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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szélessávú kommunikációra vonatkozó európai politika kialakításáról
(2006/2273(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A szélessávú szakadék áthidalása” 
című közleményére (COM(2006)0129),

– tekintettel a Digitális Megosztottság Fórum 2005. július 15-i, a szélessávú hozzáférésről és a 
gyengén ellátott területek állami támogatásáról szóló jelentésére,

– tekintettel a Bizottságnak a tavaszi Európai Tanácshoz intézett, „A növekedést és 
foglalkoztatást célzó, megújult lisszaboni stratégia megvalósítása” című közleményére 
(COM(2006)0816), valamint annak kísérő mellékletére,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Európa nagy sebességű 
összekapcsolása: új fejlemények az elektronikus hírközlési ágazatban” című közleményére 
(COM(2004)0061),

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, az elektronikus hírközlő 
hálózatokra és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós 
keretszabályozás felülvizsgálatáról szóló közleményére (COM(2006)0334),

– tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre (keretirányelv)1,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „i2010: európai információs 
társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” című közleményére (COM(2005)0229),

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „i2010: első éves jelentés az 
európai információs társadalomról” című közleményére (COM(2006)0215),

– tekintettel az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát elősegítő 
többéves közösségi program létrehozásáról szóló, 2005. május 11-i 854/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatra2,

– tekintettel „A strukturális alapok elektronikus hírközlés céljára történő felhasználásának 
feltételeiről és részletes szabályairól szóló iránymutatások” című bizottsági személyzeti 
munkadokumentumra (SEC(2003)0895),

  
1 HL L 108., 2002.4.24., 33. o.
2 HL L 149., 2005.6.11., 1. o.
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– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A piaci alapú európai uniós 
frekvenciagazdálkodásról” szóló közleményére (COM(2005)0400),

– tekintettel az Elsőfokú Bíróságnak a France Telecom SA kontra Bizottság ügyben 2007. január 
30-án hozott ítéletére1, amelyben a Bíróság a France Télécom SA-nak az ADSL alapú, 
lakossági internet-hozzáférési szolgáltatásokban alkalmazott felfaló árazással kapcsolatos 
2003-as bizottsági határozat megsemmisítése iránti keresetét teljes egészében elutasította,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, „Előretekintő 
rádiófrekvencia-politika az Európai Unióban: második éves jelentés” című közleményére 
(COM(2005)0411),

– tekintettel az „Európai információs társadalom a növekedésért és foglalkoztatásért” című, 
2006. március 14-i2, az elektronikus kommunikáció európai szabályozásáról és piacairól 
(2004) szóló, 2005. december 1-jei3 és az információs társadalomról szóló, 2005. június 23-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Kulturális és Oktatási 
Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

A. mivel az internet és a szélessávú kommunikáció fejlődése átalakította a világgazdaságot, 
egyesítette a régiókat és országokat, valamint egy olyan dinamikus paradigmát hozott létre, 
amely az egyes állampolgároknak lakóhelyüktől függetlenül kínál korábban ismeretlen 
lehetőségeket az információ, kommunikáció, összeköttetés, társadalmi részvétel, fogyasztás, 
szakmai élet és vállalkozás területén,

B. mivel az internet és a szélessávú kommunikáció értéke minden egyes új felhasználóval 
exponenciálisan növekszik, ami létfontosságú Európa számára, ha vezető tudásalapú 
társadalommá kíván válni,

C. mivel a fent említett France Télécom SA kontra Bizottság ügyben hozott ítéletében az Elsőfokú 
Bíróság úgy vélte, hogy a szélessávú kommunikáció ágazatában tapasztalható gyors növekedés 
nem zárja ki eleve a versenyszabályok alkalmazását,

D. mivel a szélessávú vonalak száma majdnem kétszeresére nőtt, míg a szélessávú vonalak 
előfizetőinek száma csaknem megnégyszereződött az elmúlt három évben; mivel ezeket a 
fejleményeket a piac idézte elő és a verseny erősíti, bizonyítva annak fontosságát, hogy a piac 
ne torzuljon,

