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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie opracowania europejskiej polityki w zakresie łączy szerokopasmowych
(2006/2273(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany "Niwelowanie 
różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych (COM(2006)0129),

– uwzględniając sprawozdanie Digital Divide Forum (DDF) z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie 
dostępu do łączy szerokopasmowych i wsparcia publicznego w obszarach o niedostatecznym 
poziomie usługi,

– uwzględniając skierowany do uczestników wiosennego szczytu Rady Europejskiej komunikat 
Komisji w sprawie„realizacji poprawionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” (COM(2006)0816) wraz z załącznikiem,

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany 
„Szybkie łącza dla Europy: najnowsze postępy w sektorze komunikacji elektronicznej ” 
(COM(2004)0061),

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu ram 
regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej (COM(2006)0334),

– uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa)1,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany „i2010 –
Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (COM(2005)0229),

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Inicjatywa i2010 –
pierwsze roczne sprawozdanie na temat europejskiego społeczeństwa informacyjnego” 
(COM(2006)0215),

– uwzględniając decyzję nr 854/2005/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 
r. w sprawie wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego 
korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych2,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Wytyczne w sprawie 
kryteriów i wykonawstwa funduszy strukturalnych do wspierania łączności elektronicznej” 

  
1 Dz. U. L 108 z 24.4.2002, str. 33.
2 Dz. U. L 149 z 11.06.05, str. 1.
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(SEC(2003)0895),

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany „Podejście 
rynkowe do zarządzania widmem w Unii Europejskiej” (COM(2005)0400),

– uwzględniając orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie 
France Télécom SA przeciwko Komisji1 odrzucające apelację France Télécom SA w związku z 
decyzją Komisji z 2003 r. dotyczącą agresywnej polityki cenowej w zakresie powszechnie 
świadczonych usług dostępu do Internetu z wykorzystaniem technologii ADSL,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany 
„Przyszłościowa polityka wykorzystania widma radiowego Unii Europejskiej: Drugie 
sprawozdanie roczne” (COM(2005)0411),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie europejskiego 
społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia2, rezolucję z dnia 1 grudnia 
2005 r. w sprawie europejskich przepisów regulacyjnych i rynków łączności elektronicznej w 
2004 r.3 oraz z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie społeczeństwa informacyjnego4,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Prawnej (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że rozwój Internetu i łączy szerokopasmowych zmieniły oblicze światowej 
gospodarki, zintegrowały regiony i kraje, wprowadziły dynamiczne postrzeganie 
rzeczywistości, wg którego poszczególni obywatele niezależnie od miejsca zamieszkania 
dysponują niespotykanymi dotychczas możliwościami co do dostępu do informacji, 
komunikacji, wywierania wpływu, udziału, konsumpcji, życia zawodowego oraz 
podejmowania działalności,

B. mając na uwadze następujący w postępie geometrycznym wzrost wartości Internetu oraz łączy 
szerokopasmowych wraz z każdym nowym użytkownikiem, co jest podstawową wartością, 
jeśli Europa ma stać się wiodącym społeczeństwem opartym na wiedzy,

C. mając na uwadze, że w wyżej wymienionymi wyroku w sprawie France Télécom SA
przeciwko Komisji Sąd Pierwszej Instancji orzekł, że charakter szybko rozwijającego się 
sektora łączy szerokopasmowych nie może wykluczać stosowania reguł konkurencji;

D. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba łączy szerokopasmowych prawie się 
podwoiła, a liczba ich abonentów zwiększyła prawie czterokrotnie; mając na uwadze, że 
postęp ten podyktowany jest potrzebami rynku oraz wzmocnione dzięki konkurencji, 
udowadniając wagę niezakłócania logiki rynku,

  
1  Sprawa T-340/03 France Télécom SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, 2007 ECR-0000.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0079.
3 Dz. U. L 285 z 22.11.06, str. 143.
4 Dz. U. L 133 z 08.06.06, str. 140.
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E. mając na uwadze, że państwa członkowskie doświadczające większej konkurencji na rynku 
łączy szerokopasmowych wykazują się wyższym poziomem wysycenia łączami 
szerokopasmowymi,

