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.. OCIAAL-ECONOMISCHE
RAAD

ACtvies naar aanleiding van het me::lOr::tn,lum v:m ele COITlLüssie
Qer Europe8e EconomiGohe Gemeenschap betreffende de aan
het gemeerL8chappelijke vervoerbeleid te geIen richting
1. Inleiding

m __

Bij brief van 14 juli 1961 nodigde Uwe Excellentie
de Commissie voor Internationale Socia,al-Economische .Aangelegeru1eden uit van advies te dienen over het
betreffenCe de a a n het

gemeenschappelij~e

me~oran~um

vervoerbeleid

te geven richting, dat door de Commissie van de Euronese
Economische Gemeenschap op 10 a:pril 1961 aan de regerlngen
der lielstaten en aan de Raad Van de E. T!; , G. werd aangeboden.
De commissie betreurt het dat bij de voorbereiding van het on(;1erhavige advies door haar Uerkgroep Vervoer een belang rijke vertraging is ontstaan, zodat zij
eerst thans in de gelegenheid is zich over het mer:lOrandum
van de E.E.G.-commissie uit te s:preken.
Inmi ddels hebben vele nationale en internationale organisaties en instellingen in de gemeenschap hun standpunt l-::enbaar gemaakt. Uit de vele geschriften komt duidelijk
naar voren dat nog allerminst een eenheid van visie ten aanZlen van het gemeenschap:)elijke vervoerbeleid in de gemeenschap is bereikt. De tegenstallingen spitsen zich thans
voornamelijle toe op en:cele punten, "laarvan de belangrijkste ,'el betreffen de hantering van het vervoer als instrument van ele algemene economische en sociale politiek, de
vraag of en in hoever een prealabele harmonisatie van de
mededing-ingsvoorllaarden en van wettelijke en bestuursrechtelijke

~aatregelen

moet plaatsvinden voor de instelling

van een vrij verkeer van diensten op het gebied van het vervoer en tenslotte de noodzakelijkheid van een meer of minder verg2.ande ordening van èee mededinging en het stelsel van
ordening dat eventueel zou moeten worden toegepast.
Het feit dat op deze zeeT belangrijke punten nog
de I1inisters van Economische Zaken en Bui tenlanclse Zaleen
de Staatssecretaris van Verkeer en lTaterstaat
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- 2 aller~in8t

van

overeenstemmin~

oog doen verliezen, dat ten

3pr~:e

~anziGn

is mag niet uit het
~e~inse

van een aantal

len en ui tg'angspur"ten va r het gemeenscb.ap·'elijl.::e beleid de
opvatting'en niet rr.eer zover ui teenlo::;en.

I.3.E.A. kan zien

Com~i8sie

Voor zover ee

best~~t

vrlJ algemeen het inzicht dat de concurrentie in het 7ervoen/ezen een belangrijl:er functie moet vervullen

(3.11.

in

verschillende lane.en van de gemeenschap tot dusver het geval is. In verband met deze opvattin::, groeit 001: o.e .:;-eèachte van ele gelijkheid van ele concurrentievoorwac:.rclen, die in
overhei~singrijpen

het algemeen niet e001' discriminerend

ten behoeve of ten laste van een bep8.alde tak van vervoer
mag ,lorden verstoord. ;iann
vlOrden bepleit Horden

~ er

c~eze

afl1ijlcingen van de2.e regel

naar de inc",.ruk van èe comr:lissie

meer dan voorheen gezien aln ui tzon(~zringen:l cUe een inoreul<:
op het algemene stelsel betekenen en die compenserende maatregelen

noo(~zalcelijl~

ma2~en

teneinc~e

c~e

verstorinG van het

evemvicht in de concurrentievoorraarden te be:;)erken. :Je é,eC.achte van de zelfs-caile'LiGheicl van
in financieel opzicht wint
trekking tot het begrip

c~at

c~e

vervoeronclernemingen

veld. Hetzelfde geldt met bee~e

on,' ernemir:gen een zekere

vrijheid d.ient te Horden gelatzn OD hun beleic: zelfsto.ndig
naar economio:! che gezichtspuntcll te bep"11en 5 zij het iat men
cle ruimte voor het 70eren van eh t beleid veelal Deer beperl;:t
ï'l'il zien d::m in het algemeen in

lJederlanc~

llenselijl;: Ilordt

l':,eacht.
Het memorane'.um van Le E. E. G. -commissie heeft de
o)vattingen ten aanzien Vé'-n deze punten \lat meer doen convergeren en

Hl

zover heeft dit document zeker een nuttige

functie vervulc.l.
Ten aanzien van een aan'cal andere

belansrij~ce

011.-

clerHerpen heeft het memorandum eh t effect niet kunnen berei~;:en.

Hoe'l7el a16emeen -;'lOrcLt erl;:enè. dat de meè.edinging in som-

mlce é'.elen van ele vervoersector niet volstrekt onbeperkt
client te zijn en ok

1!orr~.t

aan7ai1,rcl clat een ingl'ijpen nodig

is l!anneer in bepaalde &Gvallen ten gavolee van monopolistische posities te hoge vrachtprij zen Hord.en berekend lopen
ele meningen nog ver ui teen over
ring van de me(edinciub

nodi~

(~e

mate waarin een regule-

is en over (e meest

~eäigende

3 metho~en v~n ingri~pen

om een

gezon~e

be-

•1
rel...:::en.

I:et

betre~~~inz

-cot deze :.1ethoèen van reguls::-:"r.g

van de meciedinging heeft het rr:emorandum near het oorcl'Sel
van de Commissie

I.S.~ . A.

bereil:::en van een

gemeenschap~)elijk

niet veel bijgedragen tot het
inzicht. De

nooeli~l:

heden om het aanbod van vervoer aan te passen aan eLe v::.'aag
zijn onvoldoende onderzocht . De voorstellen met betrekl:ing
tot de beperking van de

prijsschom~elingen

dragen duide-

lijk het karakter van een politiek cOffi]romis vTaarvan
ui tVTerking voor de verschi l lende

t~~:en

~e

van vervoer en (le

modaliteiten van de toepassing onvoldoende zijn onderzocht
en waarvan de merites niet kunnen worden beoordeeld. cmdat
het L1emorandum het

ant~ïoor(l

op fundamentele vragen, well:e

me t betrekking tot een zodanig stelsel kunnen vorden gesteld,
schuldig blij ft.
Inr.:iddels heeft de Europese Comr:üssie een P rograrr:ma van Acti vi '~ei ten insake het gemeenschap]el i jke vervoerbeleid aan de Raad van liinisters aangeboden . In dit
programma 1;orden de onà.erwerpen, die naar het oordeel van
de Commiss i e regeling behoeven opgesomd en 1'lOrdt een tij dschema opgesteld. Bovendien 1'!Orden in dit programma ten
aanzien van een aantal belangrijke onderdelen van het vervoerbeleid, zoals de prijsvorming, de openbaarheid van
tarieven, de capaciteitsbeheersing e.è.., de inhoud die de
voorzieningen naar het oorc'c.ee l van de Comrüssie zouden dienen te hebben, reeds aangegeven . In het licht van deze Sl tuatie heeft de Commiss i e I . 2.E,A. ervan afgezien in het
onderhavige advies

in te gaan op he t geen in h et

memorandum terzru<8 van de tarieven? de openbaarhe i d van
vrachtprij zen en het daarmec'c.e samenhangende vraagstuk va:l
de methodielc ter beperking van de mededinging is gesteld.
Hierover zal nader 110rden geadviseerd in het advj.es Ol

de

adviezen over het l;;enoemde Programma vO.n Acti vi tei ten.
Eveneens zal afzonclerlijk ~·r orden geadviseerd over het vraagstuk van de toerekening van de kosten van de Ülfrastruc·tuur.
In het memorandum zij 1'1 n':Last andere onclerl1erpen

- 4 een aantal juridische vraagstuk:en

behar-~eld

ten aanZlen

llaarvan in de gemeenschap 7erschil van mening -cestaat. ])e
Commissie 1. S. E.A. meent dat het niet a}.) haar ,:eg ligt
nieuvle argumenten aan te draiS'en in strijdvraóen als bij"'T.
die betreffende het al of niet van toepassing zijn van de
algemene bepalingen van het verdrag op het vervoer, dit
zOvlel in het algemeen als in het bij zonéter ook voor wat betreft de zee- en luchtvaart. Zij is echter van oordeel dat,
indien de algemene bepalingen van het verdrag op het vervoer van toepassing zouden worden geacht, op verschillende
terreinen voor het vervoer afuijkencle regelingen zullen
moeten liorden getroffen waar dit in verband met bij zondere aspecten van het vervoer ">iense lijk zou blijken. Artikel

75

van het verdrag opent de mogelijkheid tot cleze afHij-

1 '

. .nngen.
'rot slot moge er, zij het l,>,ellicht -een overvloede, op vorden ge1'feZen, à.at het onderhavi g e advies alleen

betrekking heeft op het zgn. inlandtransport.

