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Förordning (EG) nr 715/2007 

Artikel 14 – punkt 3 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 5a. Artikel 14.3 ska ersättas med 

följande: 

”3. Kommissionen skall se över de 

förfaranden, tester och krav som avses i 

artikel 5.3 liksom de testcykler som 

används för att mäta utsläpp. Om man vid 

översynen finner att dessa inte längre är 

adekvata eller inte längre avspeglar de 

verkliga utsläppen skall de anpassas så att 

de avspeglar utsläppen vid verklig körning 

på väg. De nödvändiga åtgärderna, vilka 

avser att ändra icke väsentliga delar i denna 

förordning genom att komplettera den, 

skall antas i enlighet med det föreskrivande 

förfarande med kontroll som avses i 

artikel 15.3.”  

”3. Kommissionen ska se över de 

förfaranden, provningar och krav som 

avses i artikel 5.3 liksom de 

provningsförfaranden som används för att 

mäta utsläpp för att säkerställa att de är 

adekvata, även när det gäller 

manipulationsanordningar, och avspeglar 

de verkliga utsläppen. Kommissionen ska i 

enlighet med artikel 5.3 och utan onödiga 

dröjsmål införa och slutföra en provning 

av utsläpp under verklig körning på väg 

för alla fordon och förorenande ämnen 

för att säkerställa att systemen för 

utsläppskontroll är ändamålsenliga så att 

fordonet kan överensstämma med denna 

förordning och dess 

genomförandeåtgärder under normal drift 

och under fordonets normala livslängd. 

Den överensstämmelsefaktor för NOx 

som från 2020 är tillämplig på alla fordon 

som släpps ut på unionsmarknaden ska 

inte vara högre än 1,18. Den 

överensstämmelsefaktor för PN som från 

2020 är tillämplig på alla fordon som 

släpps ut på unionsmarknaden ska vara 1. 
De nödvändiga åtgärderna, vilka avser att 
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ändra icke väsentliga delar i denna 

förordning genom att komplettera den, ska 

antas i enlighet med det föreskrivande 

förfarande med kontroll som avses i 

artikel 15.3.”   

Or. en 

 

 