1. podkreśla możliwości, jakimi dysponować będzie rynek wewnętrzny złożony z blisko 500 
milionów osób podłączonych do łączy szerokopasmowych, stwarzając unikalną w świecie 
masę krytyczną użytkowników, która otwiera przed wszystkimi regionami nowe szanse oraz 
oferuje każdemu z użytkowników wartość dodaną, a Europie - zdolność przekształcenia się w 
wiodącą w świecie gospodarką opartą na wiedzy;

2. podkreśla, że podstawowy zestaw europejskich usług elektronicznych może przysłużyć się 
dalszej integracji oraz pogłębieniu spójności, jak również stworzeniu jednolitego 
europejskiego rynku elektronicznego poprzez wykorzystanie łączy szerokopasmowych, i 
wzywa, by obszar ten potraktowano priorytetowo jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy 
strukturalnych i przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich;

3. apeluje o to, by każda szkoła i placówka oświatowa w Unii Europejskiej uzyskała łącza 
szerokopasmowe, w dążeniu do przyszłości, w której „żadne europejskie dziecko nie zostanie 
pozostawione off-line”;

4. przyjmuje stanowisko, że kluczem do zniwelowania różnic w dostępie do łączy 
szerokopasmowych jest innowacyjna technologia, i zwraca uwagę na fakt, że nowa 
technologia pozwoliła regionom w niekorzystnym położeniu przeskoczyć wiele etapów 
rozwoju;  

5. podkreśla, że nowa technologia z natury jest dalekosiężna i sprzyjająca integracji, 
umożliwiając przy tym dostęp do bardziej zaawansowanych usług;

6. jest zdania, ze szybki rozwój łączy szerokopasmowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 
europejskiej produktywności oraz wyłaniania się nowych i małych przedsiębiorstw, które mają 
szansę stać się liderami w różnych sektorach, np.: opieki zdrowotnej, wytwórstwa i usług 
finansowych;

7. podkreśla, że rolą UE jest stworzenie sprzyjającej atmosfery dla rozwoju innowacji i 
wprowadzania nowych technologii poprzez kształtowanie ram prawnych, które stanowiłyby 
zachętę dla konkurencji, a także poprzez wykorzystanie właściwych funduszy wspierających 
konieczną infrastrukturę;  

8. zachęca Komisję do dokładnego zbadania, czy w pełni wprowadzono w życie ramy prawne 
oraz czy przepisy dotyczące pomocy państwa stosowane są w przypadku, gdy planuje się 
wykorzystanie środków funduszy strukturalnych i przeznaczonych na obszary wiejskie na 
inwestycje dotyczące łączy szerokopasmowych, oraz do zapewnienia tego, by fundusze UE 
nie faworyzowały przedsiębiorstw dominujących na rynku lub monopolistycznych w stosunku 
do nowych podmiotów;

9. podkreśla, że krajowe i unijne środki publiczne powinny być neutralne z punktu widzenia 
konkurencji oraz przyczyniać się do rynkowo zrównoważonych inwestycji; zwraca uwagę na 
to, że takich zamówień należy udzielać raczej w procesie konkurencyjnych przetargów niż 
automatycznego wyboru podmiotu dominującego na rynku;



PE 384.258v02-00 6/15 PR\657776PL.doc

PL

10. podkreśla, że infrastrukturę należy udostępnić na zasadzie równego dostępu, wraz ze strukturą 
własnościową, która nie faworyzuje żadnego konkretnego dostawcy usług;

11. kładzie nacisk na kluczową rolę rynku w rozpowszechnianiu i rozwoju innowacyjnych usług;
podkreśla jednak, że niezbędne jest, by równolegle organy regulacyjne i rządy traktowały 
priorytetowo promowanie konkurencji, stosując działania naprawcze w przypadkach 
wykorzystywania dominującej pozycji na rynku oraz znosząc bariery wchodzenia na rynek, 
tak, by był on w stanie generować innowacje;