-- 5 -

Het me;nora11èt:.r.1 sc 1"\ e!'"".J.ct i n (la

25 aandacht aan 0,e

v-iell::c het bestp::.n var. bi.jz'Jr.-

gevolgen~

dare 3specten van het verVGer zou moeten hebben voor de
economische grond.slager. van het gemeenschappelijLe vervoerbeleid, Deze aS::;Jectan zelve zijn opgesomd en geanalyseerd in de paragrafen 23 t/m 31 van bijlage 1 -ran het memorendum.
De bij zond.ere kenmerken van het vervoer, ·,ie11::e
de E. E. G,-commissie noer.lt, hebben een verschil1.ende eaI'è.,
Zij hebben ook als

uitgangsmateri~al

voor het formuleren

van conclusies met betrel±ing 'tot het meest

geäige~de

economi::::che stelsel voor de -.rerv'oersector een ongelijLe
,
waarc..e.
Voor een deel ZlJn de bijzondere kenmerken economische karakteristieken die

a~n

het vervoer als zodanig

eigen zijn of die voortvloeien uit de feitelijke technische en organisatorische voonfaarden voor het vervoer,
Daarnaast ïlOrden genoemd de eigenschappen van de vl'asg
l'2.J.ar vervoer, ë:.ie hun oorsprong vinden in buiten de vervoersector liggetède on:sté.néLi.ghed.e.n. Ijlon s10tte ItOrd t gewezen op versohillende vormen van overheidsinterventie
. h evvervoerllezen.
+
ln

Van deze bijzondere kenr.;erken heeft het overheidsi.nerijpen het meest cOr.J1Jle:ce karakter. Het is mogelijk en zelfs waarschij nlijk dat dit ii:g:::-ijpen ten minste
voer een gedael te terv.ggaat op <ie erkenning dat ord..eningsm~atregalen

nodig zijn als gevolg van het bestaan van de

anè.ere genoemde bijzondere :-::enmerkelJ. In zover

~ou

dit in-

grijpen niet een origineel bijzonder kenmerk van het vervoer zij i1.
Vcor

~e

vormgeving van het ecollomicche stelsel

zal men iJij voor'i;-:eur moeten teruggaan tot de originele
kenmerken, vooral ook omdat h8t overheidsingrijpen zekere
tradi tionele 'trekleen vertoon

J
.;

en

Ül

geïnspireerd op een

historische situatie die niet, of al thans lang niet ove:ral, meer actuee] is.

-

6-

Verplichtingen var.. openbare dienst en orgelegde t&.riefreducties
Di t gelclt met name met betreld:ing

'~ot

tv.ee 7or-

men van ovelheic'.singrij:;!en "e llee eloor èLe c:)millissie ',ol'tien
genoeme' 1 n1. het opleggen van zgn. verpl i.chtingen van openbare dienst en het

opleg~e n

van tariefreducties of van ta-

riefuniformiteit, zulks in het kader van een hanterin&, V:l.n
llet vervoer als instrument van de eC (;l1omische of ele sociaIe poli hek.
Ten aanzien van de verplichtingen van openbare
cäenst 1 die voornamelijk aan <.:e spoorvlegen zijn
concludeert ele E. E. G.-commi
randum terecht, dat als

~ sie

gevol~

o~~gelegd,

ln par. 22 van haar memovan de ontHilèceli ng va.n an-

dere vervoertechniel:e n deze verylichtingen grotendeels
haar besta ... nsrecht hebben verloren. Een zal HeIlicht nog
niet overal en onmiddellijk tot de volledige afschaffing
kunnen overó·2.é1n. Het memorandum lS ech ~er be:pa ::-.ld te behoudend, wanneer het ten aanzien van
-Gingen
te

0l"lmer~~t1

Qat deze "in

a.e

aanmer~::ing

tariefverplichkomen 01,1, zo al niet

Horden o)c;eheven, ten minste veel soepeler te Horden

gemaakt, op

voorwa arc~e

c1a t dit zeer geleid.elijk en met de

nociige v Gorzichtigheid Geschiedt" (par. 23).
Terzake

v ~n

het 02, leGg-en van tariefreducties of

van tariefuniformi -eei t kan vTorden o:"gemerl,:t, d.at dit midd el
in strij d is met <.:e door de Commissie 1. 8. E. A.
Ol)Vatting, dat het vervoenTezen niet moet
als instrument ter

ver~!ezenlijldng

gehull~igcle

word.en gebruikt

van bepaa lde doelstellin-

gen van ecoi10mische en sociale poli tiek~ uelke bui ten het
vervoerlTezen zelf gelegen zijn.
Ongetwijfeld zullen tal van politieke 5 sociale en
economische problemen rijzen vranneer men de best 2.ande tariefreducties geleiclelijk vIiI opheffen en, wa.J.r nodig, vervangen door een meer directe steunverlening. Hoevrel het d.erhalve
niet mogelijk schijnt reed.s op korte terDijn tot afachaffing
van deze tdriefreducties over te gaan, kan het overheidsingrijpen in de vorm van het

o~:Jle b"ge n

van tariefrGducties niet

,:orCen gezien als een bij zonc.ler L:enme rk van het vervoer, dat
maatgevend zou moe ten zij n voor de :;:euze van het economische
stelsel van het vervo enrezen.

- 7 OverneiÇ-sbemoeiinp,' met ele
Ecn ander

infrastI'Ll'·~tu'lr

kar~~t I'

dr3.a.ct de ber.l':>eiin>:;; van de

, ., ce t 'cce I. n f ras cruc t uur voo:::- h e t
overnelCL
~

ve:.-v(~e!'~

.
,ne -'vIn

bin;:-~e~scheepv9.art.

bij zonder voor het "eg-vervoer en ele

1-

gemeen v!orclt als onvermijdelijL: aan'Ta9.rd 5 <lat è.e oeslissingen over de investeringen in :.'.e

inira8~~ructuur

voor ue-

ze twee tald.:en vai1 vervoer bij cle overheid berust en c".a"'v de
overheid heffin.;en oplegt ilé1n
structuur gebruik

ma~i:en.

In

clegenen~

c~i t

iie van deze infra-

verband wil ("e comr;;issie

ui tdruk.;:elijl: 1':aé1rschuv,en tegen cle o:?vattinc; als zou niet
meer behoeven te ·'.l Onle:'1 vel eist dan dat de gehele vervoersector ('.e totale gezamenlijke infrastructuurkosten opbrengt. Een juiste coördinatie tussen de vervoerta'_ken
kan slechts to

~

sta~1d

komen, indien iedere vervoertak aan-

spral:.::elijk is voor de eig'en infras

t;ructuarkosten~

::;e v:::-aag IraarVOur men hier sta..J.t is, of 0.e noodzakeliJl:e overheic'.sber::oeiing

0')

dit terrein tot gevol", heeft,

dat voor het verV0erwezen niet e e n economisch stelse l kan
worden aanvaarcl, c:'at berust 0') de lJerking van de neèeè.inbinS op eel1 overwegend vrije markt. De

com~issie

is v an

oordeel, ebt d.eze conclusie in beginsel On&e[;:-20n6. zou z i jn .
Zij verheelt zich echter niet, dat hie:::- zeer

moeil i j~e

vraagstuk.:en liS'(,e n, ffiet name in de toerekening der i nfrastructuur:;:osten aan (', e afzonder::"ij:-;.:e gebluF..:ers en ten
aanzien van

ë~e

method.e van ::ostenverhaal door de overheid. ,

11e1::e de juiste coördinatie van he';; vervoer zoveel mOé,elij:;: bevordert.
~oals

[,e:'1lJ.eid

llrrc~e:l

hiervoren i s vermeld,

z~l

op deze aangele-

terugLJekomen in het n3.Lere ac-:'vies over G.e

l)roblemen van de toerekening van de kosten der infrastructu.ur.
:Se structuur van vraD.g en aanbod in de vervoersector
Door de combinatie van een aantal omstandigheden,
clio ieder op zichzelf ook wel in an(ere sectoren van het
bec1..rijfsleven vo'-'rL omen, vertoont ele structuur van vraa~: en
aanbodit'l ele velvoersector ongetwijfeld. een eigen karakter.
1I.ls een eersto groep van factoren kan Horr1..en ge-

- 8 noemd een

g~rince prijseJ~sticiteit v~n

het aanbo& van

vervoer~iensten)

~e

terl:ij: voo=ts

vraag naar vervoer onder invloed

v~n

n.~r

de vraag

sn

to~ale

verv~ar

buiten de

sector ligé.ende omstc..ndigLeden allnzienliJke fluctuaties
vertoont .
Naast dit comJ?lex van factoren, -ilaarvan de è.rie
elementen elk na&er dienen te ,;orden geanalyseer(, kan
nog' op enige anè.ere omstandisheclen
van s ommige :;:enmerkend zijn voor ('.e
daarentet;'en ool:

elc~ers

T;Jo::..~den

[,e'\iezen)

vervoel'sector~

~;aar

antieTe

in het bedrij fsleven veel vulc'!..ig

voorkomen. ZOl1c'.er naar volledigheid te streven kumlen 'il0rden genoemdg het besta<.1n van talrijke cleelElarl::ten; het
vraagstuk van de retourvraoht> het naast
van

beroe~s-

el~_a;::r

0est2.an

en eigen vervoer; het feit dat met verschil-

lenè_e vervoerteclll''liekei1 prestaties

:'~rmen

':lorden ge l everd

die ten dele en in versohillende mate onderlinG; vervangbaar zijn; het feit dat ecn srootbeclrijf het monopolie
va~

de t o e,assing van één der

vervoerteohnie~8n

wijl (e beide an&ere vervoerteohnieken

wor~en

bezit ter-

toegepast

do or een Groot aantal ondernemineen, waaronder vel e zee r
kleine ~ de produkti e door somt::ige onc.'!..erne:-,:ingen van een
uitgeb~eiè.