E. mivel a szélessávú piacon kiélezettebb versennyel szembesülő tagállamokban nagyobb fokú a 
szélessávú lefedettség,

  
1 A T-340/03. sz. France Télécom SA kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben hozott ítélet (2007 EBHT-0000).
2 Elfogadott szöveg, P6_TA(2006)0079.
3 HL 285. E, 2006.11.22., 143. o.
4 HL C 133. E, 2006.6.8., 140. o.
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1. hangsúlyozza azokat a lehetőségeket, amelyeket az a belső piac teremthet, ahol a szélessávú 
hozzáféréssel rendelkezők száma közel 500 millió, ami a felhasználók világszerte egyedülálló 
kritikus tömegét hozná létre, minden régió számára új lehetőségeket nyújtana, továbbá 
valamennyi felhasználó részére növelt értéket biztosítana, és képessé tenné Európát arra, hogy 
a világ egyik vezető tudásalapú gazdaságává váljon;

2. kijelenti, hogy bizonyos alapvető európai elektronikus szolgáltatások elősegítenék az 
integráció elmélyítését és erősítenék a kohéziót, valamint a szélessáv használatával egy 
egységes európai elektronikus piacot teremtenének, és felhív arra, hogy ezt a területet a 
strukturális és vidékfejlesztési alapok felhasználásának egy kiemelt fontosságú prioritásává 
tegyék;

3. felhív arra, hogy egy olyan jövő érdekében, ahol „egy európai gyermek sem marad online 
hozzáférés nélkül”, az Európai Unió valamennyi iskolája és oktatási központja rendelkezzen 
szélessávú kapcsolattal;

4. úgy ítéli meg, hogy a szélessávú szakadék áthidalásának kulcsa az innovatív technológia, és 
rámutat arra, hogy az új technológiák lehetővé tették a hátrányos helyzetű régiók számára, 
hogy a fejlődés számos szakaszát átugorják;

5. hangsúlyozza, hogy az új technológiák természetüknél fogva mélyrehatóbbak és teljes 
körűbbek, így fejlettebb szolgáltatásokat tesznek lehetővé;

6. kijelenti, hogy a szélessáv használatának gyors kiépítése létfontosságú az európai 
termelékenység fejlődése és az olyan új és kisvállalkozások megjelenése szempontjából, 
amelyek vezető szerepet tölthetnek be a különböző ágazatokban, például az egészségügy, a 
gyártás és a pénzügyi szolgáltatások területén;

7. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió szerepe, hogy az innováció fejlesztéséhez és az új 
technológiák bevezetéséhez egy támogató környezetet alakítson ki a versenynek kedvező 
szabályozási keret biztosításával, illetve az ilyen célú forrásoknak a szükséges infrastruktúra 
támogatására történő felhasználásával;,

8. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja meg, hogy a szabályozási keretet teljes 
mértékben végrehajtják-e, illetve alkalmazzák-e az állami támogatásra vonatkozó szabályokat 
a strukturális és vidékfejlesztési alapoknak a szélessávú kommunikációs befektetésekben 
történő felhasználása során, továbbá hogy biztosítsa, hogy az európai uniós forrásokból ne 
támogassák a piacon már jelen lévő szolgáltatókat vagy a monopóliumokat az újonnan 
érkezőkkel szemben;

9. hangsúlyozza, hogy a nemzeti és európai uniós közfinanszírozásnak a verseny szempontjából 
semlegesnek kell lennie és a gazdaságilag fenntartható befektetésekhez kell hozzájárulnia;
hangsúlyozza, hogy az ilyen szerződéseket versenypályáztatás útján kell odaítélni, semmint a 
piacon már jelen lévő valamelyik szolgáltatónak automatikusan odaítélni;

10. hangsúlyozza, hogy az infrastruktúrát az egyenlő hozzáférés alapján kell biztosítani olyan 
tulajdonosi struktúrával, amely egyetlen szolgáltatót sem részesít előnyben;

11. hangsúlyozza a piacnak az innovatív szolgáltatások bővítésében és fejlesztésében betöltött 
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kulcsfontosságú szerepét; hangsúlyozza azonban annak szükségszerűségét, hogy a 
szabályozók és kormányok egyaránt kiemelt jelentőséget tulajdonítsanak a verseny 
előmozdításának, az erőfölénnyel való visszaélések jogorvoslati lehetőségei alkalmazásának és 
a belépési korlátok csökkentésének annak érdekében, hogy a piac képes legyen az innováció 
előállítására;

12. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a technológiai semlegesség a felaprózottság 
elkerülésére való törekvéssel ötvöződjön, ami kihívást jelent az európai szabályozók számára, 
mivel új megoldásokat kell feltárniuk, ugyanakkor ezzel egyidejűleg stabil előfeltételeket kell 
teremteniük;