12. podkreśla potrzebę technicznej neutralności powiązanej z unikaniem fragmentaryzacji, które 
to zjawisko stanie się wyzwaniem dla europejskich organów regulacyjnych jeśli chodzi o 
otwieranie się na nowe rozwiązania, przy jednoczesnym tworzeniu stabilnych warunków;

13. podkreśla, że rozwijanie atutów obszarów wiejskich w zakresie konkurencji zależy od 
nowych, innowacyjnych sposobów wykorzystywania technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych;

14. wzywa UE i państwa członkowskie do osiągnięcia celu szczytu Rady Europejskiej w 
Barcelonie w 2003 r., jakim jest zapewnienie obywatelom europejskim odpowiednich usług 
publicznych w zakresie łączy szerokopasmowych;

15. kładzie nacisk na umiejętności informatyczne jako na niezbędny warunek korzystania z 
możliwości oferowanych przez łącza szerokopasmowe oraz zwraca uwagę na 
odpowiedzialność w tym względzie szkolnictwa publicznego,

16. podkreśla wagę otwartych, interoperacyjnych standardów na poziomie technicznym, prawnym 
i semantycznym, aby umożliwić powstawanie ekonomii skali, zapewnić niedyskryminujące i 
otwarte podejście do społeczeństwa informacyjnego oraz promować szybki rozwój 
technologii;

17. wierzy, że prowadzona przez organy publiczne we współpracy z biznesem promocja 
zastosowań oraz usług w zakresie łączy szerokopasmowych może przyczynić się do 
osiągnięcia skuteczności w dostarczaniu usług rządowych, a jednocześnie dostarczyć bodźców 
do umożliwiania dostępu do łączy szerokopasmowych, co pomoże stymulować podaż;

18. uważa, że nowe technologie oferują ciekawe i tańsze rozwiązania dla obszarów wiejskich, np. 
połączenia bezprzewodowe, a typu komunikacji bezprzewodowej i satelitarnej mogą 
dostarczyć łączy szerokopasmowych do obszarów tradycyjnie pozbawionych dostępu do sieci 
stacjonarnych; odnotowuje, że te nowe, szybkie zastosowania pobudzają popyt na widmo 
radiowe;  

19. wzywa Komisję do czynnego poszukiwania konkretnych synergii pomiędzy swymi 
sektorowymi programami, np. 7. programem ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, a Programem ramowym na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, w tym do lepszej koordynacji z międzynarodowymi 
programami oraz z dofinansowaniem udzielonym poprzez fundusze strukturalne i fundusze 
wspierające obszary wiejskie, a przeznaczone na rozwój łączy szerokopasmowych;

20. jest zdania, że poza mechanizmami rynkowymi, państwa członkowskie, a w szczególności ich 
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regiony i miasta, mogłyby wprowadzić szereg zachęt pobudzających rynek łączy 
szerokopasmowych w regionach o niekorzystnym położeniu; podkreśla rolę, jaką fundusze 
strukturalne i fundusze rozwoju obszarów wiejskich powinny odgrywać we wspieraniu 
regionów, pogłębiając tym samym popyt w społeczeństwie informacyjnym;

21. wzywa Komisję do przedstawienia odpowiednich informacji i danych statystycznych oraz do 
ocenienia skutków dofinansowania strukturalnego i obszarów wiejskich w odniesieniu do 
zastosowania łączy szerokopasmowych we wspomaganych regionach;

22. nalega co więcej na to, by publiczne wsparcie infrastruktury łączy szerokopasmowych 
odpowiadało zasadzie „neutralności technicznej”, nie faworyzując żadnych konkretnych 
technologii ani nie ograniczając wyboru danej technologii przez region, jednocześnie 
zapobiegając rozdrobnieniu infrastruktury technicznej;