assortiment vervoerdiensten met

c..an~ i enlijl~e

gemeencchaI'::e l ijke kosten) zuli."s nas.st een meer ges:pecialiseerde pr0dul;:tie è_ocr anc. . ere onderne:ninC8n.
:Ue Comuiss i e 1. S. E. A. deelt de in het memoranclu:n C)ar. 16 ~ al. 5) ui tbespro~;:el1 o:pvat';;inó dat cleze bij zone.ere kenmerken niet

r.~oetGn

leic'.en tot het aanvl. ,rden

van een stelsel van verd.eling van het vervoer c:ocr eLe overheid. Zij is ev-eneens van i:.ening, dat in het als'emeen een
ruimere toepassing van het o o ncurrentiebeginsel zal bij drat;en -'eot een betere verè.eling van het vervoer inclien tevoren de kunstmatige, u i t discriminerend overheidsingrijpen voortvloeiende, vers oh il len tussen ele concurrentievoorHaax'0.en van de vervuertalè.,:en en v _rvoeronl. . ernemingen
zij n oJ?Leheven.
Van een volstrekt vrije, ongeorganiseerd.e concurrentie in het veI'Yoer" ezen val t echter
deel t,',een gunst:'g resul ta::.t te
voor de meo_el't.inf,ing 5

è~ie

0,, 1;:

ver~lachten.

naar haar o('rZekere ::nelreg-els

rel:Gning hou::en mot

c~e

bijzondere

9 kenmerken van de vervoersecter doch die de concurrentievoorllaarden van de vervoerta2.:ken en vervoerondernemingen
niet vervalsen, zullen nodig zijn,
Deze spelregels ter verwezenlijking van een ooncurrentieregime, dat zijn taak op de juiste

v~ijze

kan ver-

vullen, kunnen betre!ddng hebben zowel op de vrij ze van
prijsvormiD6 als op het aanbod van

vervoercapaciteit. In

beide gevallen zal het doel van de regels moeten zijn de
selecterende werking van de mededinging zo effeotief mogelijk te doen zijn. De Commissie I.S.E,A. heeft reeds in
voorgaande adviezen haar algemene zienswijze op dit punt
naar voren gebracht. Zij is voornemens zioh hierover nader
uit te spreken naar aanleiding van de voorstellen van de
Europese Commissie op deze punten.

-

10 -

lIL De 2:1geraene doels..!.ellin '; en van het

•
g8 m8ens0happeli.j~;:e

beleid

Het gemeensoha};helijke beleitl op het gebied ~,ran
' -",-,-",
P ~ G,-comrn~s:oae
, . moeten ,,;ord.en
het vervoer zal voo19~ 'e ns ce
gerioht op drie doelstellinben.
In de eerste plaats zal een

verbeteri~6

van èe

werking van de algemene gemeensohappelijke markt moeten
worden nagestreefd door è.e opheffing van o.e in

~e

7ervoer-

seotor gelegen belemmeringen voor het funotioneren van c;.eze marl.:t.
De

~leede

doelstelling betreft de integratie van

het vervoer op com!.1Unautair gebied, d.1"l.Z .. het vrije verkeer van diensten op het gebied van het vervoer binnen cle
gemeensohap.
De derele doelstellinG tenslotte heeft

betre~.:.cing

op de algemene organisatie van het vervoerstelsel in de
gemeenschap.
De

Com~is8ie

I.S.E.A.

~an

zich met deze omschrij-

ving van de doelstellingen van het gemeenschappelijke beleid vereniGen. Zij onderstreept daarbij dat aan de volgor~e

llaarin de

~oelstellin g en

zijn genoemd geen conolusies

mogen vrord.en verbon(e n met betrel:-l;:ing tot

(~ e

ljriori tei t

van maatregelen elie op de veri-lezenlijkint; van deze doelstellingen zijn gericht.
Terecht worc'.t i n het r!lernoran~um op2;emerl::t (par.

67) dat tussen ("Le drie doelstellinsen en de mc.atregelen ter
vervlezenlij ~dng

l"'..aarvan een onclerlinge uissehlerkin8 be-

st.:-:.at. De integratie van het vervoer, zo zegt het memorancLum, zal tevens bij clragen tot ele totstamlkoming van de gemeenschapj)elijke ffi è:'l. rkt en

0;)

haar beurt maakt deze inte-

2;ratie een algemene organisatie van het vervoerstelsel
noodzaJ.:elijk.
In ele aldus geschetste samenhang komt è.uic.':.elijk
tot Uiting, dat de integratie van het vervoer een oentrale
plaats in het -..>eheel van de eloelstellingen inneemt .. De Commissie I.S.E. A. deelt deze opvatting. Zij is derhalve van
oorde el dat ele inspanning in het bijzonde r moet worden gericht op de inteGl'atie ~ dus op het vrij e verkeer van diensten op het gebied van het vervoer. riet het nemen van maatregelen, die

o~

de beide andere doelstellingen

betreld~ing

~1

-

-

hebben zal intussen nie t :.:urmen ,TO:::-den b'3i"acht

~ot::at

(8

integratie voll eè:i.g lW.ar oes2.ag ze-ü he- ,ben €!"el::ce.;er•• :.'3t
het voortcchrijëen v an de

inte brati~

maatregelen no<':i.; zijn om

o~

èe

belem~erinben

~èllen aan~~lletës

het "terrein van het

voor cle wer'-l' n
_&..

7SY7Ger

vo.n ét'3 al§;er..s _ '3 I..,eu:eer.:.-

~ -b

soha:p:;.)elijke markt op te heffen en zal te'lens een ::c::ic::.'.:t:a:<ltaire organisatie van het vervoerstel sel dienen 1;'3 ··or:'.en
tot stand gebracht. De drie doelstellingen
lijU;ijcli g en in verschillenC.e fasen moeten
cle rd, waarbij het echter
(~e

tred bep aalt voor

e~e

noodza2.:::: elij:~

zulle~l
l~orr'-en

QUS ge:)ena-

is dat è,e integra-;;ie

Cleeste ancl.ere maatrege::"en) :::et na-

me Qie betreff ende èe ort,anisatie van het communautaire
vervoerstelsel. De comr;lissie wil echter i'1 dit verband
l

met meer nad.ruk ('-an zulks in het memo:C'andum Hordt gedaan ,
aanclacht vragen voor ele problemen, 1[ elke verb a nel houden met
het feit dat op bep n alcle Europese rivieren een bijzon2.ar
regime geldt . Dit is niet slechts een co mpe tentie:::::\ies tie?
doch een l:ezenlijk oncleréLeel yan het

vrD.agst~~

<ier mar:ct-

ordening in het vervoer te water.
])e toelichting op de drie doelstellingen \'r 81ke
in de paraGrafen

68 - 75

van het rr:emoranc'um is gegev3n t

ten ('-ele in de vorm v a n een ag,nta1 proGTamma:;?unt:m, geeft
' C omn lSSle
,.

~e

..

TC!T'~
~.
u . ~
i.

~ee n

'"
' t Ulvvoerlg
'+
'
aan1el~lng
~o
com-

mentaar. ZiJ uil echter niet n2.1a-cen van haar iïaar '-:e ring
en ir.stemiilinG' te ècoen blijken mst tet betoog in de paragrafen

73 t/m 75)

lraarin de i ns telling llor~t beple it van

een vervoerbestel met een ge zonlle mededinging als uit gangs:punt. Sle chts had ZlJ hier nog gaarne een anl'er begi nse l
voor <ie organisatie van het vervoerbestel 'I'T illen zien vermeld, nl. dat van de zelfst anclithei èL van de ve rvoe ronQsrnemingen, zulks uit eraard binnen het algemene
ve r v.le zenlij ::inc van een ge z onde

me (~ edint'i ng

ke.c~er,

dat ter

tot st an\::' wor::a

geb racht.
De eisen van de al geme ne economisohe
._b_e_l...;.e..;:;i~d;;.;~~~~l1de 1 sp 0 ~l:. ti ek

politiek~
,

regionaal

Het gemeens cha:ppel ijke beleid, dat door de E. E.G.comlaissie vw rclt voorgestaan

implic eer t~

c~a t

men ernaar

streeft het vervoer alleen als instrument van de algemene

-

recte

mic"'.delen~

c~oor

pen

l.iet

12 -.

::'e3chi~~bû.ar

zijl. er: :la.::l.r

8311 ir.gri~-

..,~
miC.,lel van het yerV0p.;:- onontteerliJ: bl '; ,,·t ( ...:' ........
-~--

77) •
.ui t standpunt geldt zouel oet

betre~::-::i!:é

tot eer.

ingrij)en door mid.del van de invest r.; ringen in het verT')er,
met name in dB infrastructuur) als met
ingrijpen in

c~e

betr8l'"~~inc

tot het

vervoer2,rijzen en vervoervocrvaaré1 en.

