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NOTA 
, 

inzake het 'door de Commissie der Europese Economische 
Gemeenschap aan de Regeringen der Lid-Staten o7erge
legde Memorandum betreffende de aan het gemeenschap
pelijke vervoerbeleid te geven richting. 

INLEIDING 

Op 4 mei j. 1. :i,s door he"J Lid van de Commissie der E • .!:.. G, 
de heer Schaus~ aan de Regeringen der Lid-Staten de te~s0 
overhandigd van het bovenbedoelde MemorandUlL.. 

Het Memorandum van de Cummissie der E.E . G. (het z'gn. 
Memorandum-S '~haus) zal voor het eerst door de Raad van 
de E . E.G . \vorden be~landeld op 2S juni a.s. te Straats
burg, Te verwachten is dat de Raad zich daarbij zal be
perken tot een inleidende gedachtenwisseling van alge
mene aard. 

Met het oog op de aanstaande bespreking in de Raad, als
mede het verdere overleg dat over het Memorandum-Schaus 
zal plaatsvinden, volgt thans een beknopte weergave van 
de voornaamste elementen daarvan, alsmede het voorlo
pige commentaar van Nederlàndse zijde waartoe deze aan
leiding geven . Dit commentaar komt op vele punten neer 
op een confrontatie met het eveneem begin mei gepubli
ceerde Nederlandse Memorandum, 

Tevoren zij, nog opgemerkt .dat het Memorandum-Schaus geen 
voorstellen bevat voor het gemeenschappelijke vervoer
beleid, zoals de Commissie ingevolge art . 75 van het 
E.E.G . -Verdrag verplicht is aan de Raad te doen . Het 
Memorandum geeft ,slechts een algemene uiteenzetting 

'die als basis voor een discussie moet dienen. Op grond 
van de resultaten van het ,overleg zal de Commissie ver
volgens concrete voorstellen dienen te formuleren. 

INHOUD VAN EN COMMENTAAR OP HET' -- -. ------- - ""-MEMORANDUM SCHAUS 

Doe1?t~llingen 

Als al~emene doèBtellin~en van het vervoerbeleid noemt 
het MBmorandum-Sèhaus: ' 

1. de uitschakeling van de ' belemmeringen die de ver
voersector aan de totstandkoming van de algemene 
gemeen'schappelijke markt in de weg kan leggen; 

2. de communautaire integr~tie van het vervoer, d.w.z. 
van het vrije verkeer van de diensten op het ge
bied van het vervoer; 

3. de algemene organisatie van het vervoerstelsel 
binnen de Ge~eenschap. 
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Het valt hierbij op dat de vervoerintegratie niet pri
mair gesteld wordt conform de opzet van het Verdrag) 
doch dat begonnen wordt met de invloed die van het ver
voer uitgaat op de andere sectoren. In het Nederlandse 
Memorandum wordt de zelfstandigheid en gelijkwaardigheid 
van het vervoer als uitgangspunt gesteld. Dat de Commis
sie daarvan niet uitgaat blijkt uit de passages over 
enige onderwerpen die op het gemeenschappelijke vervoer
beleid invloed kunnen uitoefenen~ nl. het regionaal be
leid. en de landbouwpolitiek. De Commissie blijkt met 
name de vervoerprijzen te willen hanteren als middel 
voor de beide genoemde takken van beleid. Omtrent de 
eisen die het landbouwbeleid aan het vervoer stelt, ver
meldt het Memorandum dat het 1Izaak zal zijn om bijzonde
re bepalingen in het leven te roepen aangaande de vracht-

·prijzen voor sommige basislandbouwprodukten~ zoals b.v. 
de graangewassen en de suikerbieten, opdat deze vracht-

.prijzen op Communautair niveau geharmoniseerd zullen 
zijn op het tijdstip dat, volgens de voorstellen der 
Commissie, de gemeenschappelijke landbouwmarkt werke
lijkheidzal zijn geworden (1 juli 1967)11 
Verder zouden de tarieven moeten zijn. afgestemd op de 
eis.en van een regionale economische politiek. Het is 
duidelijk dat zulk een onderschikking van het vervoer 
aan het beleid op andere terreinen. zich niet verdraagt 
met de commerciële bedrijfsvoering en financiële zelf
standigheid der vervoerondernemingen . 