13. rámutat arra, hogy a vidéki területek versenyelőnyeinek fejlesztése az információs és 
kommunikációs technológiák új, innovatív felhasználási módjaitól függ;

14. felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy teljesítsék a 2003-as barcelonai Európai 
Tanács azon célkitűzését, amely szerint biztosítani kell, hogy az európai polgároknak 
megfelelő lakossági szélessávú szolgáltatásokat kínáljanak;

15. hangsúlyozza, hogy a digitális írástudás elengedhetetlen alapja a szélessávú kommunikáció 
által kínált lehetőségek kihasználásának, és rámutat a közoktatás e tekintetben fennálló 
felelősségére;

16. hangsúlyozza a technikai, jogi és szemantikai szinten nyílt és átjárható szabványok fontosságát 
annak érdekében, hogy lehetővé váljon a méretgazdaságosság, biztosítsák az információs 
társadalomhoz való megkülönböztetésmentes, nyitott hozzáférést és előmozdítsák a 
technológiák mielőbbi felfejlődését;

17. úgy véli, hogy a szélessávú alkalmazásoknak és szolgáltatásoknak a hatóságok általi 
támogatása az üzleti világgal együttműködésben hozzájárulhat a kormányzati szolgáltatások 
hatékony biztosításához, ugyanakkor ösztönzőleg hathatnak a szélessávú hozzáférések 
beszerzéséhez, ami segíti a szolgáltatásnyújtás serkentését;

18. úgy véli, hogy az új technológiák érdekes és olcsóbb megoldásokat kínálnak a vidéki térségek 
számára, mivel a vezeték nélküli kapcsolatok, a mobil és a műholdas távközlés eljuttatja a 
szélessávú hozzáférést a helyhez kötött hálózatok tekintetében hagyományosan elmaradt 
területekre; megállapítja, hogy ezek az új, nagysebességű alkalmazások megnövelik a 
rádiófrekvencia iránti igényt;

19. sürgeti a Bizottságot, hogy aktívan törekedjen a saját ágazati programjai közötti jelentős 
szinergiákra, például a hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram 
és a versenyképességi és innovációs keretprogram között, ideértve a nemzetközi programokkal 
és a strukturális és vidékfejlesztési alapokon keresztül a szélessávú kommunikáció 
fejlesztésére nyújtott támogatással való jobb koordinációt is;

20. úgy ítéli meg, hogy a piaci erők mellett a tagállamok és különösen azok régiói és települései 
határozhatnak meg ösztönzőket a szélessávú piac hátrányos helyzetű régiókban történő 
fejlesztésének serkentésére; hangsúlyozza azt a szerepet, amelyet a strukturális és 
vidékfejlesztési alapok tölthetnének be a régiók támogatásában az információs társadalom 
keresleti oldalának erősítésével;
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21. sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson a szélessávú alkalmazásoknak a támogatott régiókban 
való telepítésére vonatkozó, megfelelő információkat és statisztikai adatokat, illetve mérje fel a 
strukturális és vidékfejlesztési finanszírozásnak erre gyakorolt hatását;

22. kitart továbbá amellett, hogy a szélessávú infrastruktúrára biztosított állami támogatásnak meg 
kell felelnie a „technológiai semlegesség” elvének, így nem részesíthet eleve előnyben egy 
adott technológiát, illetve nem korlátozhatja a régiók rendelkezésére álló technológiai 
választási lehetőségeket, míg ezzel egyidejűleg meg kell akadályoznia a technikai 
infrastruktúra szétaprózódását;

23. úgy ítéli meg, hogy a kölcsönök és támogatások formájában biztosított állami beavatkozás, 
amelyet gyakran a magán- és a közszféra közötti partnerségeken keresztül hajtanak végre, 
továbbfejleszthető az alacsony szinten kiszolgált területeken;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az egyetlen dolog, amiben a szélessávú kommunikáció és az internet további fejlődésével 
kapcsolatban biztosak lehetünk az az, hogy azon kívül, hogy legalább olyan léptékű fejlődésen 
fognak keresztülmenni, mint az utóbbi évtizedben, semmit sem tudunk arról, hogy milyen irányt 
vesz ez a fejlődés az elkövetkező tíz évben. Tíz évvel ezelőtt senki sem láthatta előre az internet és 
a szélessávú kommunikáció később tapasztalt fejlődését, mint ahogy nem foghattuk fel a fejlődés 
jelentőségét sem, amely gazdaságokat és világpiacokat alakított át és hagyományos hierarchikus 
viszonyokat forgatott fel egy olyan világban, ahol az egyén áll a középpontban legyen szó akár 
tudásról, információról, a médiáról vagy tudományról, hírközlésről, kereskedelemről és piacokról.
A világ ma más, mint tegnap volt.

