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98/0265 (SYN) 
Forslag til 

RÅDETS DIREKTTV 
om ændring af direktiv 91/440/EØF 

om udvikling af Fællesskabets jernbaner 

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 75, 

under henvisning til forslag fra Kommissionen4, 

under henvisning til udtalelse fra Dét Økonomiske og Sociale Udvalg', 

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C og i samarbejde med Europa-
Parlamentet6, og 

ud fra følgende betragtninger: 

1. Rådets direktiv 91/440/EØF7 bør ændres for at tage hensyn til erfaringerne med 
direktivets gennemførelse og udviklingen i jernbanesektoren siden dets 
vedtagelse, således at det sikres, at direktivets målsætninger opfyldes; 

2. for at fremme effektiv drift og udvikling af de to særskilte aktiviteter, udførelse 
af transport og forvaltning af infrastruktur, skabe gennemsigtighed i anvendelsen 
af offentlige midler til jernbanesektoren, og etablere et solidt grundlag for 
infrastrukturafgifter er det nødvendigt at adskille både driftsregskabeme og 
balancerne for de to aktiviteter; 

3. hvis jernbanevirksomheder og de internationale sammenslutninger, de danner, 
skal udføre de i artikel 10 i direktiv 91/440/EØF omhandlede transportydelser, er 
det nødvendigt, at de fuldt ud kan udnytte den adgangsret, den pågældende artikel 
hjemler; 

4. med henblik herpå skal alle jernbanevirksomheder og internationale sammen
slutninger behandles på et retfærdigt og ikke-diskriminerende grundlag, for så 
vidt angår aktiviteter, der er afgørende for adgangen til infrastruktur, og derfor 
skal fastlæggelse og håndhævelse af sikkerhedsregler varetages af uafhængige 
organer eller virksomheder, som ikke selv udfører jernbanetransport; 

5. for at fremme effektiv forvaltning af infrastruktur i almenvellets interesse bør 
infrastrukturforvaltere være uafhængige af staten og have ret til frit at forvalte 
deres interne anliggender, medens medlemsstaterne bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på udvikling og sikker brug af jernbane
infrastruktur; 
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