Tct de activiteiten ter verwezenlijking van de eerst
genoemde doelstelling rekent de Commissie de upheffing 
van prijsdiscriminaties en steuntarieven, de verminde
ring van grenskosten en de toepassing van de mededingings
regels op het vervoer. 

De vervoerintegratie zal tot stand dienen te komen door 
de uitvooringvan art . 75 . 
Onder de lIalgemene · organisatie1l van het vervoer ten
slotte verstaat het Memorandum in de eerste plaats de 
regeling van de concurrent~e in de vervoGrsector d.m . v. 
prijsregelingen, maatregelen t . a.v . de continge~tering 
en op fiscaal en sociaal terrein, alsmede de coordina
tie der investeringen . 

Grond~~agen en_begin~el~n 

Ten aanzien van de grogdslageg en QeginseleE van de 
gemeenschappelijke vervoerpolitiek kan een ruime mate 
van overeenstemming met de Nederlandse opvattingen dien
aangaande worden vastgesteld . 
Zoals ook in het Nederlandse Memorandu~ het geval is, 
wordt aan het opbouwen van een vervoereconomie die be
rust op een régime dat een ruime mate_va~~e~edinging 
verzekert zeer veel belang gehecht . De Commissie meent 
dat de z , g. 1I spec iale aspecten 1l van de vervoermarkt, 
die in andere landen veelal worden aang'evoerd om een 
grote mate van overheidsbemoeienis met het vervoer te 
motiveren, voor ~en groot deel kunnen worden uitge
schakeld of verzacht . 
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Met betrekking tot de invoering van een 0:;:' ccnc'~rrer::.
tie berustend régime merkt de Commissie terec~t cp da~ 
het nodig 1S ern~ar te streven het vervoer, z078el a~s 
maar mogelijk is, in dezelfde richting te leiden a~s de 
andere sectnren . Zen verdeling van het vervosr v~ :- e~
heidswege wordt uitdrukkelijk verworpen. 

Het gestelde in het IvIemorandum-Schaus over de toepasse
lijkheid van de algemene regels van het Verdrag op het 
vervoer sluit nauw aan biJ ·de Hederlandse denkbee11en 
dienaangaande. Uitgaande van de universaliteit -ran het 
Verdrag , acht de Commissie de algemene bepalingen op 
.het vervoer van toep~ssing, voorzover het Verdrag geen 
uitdrukkelijke uitzonderingsbBpalingen bevat. ~e toe
passelijkhel d der algemene regels sluit uiteraard nie~ 
uit dat de Raad~ gebruik makend van de mogelijkheden 
die in het Verdrag z~jn geschapen, op praktische gron
den zou kunnen beslissen dat sommige van deze regels 
geheel.of gedeeltelijk niet zullen worden toegepast 
op (on~erdelen van) het vervoer. 
Bij de te verwachten bestrijding van de opvatting der 
Commissie van Franse en Duitse zijde, is het zaak 
dat Nederland het Commissie-standpunt steunt . 

Als p-eginse~~n van het gemeenschappelijke vervoerbeleid 
noemt de Commissie: 

1, de gelijkheid in behandeling; 
2 . de financiële zelfstandigheid van de vervoer

ondernmningen; 
3. de vrijheid van handelen voor de vervoeronder-. nemlngen; 
.4 .. de vrije keus door de gebrui ker; 
50 de coördinatie der investeringen. 