Voor het beleid met betre:.:.l;:ing-

·~ot

d3 invecte;:-in-

é,en in \le infrastructuur (hent de rentabili tei t het richtsnoer te zijn.
I

('

:j'

f,

~it

houC.t

n~ar ~e

oaning van de Comcissie

in, dat in beginsel voorrang moet worden verl eend

. ~J .~.-~CI

aan <le illvesteriné:,en 1:el1ce in v e rhouè.ing- tot rlUn mû.atscha:::,pelijke

~osten

de grootste

maatscha~~elijke

opbrengst op\Tor(~en

leveren. :"e berel;:eningen, welke o:'} dit gebied l;:unnen
oPbeste~d.

hebben onvermijl.elijk een Sl)ecule..tief karalder,

onder meer ten

gevol~e v ~n

het feit, dat het veelal

on~o

gelijk is voor objecten Det een veelal zeer lange levensduur vast -Ce stellen \lell;: gebruik claarvan in de -coe:.:omst
zal uor,-"'..en gemaakt en hoe eh t gebruik moet ';!orden é,e 1 raarcleerd.. In ho-c bij zonc:.e r ge lclt dit voor ele investeri né,3n,
elie de ontslui tinG en het stimuler-en van de economische activiteit van
1TOrt'.en

bepa ~ ld.e

ver\~acht

c~at

gebieden be o g en en waarvan niet kan
zij re'3ds on l,:orte termijn renc",-abel

zullen Z1.Jn.
~e

COIQ issie I.S.E.A. deelt de mening van de

E.:S. G. -com! .. issie, 0.:J.t bij het nemen van deze investerin..;sbeslissinGen rel: ening dient te Horden geh011".en :;,et de voorui tzichten op lange re terrr.ij n . Hen z a l hier onvermij ,lelijk
een grote mate va:l onzekerheid ten aanzien van het
(",-er in'Testerin;en noeten
toe

leiden~

~at

~e

aanvan.rt~.en .

beslissingen

ef~ect

Dit mag er echter niet

~orden

ge nomen op basis van

ongeÎundeercl o:ptimistische venm chtingen. Het sal op g::,ond
van zorbvu lè.i f:,e en reële overHegingen 1Taarschijnlijk moeten
zij 1'1 cl.at het maatschappelijke nut van de voorgenomen 1.11vesteringen in ö.e infradtructuur de l:osten daarvan overtreÎfen.
In het naétere aclvies over de
zal hiorop vlorden

~osten

van de infrastructuur

teruggel~omen.

De hantering dOGr de overhei:

v~n

de

vervoer~rij-

- 13 -

zen- en vOCJr./aarien als instrument in het l::a::::'er van è..a 0.1gemene

econo~i'che

.
.
I
COmlnlSSle

~
.0
• •Ti'J .

A•

politiek moet naar het oordeel van Ce
aan strenge

pen. Net ingang van de tweede

b8per~.dngen 'TO::::'':~
eta~pe

mogen de

en onr::'eri;cr-

li~sta~en

volgens artikel 80, eerste lid, van het verr;.rag nog slechts
met machtiging van de Commissie Ge toepassing van

~rijzen

en voorwaarden opleGgen, welke een eleoent van steun of bescherming van een of meer

on~ernemingen

of van bepaalde

industrieën inhouèen. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat de Commissie bij de beoordeling der prijzen en
voorwaarden enerzijds rekening dient te houden met de vereisten van een passend regionaal economisch beleid, met de
behoeften van minderontwikke lde gebieden en met de

vraag~

stuk:,:e n 1-lelke zich in door politieke omstandigheden ernstig
benadeelde streken voordoen en anderzijds met de gevolgen
van die prij zen en voonTaarà.en voor de mededinging tussen
ele 'Gakken van vervoer.
De toepassing van steuntarieven roept aan de zijde van het vervoer dusdanige problemen op, Gat

v~ n

dit mid-

del geen gebruik dient; te 1-lorden gemaakt wanneer een rechtstreekse hulpverlening aan de economische sectoren of ondernemingen die

on~e rsteuning

behoeven mogelijk is. In die

gevallen \iaarin een rechtstreekse steunverlening niet ui tvoerbaar blijkt zal voorts moeten worden bedacht, dat het
in het algemeen niet uense lijk is voor de

vraéJ.gstulc' ~en

van

de ene economische sector een oplossing te kiezen 'waardoor
ln een

an~ere

In dit

~eval

sector ernstiGe nieUlle problemen ontstaan.
vindt immers slechts een verschuiving der pro-

blemen .cDIaats van de ene sector naar de andere •
net beh'eleking tot de gevolgen van de toepassing
van ondersteuningstarieven voor de vervoersector moet in de
eerste plaats worden gewezen op de

gecom~liceerde

invloed

v1e lke deze tarieven hebben op de mededingingsvoon;aarden.
Daarnaast is de commissie zeer beducht voor de consequenties van deze tariefverplichtingen voor het algemene stelsel van prijsvorming van vervoerdiensten.
ne Commissie I.S. E.A . is van oordee l dat de ondernemingen Haar aan de ver:;:>lichting wordt ollgeleg'd steuntarieven toe te passen een compensatie van de overheid moeten

-

~4

-

ontvangen, daar anders è_e concurrentievoonraarden tu.ssen
de vervoeronr1..ernemingen ,,"or'den vervalst. Zij is er zich
echter van belrllst, dat het uiterst moeilijl-: is om het bedrag der vergoeding zouanig vast te

st~llen,

dat Ce betref-

fenc1e on(erneming van de o]!gelegde verylichting globaal genomen geen voor- of nadeel ondervindt. Dit is een reden te
meer om het systeem van steuntarieven zoveel mObelijl: te
vermijden. Bovendien kunnen de verhoudingen in de

ve~voer

sector zelfs bij een juiste compensatie niet volledig worden

hersteld~

nin~starief

indien door de introductie van het onr'.ersteu-

vervoer aan amlere vervoertal,:;.:en is onttro:-'<:en.

In die gevallen, vlaarin niettegenstaande de bezi·,aren dat onclersteuningstarieven onvermij llelijk

blijl·~en,

ware

naar het oordeel van de Commissie I.S.E.A. aan de toepassing een tijdelijk karakter te geven en periodiek de noodzaak van het handhaven dezer tarieven te onderzoeken.
Voorts zal, indien het desbetreffende vervoer door verschillenue taJ:.Jcen van vervoer kan worden verzorgd, de facili tei t tot alle in aanmerking komencte takken moeten worden
uitGestrekt.
In het memorandum vfordt ook gezinspeeld op de
mogelijkheid, dat het ten aanzien van de vervoerprijzen en
-vooTIlaarden te voeren beleid in bepaalde gevallen afhankelijk zou moeten Horden gesteld van de vermeende eisen,
welke de verwezenlijking van het gemeenschappelijke beleid
op anclere terreinen zouden stellen. Het name het landbouwbeleid wordt

in dit verband genoemd. Deze gedachtengang,

die een principiële inbreuk vormt op de hiervoren genoemde
ui tgangspunten, wijst de Commissie 1. S. ~ .A. ui tdrulè~elijk
af. Zij kan naar haar oordeel ook niet op het E.E.G.-verdrag vlorden gefundeerd.
De ~ociale werkzaamheid van de gemeenschap
van het vervoer

o~

het gebied

De Commissie I.S.E.A. betuigt gaarne haar instemming met de opvatting van de E.E.G.-commissie dat de sociale werkzaamheid op vervoergebied een passend onderdeel moet
vormen van de algemene sooiale politiek van de gemeenschap
(par. 84). Zij kan zioh ook verenigen met de gestelde nood-

- 15 zaak tell:ens na 1;e gaCln of de suecia.le oL.st2.nèi",ae .:l_en var.
het vervoer bij zonèere

opl08sin~.;en

voor bepaalde proolemen

vereisen. Eet name d.enkt zij daarbij aan de secundaire arbeiè,svoorvlaarden van de nerl:nemers in het internationale
vel~oer

en in het

bijzon~er

aan een geharmoniseer.:le rege-

ling en een doelmatige controle Viln de a::;:beü__ s- en rusttijden ui t een oogpunt van bevo:rdering vo,n de veiligheid.
Het behoeft wel geen betoog, dat een grondige kennis van
de feitelijk bestaande situatie hiervoor vereist is. De
Com:;lissie 1. S. E.A. acht het van g-1'oot belang, dat o=' ::orte termijn de hiervoor benoclig0_e

onc1erzoe~:ingen

ter t.and

worden genomen.
Zij deelt tenslotte de mening van de

~.E.G.-com

missie, dat overigens ele verbetering van de levensstandaard
en van de arbeielsvoorvlaarden van de vTerknemers en cIe onderlinge aan:!?assing daarvan niet mag worden beschoU1:d als een
prealabele

voor~'Taé'_r(le

schappelijke

voer ëte uitvoeri ng van 1:et gemeen-

vervoerbeleid. r'el acht de oommissie het in

hoge mate gewenst, dat ernaar wordt

gestreefd - binnen

het raam van de welvaartstoeneming in de gemeenschap voor het einde van de overbangsperiode een aanzienlijke
sociale voortuitgang te beuerkstelligen.

-
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Het memorand.um noemt~ in par. 68, vijf C::,oc..''o~bir:.:.d
len "elke bij L:.e

ui-c;Ier~;::ing

van het

voerbeleid moeten worden in acht

t::em",en:,chap:eli~:e

Get.oQGn~

ver-

nl.

èLe gelijl:heic:. van lLhanc'celing

de fina nciële seli"s-callCLisheid van de vervoeronC:arne:Jinben
vrijheid van han1elen voor de

vervoerc~dernemir:sen

è.e vrije keus door de gebruiker
de coördinatie

~er

investerincen.

Eet è..eze beginselen en de ui t1Jer:':L'lg

'r31~;:e

daaraan

in de paraiS·::.:afen 85 t/m 108 van het r.1ef;1ora~1d.um is gegeven kan
de Commissie

1.:::. E. A.

