتوانــد راه کارآمــدی بــرای تضمیــن
کاربــرد پایــدار اعــام هشــدار و اقــدام در چارچــوب دســتورالعمل مشــترک
باشــد.
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