Deze beginselen komen alle overeen met de in Nederland 
aangehangen v,ervoerpolitieke visie . Het is echter de 
vraag of de nadere interpretatie die de Commissie aan elk 
dezer beginselen geeft, dezelfde is als de Nederlandse . 
Bovendien moet worden geconstateerd (vide het volgende 
,ho,ofdstuk) dat de Commissie, wanneer zij de maatregelen 
aangeeft waardoor het gemeenschappelijke beleid moet 
worden tot staüd gebracht, op meerdere punten de door haar 
gepropageerde beginselen loslaat en maatregelen voor
stelt die daartegen indruisen . Zo wordt met name de 
vrijheid van handelen voor de vervoerondernemingen 
uitgehold door de maatregelen die de Commissie op het 
gebied van tarieven en contingenten wenst te zien ge-
nomen dan wel gehandhaafd. ~ 
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He!_totstandbrengen van het t,emeenschappeliJke èeleid. 

A. De maatregelen strekkende tot het bevorderen van de 
toustandkominB van de al~emene ~emeenschappeliJke =ark~ 
~ehoeven in het kader van deze nota beeL verdere bespre
king . 

B. BiJ de maatregelen , strekkende tot de totstandkoming 
van de inte~ratie op vervoersebied, gaat de CC@hlissie 
in de eerste plaats in op het internationale ver70er 
(art . 75 la van het Verdrag) . Af~ezien van eni~e ~aa~reg~
len op zijterreinen , n . l . de invoering van uniforme 7er
voerCQntracten voor we5vervoer en binnenvaart, en de aan
passing der weöenverkeersregelingen , stelt de C0L:,lliissie 
de uitwerking voor V3n een I'communautairll stelsel, dat 
de vrtjheid van transitoverkeer en het óeleideliJk en 
gestadig soepeler maken van de bestaan~e continsenterin
gen. vQor het internationale webvervoer tussen de Lid
Staten kan verzekeren,;' alsmede"een canpassing van de fis 
cale regelinBen op het ~ebied van het wegvervoer, tenein
de te Geraken tot bepaalde harmonisaties 11, 

De opheffing, in een zo snel mogeliJk tempo , van de 
beperkinsen op het transitcverkeeris een ~'oorstel dat 
uiteraard toeJuiching verdient; ofschoon deze beperkingen 
in feite tLans niet van ernstige aard ziJn, is het van 
belang dat het recht van transito voor de toekomst zeker 
VJordt 6esteld . 
De contin~enten in het int~rnationale \resvervoer wil de 
Commissie in een aantal overeen te komen fasen verruimen 
en tenslotte opheffen . ZiJ verbindt echter daaraan de 
harmonisa t ie van· beps a lde a"rbe ids'voorwaarden een f isca le 
maatreselen . Stelt zij zich dus niet op het standpunt 
dat prealabele harmonisatie van diverse kostenelementen 
nodig is om de liberalisatie mObeliJk te maken , ~el pro
pageert zij een :z . g . "s·imultane actiel.I. , d . w. 2 . è:.at elke 
stap op de ,weg naar liberalisatie sepaard zal .ûlOeten 
gaan met ~o oraf óvereen te komen barmonisatiemaatre~Elen , 
Eet is duideliJk dat' met deze koppeling èen u i terst 
effectieve rem is aangebracht op de ontwikkel i ng naar 
groter vriJheid . Deze rem zal vooraf elfectief zi"an 
omdat de Commissie de harmonis'at ie" niet beperkt ziet tot 
de eliminering van kunstmatige invloede n die van speci 
fieke overheidsmaatregelen of voorschriften t . a . v . het 
vervoer uitgaan ., doch kenneliJk veel verder wil gaan . 

. Ook stelt de Cornmissieals tiJdeliJke oplossing een 
stelsel voor .van compe6serende heffinge n met het doel een 
snelle en aanzienliJke verruiming vari de contingenterin
gen moóeliJk te maken . "DergèliJke heffingen zouden de 
mogeliJkheid bieden om de verschillen van land tot land 
in exploitatievoorwaarden van de vervoerondernfrmingen te 
c nrriBeren (prijzen van motorbrandstoffen, fiscaal stelsel, 
loon stelsel), voorzover deze verschillen geen vereand 
houden met de productiviteit van de onderneminBen" . 
(p . 9l) 
Het is duidelijk dat dit voorstel volstrekt onaanvaard 
baar is. Heffingen ter compensatie van kostenverschillen 
ziJn in striJd met de grondgedachte van de economische 
bemeenschap en zouden aan de inteInationale ruil van 
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gOeJéTE::D d:' C.i8rJsten i:;d.:;r= : .. ,a~i3:;r;t;:-."~Lerl. 7')~rZD--.-jr 
geen sprake is van duideliJk banwiJsbare cOL~urren~ie
v~rvalsing door svecifiekc Ll_atr~~_len van de overheid 
ziJn elerê)GliJke heffiD:c.fD discrirLilJatoir en ~i:" .. s~I'i.Jd 
met bet E .E .G.-Verdrag. 