23. uważa, że interwencja publiczna w formie pożyczek lub dotacji, często wprowadzana w życie 
w formie partnerstw publiczno-prywatnych, mogłaby dalej być rozwijana w obszarach o 
niedostatecznym poziomie usług;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Jedyna rzecz, którą wiemy na pewno na temat przyszłego rozwoju łączy szerokopasmowych oraz 
Internetu jest to, że nie potrafimy określić, jakie postępy nastąpią w ciągu następnych 10 lat. 
Wiemy jedynie, że co najmniej dorównają one postępom ostatniej dekady. Dziesięć lat temu nikt 
nie mógł przewidzieć radykalnego postępu w zakresie rozwoju Internetu i łączy 
szerokopasmowych, jakiego byliśmy świadkami, podobnie jak nikt nie był w stanie przewidzieć 
olbrzymiej skali rozwoju, który przekształcił gospodarkę i rynki światowe i przewrócił tradycyjne 
hierarchie do góry nogami w świecie, gdzie wszystko skupia się wokół jednostki, bez wglądu na 
to czy chodzi o wiedzę, informację, media, naukę, komunikację, handel czy rynki. Dzisiejszy 
świat nie przypomina świata z przeszłości.

Środki masowego przekazu i informacje nie uznają granic; w tym świecie wiedzy i opinii nie da 
się powstrzymać ani kontrolować. Wiedza, fakty, towary i usługi są dostępne bez względu na 
odległość, co czyni fizyczne rozmiary mniej istotnymi, zwiększając tym samym znaczenie 
połączeń elektronicznych. Oprócz stworzenia własnych usług i produktów nowe technologie 
informacyjne i komunikacyjne radykalnie zmieniły tradycyjne rynki, przekształcając je w jeden 
światowy rynek umożliwiający integrację usług. W społeczeństwach będących na czele tego 
rozwoju radykalnie wzrosła wydajność, a ich obywatele mogą wyrażać swoje opinie, żądania i 
wywierać wpływ w sposób, który nie czyni ich gorszymi w tej nowej epoce wiedzy i informacji.  

Przodowanie w zakresie rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych ma kluczowe 
znaczenie dla Europy stającej się najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie. Należy 
wykorzystywać umiejętności, wymogi, intelekt, wiedzę, doświadczenie, kreatywność, fantazję i 
pomysły każdego obywatela.

Europa będzie i pozostanie w czołówce tylko wtedy, gdy postawi na kreatywność, konkurencję i 
nowe pomysły we wspomnianych dziedzinach. A nie ulega wątpliwości, że rozwój i zastosowanie 
łączy szerokopasmowych postępuje znacznie wolniej w rejonach o mniejszej konkurencji, gdzie o 
tempie i rozwoju usług decydują operatorzy.

Liczby i tabele podane w załączniku dostarczają przydatnych wskazówek odnośnie tego, jakie 
czynniki rzeczywiście mają znaczenie dla zastosowania sieci łączy szerokopasmowych. Statystyki 
OECD wykazują, że rozprzestrzenienie łączy szerokopasmowych nie jest bezpośrednio zależne 
ani od gęstości zaludnienia, ani od rozwoju gospodarczego. Przemawia to za teorią, w myśl której 
odległość i dochody nie stanowią jedynych decydujących czynników dla rozprzestrzeniania łączy 
szerokopasmowych oraz że znaczącą rolę odgrywają konkurencja i innowacja. Silny związek 
między konkurencją a rozprzestrzenieniem można zaobserwować w grafiku służb Komisji 
ilustrującym konkurencję w zakresie infrastruktury i stopień rozprzestrzenienia. Im szersza jest 
oferta alternatywnych sposobów dostępu (telewizja kablowa, uwolnione pętle lokalne, 
światłowody), tym wyższy jest stopień rozprzestrzenienia (Dania i Finlandia stanowią wyjątek od 
tej reguły). Tendencja ta jest również widoczna w raportach ECTA (stowarzyszenie nowych 
podmiotów na rynku telekomunikacji) dotyczących systemów regulacji: kraje, które osiągają 
lepsze wyniki we wdrażaniu ram regulacyjnych w zakresie łączy szerokopasmowych, wykazują 
zazwyczaj wyższy stopień ich rozprzestrzenienia.

