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Gældende tekst Ændringsforslag 

 5a) Artikel 14, stk. 3, affattes således: 

"3. Kommissionen skal løbende overvåge 

de procedurer, prøvninger og krav, som er 

nævnt i artikel 5, stk. 3, samt de 

prøvningscyklusser, der anvendes til 

emissionsmåling. Hvis det af 

gennemgangen fremgår, at procedurerne 

eller prøvningerne ikke længere er 

tilstrækkelige eller ikke længere afspejler 

de faktiske emissioner, skal de tilpasses, så 

de reelt afspejler de emissioner, der er 

forårsaget af den faktiske trafik på vejene. 

De nødvendige foranstaltninger, der er 

udformet med henblik på at ændre ikke-

væsentlige bestemmelser i denne 

forordning ved at supplere denne, vedtages 

efter forskriftsproceduren med kontrol i 

artikel 15, stk. 3."  

"3.  Kommissionen skal løbende 

overvåge de procedurer, prøvninger og 

krav, som er nævnt i artikel 5, stk. 3, samt 

de prøvningsprocedurer, der anvendes til 

emissionsmåling, med henblik på at sikre, 

at de er tilstrækkelige, herunder med 

hensyn til manipulationsanordninger, og 

at de afspejler de faktiske emissioner. 

Kommissionen indleder og fuldfører i 

overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, og 

uden unødig forsinkelse en prøvning af 

emissionen ved faktisk kørsel for alle 

køretøjer og forurenende stoffer for at 

sikre effektiviteten af 

emissionsbegrænsningssystemer og gøre 

det muligt for køretøjet at overholde 

denne forordning og dens 

gennemførselsforanstaltninger ved 

normal brug gennem hele dets normale 

levetid. Overensstemmelsesfaktoren for 

NOx, som gælder fra 2020 for alle 

køretøjer på EU's marked, skal ikke være 

højere end 1,18. 

Overensstemmelsesfaktoren for PN, som 

gælder fra 2020 for alle køretøjer på EU's 

marked, skal være 1. De nødvendige 

foranstaltninger, der er udformet med 
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henblik på at ændre ikke-væsentlige 

bestemmelser i denne forordning ved at 

supplere denne, vedtages efter 

forskriftsproceduren med kontrol i 

artikel 15, stk. 3."   

Or. en 

 

 