De voordtellen tot toelatint:, 'laD "krvoeroLd.::;rr.::iJers t": 
bi:nenlandsvervoer in ander~ Lid-:taten ZiJL \e~L~; 
verbaand; ziJ beperken zich tot ~et v~rlenen 7an ~.::;~ 
recht om in aansluiting aan Çen intsrnationaal verv~e~, 
nationaal vervöer te v~p~icht~n. Vereler ;ordt 5lec~~s 
GeD verzachting van de nationale contiLóenteringssrel
seIs aanbevo l~n. De Commissie merkt hieromtrent LOo op .. 
dat "g2gevcn dE structuur "var: ele vervoermarkt valt t& 
voorzien dat d~ voo~waa:t'd&n die de aischaffinó van d6ze 
bepe rkingen mog\è.liJk lUoet'en maken, nie t vervuld zulle n 
kUDD~n .worden, althans niet op kortè termiJn". :Jeze 
opvatting staat liJnrecht te~eLover :ie welke in tet 
Nederlandse memorandum is neer6elegd, er.. die inhoudt da~ 
vo C'r de boede werking V2n ele vervoermarkt geer:: contir.. 
gentering is vereist, Ja dat deze eloer de verstorende 
invloed die it'rvan ui tgaat, <ie ooc.de 1ncrkins be leL.!m:r-:. 

C . De voor5estelde ~aatregc 16n strekkende tot de alge
mene orbanisatie van het vervoer betreffen in hoofdzaak 
de vrachtpriJzen . De Commissie wil voor het gOE::deren
verVOE::r pE::r spoor, over de \,eg en f:)er binr~enschip komen 
tot een mar~etarif6ring , d . w. z . d~ vaststelling van 
min i mum-- E::n maximuffi6ranzen ~0arbinnen de do or verlad~r 
e~vervoerder ov~r2en te komen vrachtpriJzen @o~ten 
lis6en . De in het "' ... emorandum voor d.it voorstel 6eÖeven 
beredenering is dat d.e bovengrens llioet dienen om wis 
bruik vah mac~tsposities en opleG~ing van hoge priJ zen 
in de hoogconJunctuur te beletten . De benedenórens moet 
excessen in de cODcurrentie vGorkomen . De bepaling van 
de grenzen zou in elk land afzonderlijk par cateóorie 
van ondernemingen g03chieden, en 2r zouden zekere onder
scheiden per vervcertakilloSsliJk blijven in de biJzonder-
~hedenvan het st~lsel . De Commissie ziet in de invoering 