Dlatego polityka europejska w zakresie łączy szerokopasmowych musi wspierać i zwiększać 
możliwości konkurencji i innowacji, czyniąc dostęp do Internetu i możliwość wyboru między 
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usługami i produktami rzeczą zupełnie normalną.

Zadanie Unii Europejskiej polega na sfinansowaniu stosowania łączy szerokopasmowych. Jest to 
zadanie rynku z uwzględnieniem faktu, że jego rozwój jest już dziś bardzo szybki (zob. 
zestawienia w załączniku). Polityka Unii oraz finansowanie nie mogą zakłócać funkcjonowania 
rynku, ani chronić czy faworyzować operatorów lub konkretnych technologii. Przeciwnie, Unia 
musi stworzyć przyjazne środowisko dla innowacji i kreatywności będących zasadniczym 
elementem rozwoju technologii, która w przyszłości zmieni się w sposób i za sprawą działań, 
których nie jesteśmy w stanie teraz przewidzieć, a jedynie przygotować dla nich grunt.

Uznając potrzebę publicznej interwencji w procesie przyspieszania podłączania do sieci obszarów 
o niedostatecznym poziomie usługi, Unia powinna uszanować zasady lepszego stanowienia prawa 
oraz prawo konkurencji. Publiczne interwencje mogą uzupełniać inwestycje prywatne, lecz w 
żadnym razie nie powinny wyprzedzać inicjatyw sektorowych zakłócając w ten sposób 
konkurencję. Opublikowane przez Komisję w 2003 r. wytyczne dotyczące kryteriów i warunków 
wykorzystania funduszy strukturalnych przeznaczonych na łączność elektroniczną pokazują, w 
jaki sposób utrzymać równowagę między wsparciem publicznym a rozwojem regionalnym i 
wymogami konkurencji.

Polityka Unii Europejskiej musi wspierać szybkie tempo innowacji w tej dziedzinie, czyniąc z 
Europy najbardziej dynamiczną część świata. Fundusze z Unii Europejskiej muszą być 
przyznawane w oparciu o wymogi dotyczące tworzenia równych warunków, dostępu dla nowych 
podmiotów oraz konkurencji, ponieważ jest to najskuteczniejszy sposób osiągnięcia sukcesu. Unia 
nie powinna przejmować zadań rynku, lecz mieć wkład w inwestycje, które w przeciwnym razie 
nie byłyby możliwe do zrealizowania, oraz w innowacje, które utrzymają Europę w światowej 
czołówce.

Podłączenie wszystkich obywateli do łączy szerokopasmowych leży we wspólnym europejskim 
interesie. Wartość Internetu dla każdego użytkownika zależy od liczby osób w sieci. W ten sposób 
zapewniona jest odpowiednia ilość usług, wiedzy i alternatywnych rozwiązań. Kiedy każda osoba 
we Wspólnocie będzie miała dostęp do łączy szerokopasmowych, rynek internetowy będzie się 
charakteryzował natychmiastowym przepływem informacji, integracją transgraniczną oraz 
szansami dla wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania.

Rynek wewnętrzny w połączeniu z dostępem dla wszystkich obywateli do łączy 
szerokopasmowych jest bazą dla 500 milionów ludzi mających dostęp i korzystających z usług 
komunikacji elektronicznej w zakresie nauczania, służby zdrowia, administracji publicznej i 
handlu. Integracja oraz rozpowszechnianie usług i wiedzy ma szansę przyczynić się do osiągnięcia 
celu uczynienia z Europy przodującej gospodarki opartej na wiedzy. To szansa, której nie można 
zaprzepaścić przez finansowanie i politykę wspierające przestarzałe struktury zamiast innowacji, 
postępu i rozwoju.
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ZAŁĄCZNIK

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