Zij vestigt er de

zich in het algemeen zeer

é.~nda cht

0',

\~el vsre~ligen.

dat de gedachten die hier naè..er

zij n ui tge\lerkt in haar vroegere 'oeschouvingen over v: a"!.gs"'c~:
l;:en V:1n het vervoer 1-1 ele €!,e meenschap zij n terug te vinc'cen.
De comr.Jissie s:?reekt :;aarne haar vTaarèering ui t voor
het feit d.A.t. d.e financiële zelfstar.cUbLeicl vai1 de vervoeronder n c-!llL1€;en en

:lU~1

vrijheid V"1n han('..e1en mede zijn

o~genocen

oncl_er Je beGinselen \.ell~e è.e ~~.=' .G.-commissie ar.n het b"em36nschap:;;Jelijke vervoerbeleiëL ten gronc'..s lag wil zien ge l egel. i_en
~(an iL.stemmen met de g-edachte dat de vrijheid van handeJen van

c'..e 'Jervoeron0..ernemin.;en niet in alle opzichten onbeperkt l,:an
zij n. ~;ochtans zal een ruime mate van vrijheid onè_er meer op
het terrein vsn het commerciële beleid moeten l'orden ~eraaliseerd.
Voor >vat C.a overige 'oegin8elen betreft geven de 'oeschou11lngen van het me::Joranclum sla0hts aanl eic'..lni:, tot het maken van
enióe opmerkintSen bij het 'oe.:sii18el V<1n de gelijkhciè_ V2.n 'oehanL'..elll1iS en dat van L~e vrije ~.;:euze d. oor ele gebruike r.

:Jeze

ge 2.ij ~;:he id.

moet volgens ele G.E . G.-comr.::issie 1!Or-

eten verzeke:rc~, enerzijd.s tTssen vervoeronc-:'erner:ün.;en en ta.:.d~en
van

vervoer~

anclerzij els ten o:::->zic!üe van de é;;ebruikers .

De Comr.üssie 1. .J . E. A. te:'~ent hierbij aan, è,at ZlJ
de toepassing van ~rijsè..ifferentiatie deor c'ce vervoeronc'cernami:1gen op zichzelf niet kan zi en als een ongeoorloofde ongelij~:e 'oehunci.eling van c"'ce gebruikers.

Zij zou ueliS1.aar

niet lYlet ('ll:e e'..enkbar-e vorrr: van ~rij sclifferentiatie kunnen

- 17 _.
instemmen. Er zal bijv. aanleiding zijn ln b9paald3 gevallen op te treden wOonneer, mis"brûik malcend
scbe

macbtspositie~de

V2..~l

een e':)or..omi-

prijzen voor bep3.alde yerlad.e:::s bui-

tensporig v;orden opgedreven. Andere vorffien moeten evenwel positief
worden gewaardeeI'd. Zij is met nwne van oordeel ::3.t, "IanneeI' de elasticiteit van de vraag of de mededinging van andere vervoerders in een bepaald geval aanleiding geeft tot
bet doen van een prijsconcessie, niet mag woI'den geäist
dat elders, waar andere marktverhoudingen bestaan,
eveneens vervoer tegen verlaagde prijzen wordt

a~ngcbo-

den.
Een tvleede opmerking betreft de gelijkheid van
behandeling van vervoerondernemingen en vervoertakken. In
par.

95

wijst de commissie op het bestaan van dis?ariteiten

van sociale aard

~lelke

invloed hebben op de concurrentie

zOi'rel tussen ondernemingen in verschillende landen der
gemeenschap als tussen

onderne~ingen

in een zelfde land,

die tot verschillende tcldcen van vervoer behoren. De Commissie I.S.E.A. is Van Dening dat de concurrentie tussen
ondernemin€en in het vervoer of tussen vervoertruueen in
geen geval mag worden gevoerd ten koste van passende sociale omstandigheden van de werknemers in enige tak van
vervoer. Hat op een bepe..ald momen+, als passende ornstandigheden moet worden beschou,:1 ZOol dienen te worden beoordeeld
tegen de achtergrond enerzijds van de

bijzonde~e

kenmerken

van de betreffe;'lde v1erkzaamheden en e.nderzijds de algemene
1ielvaart en de als resul t2..2t d.aarvan in het bedrij fsleven
in het algemeen bruikbare

soci~le

omstandigheden. Dit be-

tekent geenszins dat in alle truucen van vervoer en in alle
delen van de gemeenschap gelijkheid van alle sociale voorwaarden
moet worden bereikt of dat de daarmede verband houdende lasten voor de ondernemingen zouden moeten worden geëgaliseerd.
Er zullen in de eerste plaats verschillen

bl~jven

bestaan omdat de 1tTerkoms t andigheden nu eenmaal niet overal
gelijk zijn en derhalve aan uiteenlopende voorzienir~en behoefte bestaat. Men zal niet mogen stellen dat wanneer bijv.
voor de binnenscheepvaart een bepaalde accomodatie en hygiënische voorzieningen ten behoeve van de bemanning nodig zijn
dezelfde eisen dienen te worden gesteld voor het personeel

- 18 in het ue,::,vervoer) ",aar d.e beLoefi:en nu eer. .:":2.:11
6 e n. Ui teraarcl
ten

~.:uruen

voortvloeien~

c~en.

Er is echter

2.ig-

hierui t v0rs'JLillen in 30ci:;..le

è"ie c'e
~een

concurrei1tiev'>.rhCi~(ir"'i:.e ....

_:08-

beïr. .'.r:'oe-

reLen éteze Lo::,ten l;:uu::::tmE. tig te r. . i-

veIleren, indien de omstandir"hec-:'en ilezenlijk ver:::;chiller_zij n.
Eet is voorts ook aanvaar(ba8.r
lijl;: 0_at verschillen in Hel ve..:;,rt tussen

en zelfs n00dza::::ecl

e lanc-:'8n der ge-

rJeenschap en \'ïellicht zelfs regionale "relvaarts7erschillen
tot uiting komen in c1e sociale voorl:aarden.
Com~issie

De

I.S.~.A.

is van mening dat men

~er

halve niet alle verschillen in sociale omstan(igheden mag
beschom ien als sociale ehspariteiten

c~ie

de concurrentie

vervalsen en ('.ernal ve moeten Horden oPGeheven. Het ....,eheel
van de

arbeiL~svooriJaarden

en de verdere

arbeic~sot:istC1nchg

heelen moet ;,ol·è_en cezien in het licht van de relevante verhoudingen. Naarmate deze verhoudingen nader to"c eL::aar \Torc1en bebl'acht zal een harmonisatie op sociaal gebied kunnen
en moeten plaatsvinden .
Voor hG>-1; vervoer heeft dit vr c:.ags tul;: een bij zonder aspeC'-& in zoverre c-:"e toenad e ring der

verhouc~in.;en

voor

Rn=n i ge onclerdelen v an het vervoer eerder zal nlaatsvinden
~

o_an voor

anc~ere

ta:.c.:.::en . Hier en eb.ar is ete toenadering

zelfs ree~s 1n een 6evorclard stadium .
In de eerste plaats geldt dit voor de internationale binnenscheelJvaart en met name 0.e rijnv8.art~ voor het
overi ge internationale vervoer voolalsnog in minclere mate.
In dit verb.?_nd moet voorts ~'JOr(~en genoemd het verrichten
van binnenlands.vervoer in andere lic.lstaten.
Voor zover zul \: s nog niet is gescLied. zal hier
L:UnL1en wor(;_en nagegaan of een harmonisatie als door ète E.E.G. commissie is

gesuggereer~

kan 1:orden tot stand beb racht, De-

ze harmonisatie zou derhalve betrekkinG kunnen hebben ol' aé1ngelegenheden als de arbe iè. sduur, hygiëne, veili Ghe id, sociale
zel,:erheid~

anC_ere secund aire arbeÏc'svoorYia-:.. rden en het sy-

steem van betaling van overuren .
b. de vrije keus door èe gebruiker
De Commissie 1. "i , E , A. stemt in met ('ce opvattin6 Vél.n
cle Eurouese Cummissi e ~ c.lél.t de vr:(je l~e uze a.oor
'
, Ge bru1J.cer
"
.
(,e
11:1pliceert de vrijheid om tot eigen vervoer over te gaan, zoals

- 19 in par. 107 van het memorandum ui tdrulr..kelijk wordt

er~:end.

De hieraan in genoemde paragraaf gevlij d.e beschoul:illé,en
roepen echter bij haar bedenkingen op. :Jel isvlaar Hort:H terecht geste ld dat voorkomen moet TtTorden, dat beroepsvervoer ,wrdt uitgevoerd onder de dekmantel van eigen vervoer, maar onmidde llijk hierop volgt, dat voor het probleem van het gebruik van voertui Gen voor retourvrachten
een o::;üossing dient te worden gevonden "binnen de noodzrucelijke grenzen en waarborgen, waarbij rekening moet
"VTorden gehoud.en met de economi s che aspecten van dit probleem". Indien in deze zinsnede een aanduiding zou moeten
worcLen gazlen, dat overwog en zou worden het eigen vervoer
toe te staan binnen bepaalde grenzen ook vervoer voor d.erden te

ontmoet zij bij de Commissie I.S.E.A.

verrichten~

overwegend bezwaar.
De Commissie I.S.E.A. is van mening, dat het
aan het oordeel van de individuele ondernemingen moet worden
overgelaten of en in hoeverre zij tot het verrichten van
gen vervoer wil1n overgaan. Er bestaat dan ook haars lnziens geen aanleiding - zoals de Europese Commissie in
haar memorandum suggereert - de beperking van het eigen
vervoer van een onderneming tot dat deel van haar vervoerbehoefte, waarmede de grootste kostenverlaging kan worden
verkregen, als een probleem aan te merken, waarv00r in
het kader van het gemeenschappelijke vervoerbeleid een oplossing zou moeten worden gevonden. Slechts als het eigen
vervoer een zodanige omvang zou aannemen, dat onmisbare
taken van het beroepsvervoer niet meer zouè.e n kunnen ,vorden verricht, zou in overweging genomen dienen te worden
of wellicht op enigerlei W1Jze aan het eigen vervoer beperl;:ingen zouden

dienen te worcien

opg elegd~

ei-

-

v.