A média és az információ egy olyan világban működik, ahol nem léteznek valós határok és ahol a 
tudás és a vélemény közvetítését nem lehet megállítani vagy ellenőrizni. Az ismeretek, tények, 
termékek és szolgáltatások távolságtól függetlenül elérhetők, így a fizikai dimenzió veszít 
jelentőségéből, nem is szólva a kapcsolatokról. Az új információs és kommunikációs technológiák 
létrehozták saját szolgáltatásaikat, termékeiket és piacaikat, ugyanakkor a hagyományos piacokat 
alapvetően változtatták át olyan globális küzdőtérré, ahol a különböző szolgáltatások 
találkozhatnak egymással. Az e fejlődés élén járó társadalmak a termelékenység radikális 
növekedését érték el, míg polgáraik anélkül juttathatták kifejezésre véleményüket és igényeiket, 
továbbá gyakorolhatták befolyásukat, hogy a tudás és információ ezen új korszakában bárkinél 
rosszabb helyzetbe kerültek volna.

Európa számára a legversenyképesebb tudásalapú társadalommá válás szempontjából 
létfontosságú, hogy e fejlődés élén álljon, hasznosítva minden egyes polgár készségét, igényét, 
szellemiségét, tudását, tapasztalatát, kreativitását, fantáziáját és jövőképét.

Európa csak abban az esetben juthat vezető szerephez és tarthatja meg a pozícióját, ha e 
területeken teret ad a kreativitásnak, a versenynek és az új elképzeléseknek. Nyilvánvaló, hogy a 
szélessávú alkalmazások fejlődése és kiépítése jelentősen lassabb ott, ahol kisebb mértékű a 
verseny, ahol az inkumbens szolgáltatók határozzák meg a szolgáltatások fejlődésének ütemét.  

A mellékletben szereplő számok és táblázatok hasznos útmutatást nyújtanak arra nézve, hogy 
mely tényezők számítanak ténylegesen a szélessáv fejlesztésében. Az OECD-statisztikák azt 
mutatják, hogy a szélessáv elterjedése nem függ össze közvetlenül sem a népsűrűséggel, sem a 
gazdasági fejlettséggel. Ez alátámasztja azt az elképzelést, miszerint a távolság és a jövedelem 
nem az egyetlen meghatározó tényezője a szélessáv terjedésének, valamint hogy a verseny és az 
innováció fontos szerepet játszanak. A verseny és az elterjedés közti szoros kapcsolat figyelhető 
meg a Bizottság szolgálatai által készített grafikonon is, amely az infrastrukturális versenyt és az 
elterjedési arányt ábrázolja. Minél nagyobb az alternatív hozzáférési módokra vonatkozó kínálat 
(kábel, átengedett helyi hurok, üvegszál), annál nagyobb az elterjedési arány (Dánia és Finnország 
kivételt képeznek). Ez a tendencia szintén kitűnik az ECTA (új telekommunikációs szolgáltatók 
egyesülete) által a szabályozási keretről készített táblázatból: azok az országok, amelyek jobb 
eredményeket értek el a szélessávú szabályozási keret végrehajtásában, általánosságban magasabb 
elterjedési arányt mutatnak.

Ezért a szélessávú kommunikációra vonatkozó európai politikának támogatnia és bővítenie kell a 
verseny- és innovációs lehetőségeket, ezáltal teljes mértékben általános jelenséggé téve Európa 
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polgárai számára azt, hogy szélessávú kapcsolódással rendelkeznek és lehetőségük van arra, hogy 
válasszanak a szolgáltatások és termékek között.

A szélessávú megoldások alkalmazásának finanszírozása nem az Európai Unió feladata. Tekintve 
a piac által ösztönzött, már ma is gyors ütemű fejlődést, ez a piac feladata (lásd a mellékletben 
közölt adatokat). Az Európai Unió politikái és a finanszírozás nem torzíthatják a piacot, és nem 
védelmezhetnek vagy részesíthetnek előnyben inkumbens szolgáltatókat vagy egy adott 
technológiát. Ennek épp az ellenkezője igaz, mivel az Uniónak kreatív és innovatív környezetről 
kell gondoskodnia, amely sarokköve a technológia fejlődésének, amely jövőbeli fejlődésének 
módját és eszközeit jelenleg még nem tudhatjuk, csupán megalapozhatjuk azt.