van marge tarieven: waarbiJ de 0renzen van de marge 
uiteraard publi~k ~iJn, tsvens een opl ossing van het 
vraagstuk der publiciteit van de vrachtpriJzen . Ufschoon 
ook het hederlandse memorandum ~i6t uitsluit dat in 
uitzonderlijke gevallen van ernstige verstoring van de 
veTvoermarkt, door de overheid bepaalde maatrebelen 
zouden wordeL uenomen, wordt dit daarin beschouwd a ls 
6en slechts biJ uitzonderiBg ; voor beperkte tiJd en 
uitsluitend ten aanzien van het zich in nood bevindende 
onderdeel van de vervoersector te nemen stap . De Commis 
sie vvil echter de margetàrifering invoeren als maatregel 
van blijvende en alóemene aard. Hiervoor kunnen geen 
bronden aanwezig worden geacht . De uitsluiting van 
~achtsposities kan bestriJdin6 vinden via de we6 van 
art , 86 van het Verdrag . Voor de maatregelen die benomen 
zouden moeten worden in situaties van excessieve concur
rentie, danwel van overspanning van ,de vervosrmarkt, 
is g~en a16~mene regel te ~even, o@dat zulke illdatrebelen 
moeten worden aiöéstemd op de concrete situatie, die 
van geval tot aeval verschilt . 
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Tn cE.. n laatste hoofdstul: vaD :r>~t L~Llorandum 'iOc- t de 
Gemmissie nOb de vo10end~ SUuSé3tits . 
E~ns o~r tw~~ Jaar wil ziJ consultat~e3 n~ud~n tussen 
de Lid-.jtaten én de Gommié;sie ov""r ct!'j tc..réikt.:: r-ss'U.l
taten ",n ter voorb2reiding van nit 1J\,a 3ctias . 
Na aanvaarding van de ~rots liJnen van de aaL Let be
meonscha.9peliJke vervoerbeleid t2 öc:ven ricLting, ,i::' 
ziJ eEn duidèliJk o: .. schr~ven "stands"till!' invoeren. 
Tenslotte wenst ziJ v oo r de r~alisotie V2n een aanta~ 
hoofdpunten van hEt bel~id een tiJdschema vast~~steli 
te zien . Volgens het 0ntworpen sch~ma zullEn voor 
einde 1964 cen verruiminS van de contlnD~nt6n in l~et 
internation~le ~6gvervoe r, de opheffin; VEn de b~lemme 
ringen van de translt r-vriJheid en de invoering van 
mar~etariEven ~octen wordeL dcorSEvoerd . 

SLOTBE.JCHCUi' Il~G- . 
r, 

He~ ~cmerandum-Schaus in zijn ~eheel overziende, kunnen 
de vo162nde conclusies worden öeformulee rd. 
De besiDselcn, ~aarvan de GOLmissie z2gt uit te óaan, 
steGJillCiJ over 112t altSemeen bo<::d oVereen met de l'ederland 
se vervoerpolitieke visie . Een uitzondering hierop vormt 
de aanvaarding door de Cowmissie van de "gemêimdrtschaft 
liche!! haDt-:.rint:; van lltot v~rv :)çr ten behoeve van de 
regionale ên abrari~che po liti~k . De voorgestelde maat 
rege~en ziJn echter ofwel met dez~ beg inselen striJdig, 
zoal§ de fuargetarifering, of ziJ ziJn onv01d oende; zo 
wordt de nood zaak van verruimins der contin~enten 
slechts ZEer zwak gEsteld (n gecond itionne~rd wet een 
reeks van geliJktiJdig te nemen harmonisat i emaatregelen . 

Het ruemorandum biedt als uehee l voor 1~derland dus 
weinig aantrekkeliJks . De critiek zal zich voornameliJk 
Qoeten richten op het feit dat het docume nt in te 
geringe mate een rebiru~ van vriJheid voor het vb r voe r, 
zoals voor de i~dustrielG p'roducti~ bestaat , pr o pa~eert . 
Doordat niet krachtig stcllinb ~.ordt ~snomen tegen het 
dirigisti~ch~ v~rvo2rbeleid , zoals dot in enige de r 
partnerlariden 1,vordt ëlan§:,ellang2n , komt ook het çlêQ~nt 
van de intesratie van de vervoermarkten der zes landen, 
di~ slechts door brotere vriJheid te verwezenliJken is, 
niet tot ziJn recht . 

De rlaad van de E .E . G. zal , naar te verwachten is, op 
26 Juni a . s . slechts Gen eerste bedachtenwiss 2 ling aan 
het ~.bmorandum ~iJd6n . Verdere besprekingen in de haad 
zulL"n ongetwiJf21d nodió ziJn . De voorb.::rèidende werk
zaamheden daart oc zouden kunnen worden v~rricht in de , . , 
normale, daarvoor bestaande orSanen, n . l . het Comite , 
van Perillancnte Verteoenwoordigers en de duor Jit Comite 
in~èstelde of nos in te s~ellen werk~roepen . . 

26 mei 1961. 
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