De totstandbrenging 73n het
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gemeenschappelijk~e~70erb~leid

1. Algemene opmerkingen
Het totstandbrengen van een gemeenschappelijk

v~r

voerbeleid zal ongetvlij feld een tij drovend en moeizaam werk
blijken te zij n. ])e Commissie 1. S.E. A. kan zich verenigen
met het denkbeeld van het memorandum dit doel in een aar.tal
etappes te bereiken, waarin telkens een aantal met elkaar
samenhangende maatregelen "\"lorden genomen. Het tijdschema
voor deze maatregelen dat door de E.E.G.-commissie is opgesteld (par. 183 - 187) zou tot dat doel nader moeten
word.en uitgeuerkt.
])e Commissie I.S.E.A. brengt in dit verband in
herinnering de

pla~ts

welke zij in het geheel van deze maat-

regelen zou willen zien toegekend aan de vrijmaking van het
verkeer van diensten op het gebied van het vervoer
Zij is van oordeel dat het poneren 7an een

~
~n

een

tij dschema ui tgewerkte taakstelHng op dit punt een gunstige invloed zou uitoefenen op de beI'eidheid van de verschillende lidstaten om mede te werken aan een aanpassing van de
administratieve en v.rettelijke maatregel e n ten aanzien van
het vervoer. 1'Janneer niet een zekere druk wordt ui tgeoefend
op het punt van de integratie valt te vervrachten dat over
deze aanpassingen een eindeloos overleg zal worden
Het is de

Co~~issie

gevoer<i~

I.S.E.A. opgevallen dat de

verwezenltjking van de grond.beginselen van het gemeenschappelijke vervoerbeleid in de onderhavi g e titel van het memorandum vleinig relief heeft gekregen.
Voor de verdere uitwerking van het gemee nschappelijke
beleid en de bestudering van de gevolgen van de genomen maatregelen zal het nodig zijn dat men over gedetailleerde statistische gegevens en studies over de kosten van het vervoer beschikt. De voorstellen door de E.E.G.-commissie, in de par.

176 - 177 gedaan, om voldoende en vergelijkbare gegevens ter
beschikking te krijgen acht de Commissie I.S,E.A.

nut~ig.

Zij

kan eveneens instemmen met het voorstel, ui tgei'l'erkt in de par.

179 - 182, dat de lidstaten de v e rplichting aanvaarden om
periodiek om de t"ee j aar de toestand te ohderzoeken, wa:lrbij
dan het concrete werkprogramma kan worden aangepast aan de
eventueel veranderde omstandigheden en inzichten.

-
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2. Maatregelen strekkende tot het bevorQsreu van de t0t~!andkonj.E.~ van de algemene gemeer.sc:1::!.~')elijl:e oarkt
c .• de opheffin[2' vs.n discrimin'ltie op het
vrachtprijzen en vervoervoorwaarden

geb~ed v:m

De discriminaties bedoeld in artikel

79~

lid 1,

van het verd.rag zijn naar algemeen gevoelen niet "bijzonder
talrijk. De betekenis van de E.E. G.-,verordening nr. 11 is
dan ook bepaald niet hierin gelegen dat zij mogelijkheden
biedt om rechtstreeks tegen belangrijke misstanden op te
treden. Wanneer de E.E.G.-commissie zich thans opmaakt om
andere discriminaties dan die welke in artikel

79, lid 1,

zijn bedoeld te gaan b9strijden is het V3n belang dat eerst
nauwkeurig ,wrdt omschreven op welke bestaande praktijken
men het oog heeft.
Met de

voorbeelden ln par. 115 genoemd heeft de

commissie in het algemeen niet een gelukkige greep gedaan.
Als een eerste voorb e eld noemt ZlJ het niet van toepassing
zijn van bepaalde binnenlandse tarieven op het verkeer van
of naar d.e grenspunten. Hoewel hierin

een discrimino.tie

zou kunnen schuilen kan het evengoed zijn dat de normale
commerciële gezichtspunten, die ook in het binnenland bij
de tariefvcrming

een rol spelen hier tot een bijzonder

tarief aanleiding geven.
Ook ten aanzien v s.n de andere voorbeelden blij:t
hTijfel bestaan of mGn met discriminnti es te doen heeft
of met een normo.le commerciële

prijsvorming. Het zou bo-

vendien wenselijk zijn enig inzicht te bezitten in de mate waarin prclctijken als door de commissie genoemd voorkomen. De vraag rijst of de ongetwijfeld grote moeite die
zij zich getroost "om de meest ernstige en meest urgente
gevallen op te sporen" in dit staclium "I{el de meest efficiente aanwending van de beschikbare krachten vormt, temeer daar over het al of niet discriminatoire kcrclct er van
een tarief eind.eloos kan worden getwist. Me n zou op een
meer algemeen vlak werke nd HeIlicht b e tere resultaten bere~ken

door de zelfstandigheid van d.e ondernemingen op

commercie e l gebied in het actieprogramma op te nemen en
de nasp"ringen naar eventuele discriminaties te beperken
tot ce gevallen

wa~rin

het vermoeden rijst dat de overheid

toch invloed op de vorming van een

bep ~

,ld tarief heeft

-

22 -

ui tseoef3r:d .
De Com,'uissie I. 3. E. A.

I:19rl:t tenslotte

distorsies , veroorzaa2:t elocr het
prijsvorming in internationual
ver~:.:eer

verscl~il

ver~eer

van een lancl., vo' rtvloeier...

T.J

C<.a-t

lT'. ste13el

en 10

-.r':!.Y'~

bio~enla~~s

uit v9rschil::'ei.1 in ë;.e

uetgeving van de lidstaten. Het toch reeds "<re1n1:., o:nlijn-~Torclt

de è.iscriminatie'oegrip
oo~;:

hier van d i scriminaties

tie van

~sttelijke

de

l:ac~er

in het

nog meer venTatare'.• ranneer
\.;-or ~l t

Gesproken. Harmonisa-

stelsels zal ffioeten plaatsvinden

van de toepassing van artilcel

75.

b . de o~heffing van niet verantwoorde steunmaatregelen
--1-, • • van vrac ht prljzen
i
.
op b.eG
geulsa
en verve ervo(' r~; aar~'~er.

Haar alger.18ne stanelpunt ten aanzien van é:.e steuntarieven heeft de Commis s ie

I.S . ~.~.

reeds geformuleerd in

haar beschouwing over de eisen van de algemene economische politiek 9 het regionale beleid.
de handelspolitiek. De mededelingen,

en
wel~e

ln

~aragraaf

116 van het memoranè_um me t betre.~'~i n;- tot c'.e ui tvoeri ng van
artL:el 80 vTorden f:;eJaan verschaffen geea verc'.er inzicht
." nIJ'. in he t bele i d dat de ,{'
IJ ~.
0

CO"'I":')l'
r'<'l'
.l~J. 1.
i;:;. I .....

e met '00t,,01-1-1
.....
.......\.. ' n'"
0 tot
....,.!.:~

de steuntarieven zal volgen.
De

Com~issie

I.S.E.A . moge hier n og cnderstrenen

het belang van de toepassing van artikel

92

van het E.E.G. -

verdrag ook op het gebied van het vervoer . Dit

arti~el

biedt een aanvulling van artikel 80 omdat deze \'eroodsbej)aling

mec~e

omvat het

toe !~ ennen

van premies e.

d~

waardoor

de na tl. u rlijke loop (er vervoerstromen lean ,:orclen afgeleid .
c. de a::1Dpass i ng van de heffil}gen en andere rech J.;ei1 c~ie
in veI'bancl met het overschrij(.e n der c rens in rel;.:eE.L1g ". orden gebracht
~e

COffioissie I . J . E.A. deelt (e mening van de

E.E.G. - commiosie, dat het overschrijden van de interne
~renzen

in de gemeenschap niet meer

zienlijL.:e lnst voor het vervoer zal moeten vormen. Dit
doel zal L1tussen nog nie'c zijn bereikt "anneer alle contingenteringen en

clouanerechJ~en

binnen (:.e gemeenschap

zijn ol'.::,eheven. Er zal ook een nivellerin[; van de 'oinnenla::1dse heffingen moeten he-iJben plaats govonè.en en een gelijl:making van vlettelij'.;.:e voorschriften met nnme in verbancl
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met dierziekten, plantenziekten en de

l~Tali~eit va~

-ar9n.