Az alacsony szinten kiszolgált területek lefedettségének felgyorsítására nyújtott állami támogatás 
szükségének elismerése mellett az Európai Uniónak tiszteletben kell tartania a jobb szabályozás 
elveit és a versenyjogot. Az állami támogatás kiegészítheti a befektetéseket, de sosem élvezhet 
elsőbbséget a magánszektor kezdeményezéseivel szemben, mivel ez a verseny torzulását 
eredményezné. A Bizottság által 2003-ban közzétett, a strukturális alapok elektronikus hírközlés 
céljára történő felhasználásának feltételeiről és részletes szabályairól szóló iránymutatások 
szemléltetik, hogy hogyan érhető el egyensúly az állami támogatás, a vidékfejlesztés és a 
versenykövetelmények között.

Az Európai Unió politikáinak e területen az innováció egy gyorsabb ütemét kell támogatniuk, 
hogy Európa a világ legdinamikusabb részévé váljon. Az Európai Unió által biztosított 
finanszírozásnak a kiegyensúlyozott játéktér követelményein kell alapulnia, amely – mint a 
sikerhez vezető leghatékonyabb út – nyitott minden új szereplő és versenytárs számára. Nem lehet 
célja, hogy azt tegye, ami a piac dolga, de hozzá kell járulnia azokhoz a befektetésekhez, amelyek 
másképp nem valósulhatnának meg, illetve azokhoz az innovációkhoz, amelyek fenntartják 
Európa vezető pozícióját.

Közös európai érdek, hogy mindnyájan rendelkezzünk szélessávú kapcsolódással. A hálózat 
valamennyiünk számára képviselt értékét a kapcsolódással rendelkező többi ember száma 
határozza meg. Ez utat nyit a szolgáltatások, ismeretek és alternatívák biztosítható mennyisége 
előtt. Ha az Európai Unióban mindenkinek lehetősége lesz a szélessávú hozzáféréshez, a belső 
piacot az azonnali kommunikáció, a határokon átnyúló integráció és a lakóhelytől függetlenül 
mindenki számára elérhető lehetőségek fogják jellemezni.

A belső piac az összes polgára számára hozzáférhető szélessávú kommunikációval egy 500 millió 
fős bázisát adja az elektronikus tanuláshoz, egészségügyi szolgáltatáshoz, kormányzáshoz és 
kereskedelemhez hozzá férő és azt igénybe vevő embereknek. A szolgáltatások és a tudás 
konvergenciája és eloszlása révén érhető el, hogy Európának az a törekvése, hogy a világ egyik 
vezető tudásalapú társadalmává váljon, valóság legyen. Ez egy olyan lehetőség, amelyet nem 
torzíthatnak az olyan finanszírozások és politikák, amelyek az innovációk, a haladás és a fejlődés 
helyett idejemúlt struktúrákat támogatnak.
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MELLÉKLET

EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
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Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)
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Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)
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A. INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK
A1 Implementation of NRF 6 16 10 1 6 10 16 10 2 2 6 10 10 10 6 2 2
A2 Speed of Process 1 7 7 11 1 7 11 15 4 1 15 11 17 11 4 4 7
A3 Transparency & 

Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1 1 11 11 6 8
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10 11 1 1 6 4
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11 7 3 9 17 1
A7 Independence 14 13 1 1 17 6 14 11 4 6 9 1 14 9 4 12 6
A8 Efficiency of NRA as 

Dispute Settlement Body 13 16 4 2 8 4 2 8 1 8 13 4 16 13 4 8 8
B. GENERAL MARKET ACCESS 
CONDITIONS
B1 General Access & Policy 

Procedures 7 2 9 2 2 9 9 9 9 7 2 2 17 15 15 9 1
B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3 11 5 5 11 1
B3 Non-discrimination & 

Margin Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4 11 14 5 11 2
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1 11 13 17 5 11
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1 17 15 4 6 4
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14 10 16 10 1 1
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2 15 6 7 2 1
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15 4 9 9 1 4
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2 15 3 10 10 1
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3 16 7 7 10 2
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4 17 10 7 5 1