OoL C.an nog zal er re:'é.:eniL'; mee :ü0steCl "iOl-clen ,;·ehouL.et.
bij de spoorwegen het overschrijden van de
over~1emen

tot he':;

van het vervoer à.oor eeL1

~rens
an(~ere

zal

:~at

lei~en

or-clerr-.e-

ming, hetgeen on(l.er meer zolang materieel en infrast:r-Llctuur
nog niet op universeel

gebruil~

zij n

bere~::end9

een v-isseling

van els tractie nooctzal:elijL: kan mal::en.
De aanbevelingen uelke de E.:2. G.-comldssie in

par . 118 aankondigt en die enerzijds zullen zijn bericht
op een aanpassing van de heffingen en anèere rechten bij
het overschrijden van

~e

grens bij de wert:elijke kosten

c~er

grens overschrij cün3' en

van

c~eze

an~'.erzij

ds op een verlaging

kosten , zullen HeIlicht een eerste nuttige bij-

drage vormen tot het bereiken van het beoogde resultaat.
In het bijzonder Hare aanèacht te schenken aan Qe mo.;elijkheelen tot verminc'.ering van administratieve ver:;Jlichtinó'en
der vervoerders, het vermijC.en van perfectionisme bij de
controle en het

be~~orterl

van de viachttijclen.

d . de reglementering van de medeclingin~sregelingen en
de monopolies op vervoergebied
:Oe Comr!:issie lo S .E.A. stelt voorop, dat ook op
het gebied van het vervoer moet worclen opgetrec'.en tegen reue~.l~e

gelin€;en,

een gezonde mecleciinBing in ('.e Heg' staan,

mi sbr~ik

en teben

VéU1 economische machtsposities .

In verband. met de bi.j zonc:'ere l.::enmerken van het
vervoer zal het naar haar oorc'..ee l uens elijk zij n afzonelerlijke mededingingsregelingen op het terrein van het vervoer
vast te stellen. Zo noclig zullen claartoe s:?ecifieke regels,
Gebaseerd

o~

de bepalingen v an titel IV van het verdrag, }.Lll1-

nen worden opge steld.
is onmiskenbaar (at een aantal bestaande regelin€;;en

0;)

het gebied Vai.1 (;.e mededinging in het vervoer een

nuttit.;.e functie he'bÎJen. Algemeen llOrd. t voorts erkend? dat
een volkomen ongebonfen mededinging niet moet worden nagestreefd

zulks

in verband met het gTote aantal onc:.ernemingen in ele

binnenschee~vaart

en l:et 1·;regvervoer, de ono.erlinge concur--

rentie tussen de vervoertak:;:el1, alsme:.'.e de anelere bijzond.ere
aspecten van het vervuer, é:ie in hoofdstuk 11 van dit auvies
zij n genoemd . :rTaast algemene overheü'csma.a-tre[;81en 0I> het ge-

- 24 bied van de mededinging moet

oDgetwij~eld
2

blijven besL;aé.n van overeenkomst ttussen à.e
die aspecten van

....._ L!....J... ... ..:;.
1.b
me ~e~~(]?l'~~
.I.

bpt~e~fen
--' - ~

r<o··'-'"

.61 J

Ol

e~cen

"\.

..:..e';;

voordeel c~at zij deelmarkten ~;:uLnen betreffen lïaa:.r: 'oij zor.cl.ere verhoudingen best '.an en o9ter dan oV9rheiè.sregelingen lwmlen beant,!.; oc;rclen aan de genuanceerde oms'~anc1.ighe
clen van elke markt. Uiteraard. d i enen deze overeenlcomsten
1 n hun uitvoering te zijn onc.'.er\i" orpen aan het toezicht van
de overhe i d.•
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2. [iliaatregelen strekl:ende tot de totstan:1J:oming var. de
integrati~ op vervoergebied
In het kader VéJ.n het gemeenschapIJelijke vervoerbeleid zullen volgens artikel

75, eerste

li~,

tijLsns

de overgangsperiode moeten werden vastgesteld.
a. gemeenschappelijke regels voor internationaal verloer
van of naar het grondgebied van een lidstaat cf over
het grondgebied van een of meer lidstaten;
b. è:.e voorwaarden waaronder vervoerondernemers "l'Torè.en toege l aten tot nationaal vervoer in een lidstaat uaarin
ZlJ niet woonachtig zijn.
Het komt de Commissie I.S.E.A. juist voor dat
het memorandum de uitvoering van deze bepalingen in Verband. ziet met het totstandbrengen van de vrijheid van vestiging op het gebied van het vervoer.
In de beschouwing OVer de algemene doelstellingen der

gemeenscha~pelij~e

vervoerpolitiek i n hoofd-

stuk IIT van dit advies is reeds uiteengezet dat de integratie van het vervoer onder O.eze doelstellingen een centrale plaats dient in te nemen. Het nemen van belangrijke
stappen op dit

ge~ied

lS

urgent. Als gevelg van de econo-

mische onhrikl:eling welke de landen der gemeenschap, mede
ten gevolge van de instelling van d.e gemeenschappelijke
markt 1

doorma~cen

neemt de behoefte aan vervoer en zeker

ook aan internationaal verVOer toe. Van deze stijgende behoefte aan verVOer kunnen de drie vervoertakken niet in
gelijke mate profiteren. Vooral het internationale vervoer
OVer de vlag wordt in zij n expansie belemmerd door het bestaan van contingenteringen, gebaseerd op bilaterale overeenkomsten. Het niet aangepast zij n van de

mogelijkheclen

van vervoer per auto aan de behoeften aan deze wijze van
vervoer vormt een belemmering voor de uitwisseling van
goederen en diensten binnen de gemeenschap en verstoort de
concurrentieverhoudingen tussen de drie vervoe:rtakken.

. . I • ,-,c' . .ë.i.
n A• stemt in met de gedachte
De CommlSSle
dat de gem·g enschappelijke regels voor het internationale
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velvoer mede zullen or:1vatten ee,. internati rla.Le 7ervsero-.:--.reenko,nst voor het verv(;cr over de 1,Iez en vrer Ce 'jL-.:.'.e::-. -ac,8ren, een regeling inzake het gewicht, de
technische voorua arde,1 ,t11s.raan voertuic.:.er. m.osten 701::'0611
een regeling

betreffen~e

de wettelijke

c~e

aacs:r~.elij~hei[sv8=-

riat

zekering. Hierbij
of voor

8:1

gehe le binnenvaart in ele

gemeenscha~ he'~

len van uniforme regels mogelijk zal zijn. Zij zou

-,ras'cstelvoor'~s

een

aanpassing van de vegenverkeersregelingen nuttig achten. ?en
aanzien van de harmonisatie van
sociale

bepalin~en

sor.llili,~e

arbeidsvooruaar'~:'en

voor het int8rnationale ver78er

heef~

er-

~e

commissie h ,l ar s-canclpunt reeè.s in hoofc.:'stul:I\T ui teenb'Gzet.
i'Jat de aan:;:Jassing van (le fiscale regelingen betreft zal een onderscheid dienen te HorLf.en gemaa2,:t tUS1:en de
heffingen He lke Ilorc',en

o~)gelegd

in verban:, met het geb:uik

van de infrastructuur en de overige belastingen. Ret is uen..:;1 ....
_..l..
u../..\""
S ",'l'

dat de eerstgenoemde l18ffingen in d.e gemeenschap naar

uniforme grondslagen 1!Torden vastgesteld en dat voer het
van d,e infrastructuur in anè:.ere

liè~staten

getroffen die niet d.iscriminerend

wer~;:t

een regeling

f,ebrui~c
1~orc__ t

ten o)JZich"ce van de

buitenlandse gebruikers. De harmonisatie van de overioe belastingen zal

moete~

worden bezien in het kacler van

~e

al-

gemene harmonisatie van de belastingstelsels en dient geen
ono_erdeel te vormen van

re gelingen met

betre~d:ing

tot het

internationale v 3rvoer.
~

~e

COr:1QlSSle
'
.

~

c

~

..

\

~.~.~.l

is van oordeel, dot de voor-

bereiding voor het treffen vaG de genoemde

regelin~en

l;:racht moet vJorc'.en voortgezet. Zij zou het

evell~Tel

met

niet juist

actten wanneer met het nenen van liberali catiemaatregelen
zou worden gewacht tot het tijdstip waarop deze regelinGen in
\Ter~~ing

:::unnen

trec~en.

Zij acht het voor c,-e eerste stadia der

liberalisatie eV3nmin noodzalcelijk è.at reeds overeenstemr:1in;
is berei::t over een systeem van prij zen en over c"!.e publici-cei t (ler prij zen. De bestudering van deze moeilijke
tezamen met het vraagstuk van de aan,assing van de

lC( ~

esties

ca~)aci tei t

van het VGrvoer aan de vr8..o.g naar v2rvoerdiensten zal met de
nodige voortvó.renciheic'- moeten ,lOrden vervol{;'d.
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De E.E.G.-commissie stelt in

p~r.

124 van het

memorandum, dat de maatregelen ter uitvoering -ran de artikelen

75, eerste lid, onder a en b, ook van belang zijn

voor de ontwikkeling van het

gemeenschappelij~e

beleid

vTegens de uitwerkingen die zij stellig zullen hebben op
het geheel van de nationale vervoerstelsels. Indien het
geheel van maatregelen in het oog ;wrdt gevat dat gedurende de verdere loop van de overgangsperiode
van deze verdragsbepalingen moet

word~n

ter uitvoering

genomen kan men

deze zienswij ze delen. Het komt de Commissie 1. S. E. A. evenwel voor dat reeds op korte termijn een aantal belanGrijke
eerste maatregelen kan ,:vorden genomen zonder dat de nationale vervoerstelsels daardoor wezenlijk behoeven te worden
omgevormd. Met het treffen van deze maatregelen zal dan
ook niet dienen te vlOrden gewacht tot de aanpassing der
nationale vervoerstelsels haar beslag heeft gekregen.
VergL'mni.r.~stelsels

en de grotere vrijheid op het gebied
van het internationale wegvervoer
--De Commissie I.S.E.A. kan voorshands niet inz2en dat de noodzakelijke verruiming van de mogelijkheden
voor internationaal negvervoer door versoepeling en uiteindelijk opheffing van de contingenteringen, of zelfs
het scheppen van de mogelijkheid tot deelneming aan het
binnenlandse vervoer in andere lidstaten, noodzakelijkerwijs tevens zou moeten leiden tot de afschaffing van vergunningstelseIs.
De vergunningstelsels, met name voor het vlegvervoer, kunnen in de eerste plaats vTorden gehanteerd als
middel om te zorgen dat nieuwe ondernemers voldoende vakbekwaamheid en kredietwaardigheid bezitten. De commissie
acht het van belang dat in de gemeenschap algemeen deze
kwalitatieve eisen aan de vervoerders zullen worden gesteld. Zij zou het ook reëel achten wanneer de eisen werden gedifferentieerd in dier voege dat voor het uitoefenen
van internationaal vervoer (buiten de grensstreken) en van
vervoer in het buitenland andere en hogere eisen worden gesteld dan voor het binnenlandse vervoer in het la.nd vlaar
de vervoerder is gevestigd. De eisen zullen evenwel voor

- 28 voor geen van beid.e g-.coepen verder r:Joé:en gaa::J. dar,- tot
hetgeen vlerkelijk voor de pralctijl: van het vervoer noodzakelijk is.
In de t1-leede plaats runnen de vergtinningstelseIs

wor~en

gehanteerd VOGr de beheersing van het ver-

voeraanbod. Hen kan hierbij denken aan een stringente
zowel als een soepele toepassing, waarbij in het eerste
geval de 'bedoeling kan voorzitten een

anc~_ere

vervoertak

tegen concurrentie te beschermen.
De Commissie I.S.E.A. verwerpt het gebruik van
vergunningstelsels op een dusà.anige wijze dat aan de concun entie de gezone_e basis van ki.ali tei ts- en kostenverschillen wordt ontnomen hetzij door een te stringente
beperking van de cap a citeit, hetzij doordat voorwaarden
aan de vergunningen worden verbonden waardoor het bedienen van bepaalde vervoerrelaties voor een enkele vervoert&~

wordt gereserveerd.
Een meer soepel vergunnin.sstelsel de,arentegen,

dat beoogt de vervoercapaciteit globaal af te stemmen
op de behoeften, zodat voorkomen wordt dat tengevolge
van overmatige concurrentie een ganse vervoertak onrendabel gaat werken en de andere vervoertakken een maatschappelijk ongewenste concurrentie wordt aangedaan acht
de commissie nadere overvieging waarel. Zeer nac1ru1:-kelijk
stelt zij daarbij vast, dat zij het vergunningstelsel
slechts gehanteerd zou willen zien ter bereiking van een
globaal evenwicht tus 8 en de beschikbare vervoercapaciteit
en de vraag naar vervoerdiensten. Zij kan voorshands
niet inzien dat een dergelijk stelsel een liberalisatie
van het we gvervoer door opheffing van contingetteringen
en andere belemmeringen voor het internationale vervoer
in de ueg zou mo e ten staan. Het stelsel kan tevens voldoende soepel worden gehanteerd om bij een expanderende
markt ruimte te laten voor de deelneming aan het binnenlandse v orvoer in andere lidstaten.

•
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is zich intu'- sen

bS~1U8

': ....'an

eLe vele mOElilijke vre.agstuld;:en, die rijzen bij de uitwerking van een Jel'gelijk

v-erG'Unnin~;enstelsel

niveau. Zij stelt zich voor deze

0')

vraagstul~_en

gemeensohayste bestude-

ren in samenhang met de problemen v-an prijs\Torming en zich
hierover in een

nacler advies over (,e

raar~:;:torè.er.ing

in het

verv-oeruezen uit te

TIe

Com~~ssie

I.8.~.A.

1S van oordeel Cat een

volledi,;e vrijheid voer het ongeregeld v-ervoer c-() ::orte
termij n bereL:ba.ar is evenals voor (Le toeristü,c:1e pen:1
'
·..p
'
.J
Jh
' he-c
' "J..ar.. c..
1 '
Ce.LC'.lens +
"en
Q18
een b
egln
0": e::.nG.pun
G _BoDen
1n
-I"':')'

van vestiGil1€, van cle vervoerc.1..er en é:.ie personen vervoeren,
è.ie hun ::-eis in c'_at 2.and. begilllJen of eindigen. Dezelfc:'e
vrijheid zou kunnen "best ,,:ö:. n vcor het clagelijkse vervoer
.
van weL:nemera
111

gr e nsge bi eden .

- 30 Intern.ati2paal goedere1!..veryoer

ove~

(Le Heg

Inmiddels heeft de E.S. G.-comrr.issie eeü ('r"vrel'prichtlijn opgesteld waarbij een aantal door de liclstaten
te nemen maatregelen v!or'.... t voorzien tot liberalisatie van
het interriationale eigen vervoer over de 'leg,

V3.n

h'3t in-

ternationale beroepsgoederenvervoer over korte afstand in
de grensgebieden, het vervoer van Goecleren uit het binnet:land naar een buitenlandse plaats van bestemming op korte
afstand van de glens en van het internationale vervoer van
bepaalde categorieën goederen.
Het voor-stel houdt voor vlat het beroepsgoederenvervoer betreft in, dat een deel van dit vervoer zowel van
elke contingentering als van elk vergunningsyst3em zal worden bevrijd; voor een

an~er ~eel

zouden de contingenterin-

gen dienen te v;,orden o:;?geheven, doch zouden eventueel bestaande vergu,nningstelsels kunnen worden gehandhaafd. Aangezien ui t deze vergunningstelsels geer, kwantitatieve beperldng mag voortvloeien, zouden zij niet kunnen ';Torden
gebruikt voor een beheersing van de vervoercapaciteit.
Indien de Commissie I.S.E.A. het voorstel (m.n.
art. 1, lid 1) juist interpreteert betreft het verbod van
de toepassing van vergunnincstelsels slechts het vervoer
èLat uiteen andere lidstaat afkomstig is en dat hetzij in
het eigen land zijn bestemming vindt, hetzij in transito
naar een ander land binnen of buiten de gemeenschap gaat

Q

De richtlijn zou alG.us geen belemmering vormen voor het handhaven van een vergunninGs-celsel in het land waar de goederün
worden geladen. ZOHe l

~,ran

bui tenlandse ondernemers als van

de vervoerders in het land gevestigd zou men een vergunning
kunnen eisen voor het verrichten van beroepsvregvervoer van
goederen elie uit het eigen land afkomstig zijn. De commissie zou. zich met het aldus begIepen voorstel als een eerste
stap tot versoepeling van het regime voor het internationale
goederenvervoer over de weg kunnen verenigen.
Ui t voorgaande beschom;ingen moge duidelijk zij n
dat de Commissie 1. S. E.A. nog geenszins overtui gd is dat de
weg van opheffing van alle vergunningstelsels moet ,vorden
ingeslagen. De commissie me ent dat zulks ertoe zou leiden
~at

voor het gehele wegvervoer en

da~ rna

voor de andere

,

- 31 ve:,:v(lerta2~1:::en

van het ui toef~n'3n van i nv:'oeel

van vervoerdi'3nsten geheel zal

~~orden

0':

het

af,-,ezien.

zevo .... g

zal ongetwij feld zij n è.at met meer kl:3m zal -,Tor." en
drongen

o~

straffere vormen van

Een

t-~! eeà_e

~rijsbin~ing.

belangrijt: punt itl ele v00rstel:en van

de E. E. G.-commissie betreft de volleciige T..:'ijma.:ir.g in ele
gemeenschap van het eigen vervoer. Cp zichzelf juioht de
Commissie LS.E.A. dit voorstel toe. Zij ve:rbeelt zioh eohter niet dat deze maatregel, hoewel zij in de feitelijk
best aande toestand vleinig veranclering z á.l '.Jren.gen, nog eens
aocentueert

~at

het beroepsgoederenve rvoer over c:.e 'i·;eg op

het internationale vlak binnen de gemeemchap ongelijke
kansen i"lOrden geboclen. De oommissie aoht <leze situatie
onjuist en strijdig met een eoonomisch juiste ontwikkeling
van het vervoerwezen. Zij bepleit daarom met nadruk, <lat
tevens maatregelen worden genomen tot een

zo ~ anige

ver-

ruiming van de aan het beroepsvervoer geboden mog elijkheden , dat het voldoende canaciteit zal kunnen inzetten om
bij een rendabel prijsniveau aan de vraag naar

ha ~r

diensten

volled.ig te kunnen voldoen. De oommissie zal hierop t erugkomen bij haar adviezen over hetgeen het Programma van Aotiviteiten van de Europese Commis 2ie hieromtrent inhoudt.

(G.M. Verrijn Stuart)
voorzitter

(E.A.V. Vermaas)
secretaris

's-Gravenhage, 29 mei 1962

