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Hàr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, dès parlamentaresch 
Fro un d'Ministere fir Energie, Mobilitéit & Emwelt, Klima a nohalteg Entwécklung weiderzeleeden.

DThema vun der Besteierung vum Kerosinverbrauch war bei den Europawahlen ee grousse Sujet. Hei hunn déi 3 
Regierungsparteien sech an engem Questionnaire vum Mouveco fir eng Besteierung vum Kerosinverbrauch 
ausgeschwat. Aktuell existéieren an der Europàescher Unioun keng verflichtend Steieren op de Kerosinverbrauch. 
An Am EU-Ministerrot vum 6te Juni huet déi lëtzebuergesch d'Délégatioun ee Punkt abruecht mam Titel 
"Bekàmpfung von Treibhausgasemissionen und Verkehrsüberlastung durch Preisgestaltung im Luftfahrtsektor- 
Informationen der luxemburgischen Délégation". D’Dokument erwàânt hei d'Besteierung vum Kerosin als eng 
méiglech Optioun.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

• 1. Wâert d’Regierung sech fir eng Besteierung vum Kerosinverbrauch an der EU asetzen?

• 2. Am Rapport vum Ministerrot steet weiderhin, dass et ausser Fro stéing, d'Mobilitéit vun den EU-Bierger ze 
reduzéieren. Kann d'Regierung versëcheren, dass potenziell Ëmweltmesüren an déi dovun ausgoend 
potenziell Pràiserhéijungen d'Mobilitéit vu sozioekonomesch méi schwaachen EU-Bierger net beantrâchtege 
wàerten?

• 3. Huet d'Regierung schonn Zeenarien opgestallt, wéi eng Kerosinsteier (oder eng aner Mesure nom Pollueur- 
Payeur-Prinzip) d'Aktivitéite vun der lëtzebuergescher Loftfaart beantrâchtege géif?

O Falls jo, wat wàren d'Konsequenze fir de Passagéier- a Cargoverkéier um Findel?
O Falls nee, wàr et net opportun an nàchster Zàit esou Analysen an Opdro ze ginn, fir preparéiert un 

d'Saachen unzegoen?

• 4. Strieft d'Regierung ee Réckgang vun de Passagéierzuelen um Findel un?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député

]/\/]/\/]/\/.pi rotën.lu



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l'Énergie et de 
l’Aménagement du territoire

CWM^HlEOEè DÉPUTÉS
Éntrie l«;

7 4 JUIL. 2019

Luxembourg, le 24/07/2019

Service central de législation
Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Objet : Question parlementaire n°780

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°780 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 
Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Ministre de l'Energie,

Claude Turmes



Réponse du Ministre de l'Energie, du Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics et de la Ministre de i'Environnement, du Climat et du Déveioppement 
durable à la question parlementaire n°780 du 12 juin 2019 de l'honorable 
député Monsieur Marc Goergen

1. Wàert d'Regierung sech fir eng Besteierung vum Kerosinverbrauch an der EU asetzen?

Nodeems déi hollannesch Delegatioun an der Formatioun ECOFIN an déi beisch an der 
Formatioun ENVI vum Conseil de Sujet vun der Tarifikatioun vun der Aviatioun op den Agenda 
gesat hunn, huet de Minister François Bausch an der Formatioun Transport den 6. Juni 2019 
ee "Point Divers" iwwert dëst Thema ugefrot. D'Haaptzil vun der lëtzebuerger Démarche war 
folgend: d'EU Ministeren, déi zoustânneg si fir d'Aviatioun, solle sech och dem Sujet unhuelen 
an doriwwer diskutéieren.

D'Iëtzebuerger Regierung ass der Meenung dass an der EU dréngend muss iwwert d'Pertinenz 
vun enger eventueller Tarifikatioun an zu der Form vun esou enger Tarifikatioun (Emissiouns- 
Handel, Kerosinsteier, Taxe op den Fluchbilljee oder op de Fluch) geschwat ginn.

2. Am Rapport vum Ministerrot steet weiderhin, dass et ausser Fro stéing, d'Mobilitéit vun 
den EU-Bierger ze reduzéieren. Kann d'Regierung versëcheren, dass potenziell 
Ëmweltmesüren an déi dovun ausgoend potenzieli Pràiserhéijungen d'Mobilitéit vu 
sozioekonomesch méi schwaachen EU-Bierger net beantràchtege wâerten?

De Minister Bausch huet sech am Ministerrot den 6. Juni 2019 fir eng europaesch Léisung fir 
d'Besteierung vum Kérosène ausgeschwat an huet awer och gesot dat d'Mobilitéit net soll 
verschlechtert ginn an huet op Alternativen zum Fluchverkéier (z.B.: e gudden, qualitativen 
europaeschen Zuchreseau fir kuerz a mëttel Distanzen) verwisen. Et ass d'Positioun vun der 
Regierung, datt d'Externalitéiten vun de verschiddenen Transportmëttele solle korrekt 
berücksichtegt ginn a sech an dem entspriechende Prais erëmspigelen.

3. Huet d'Regierung schonn Zeenarien opgestallt, wéi eng Kerosinsteier (oder eng aner 
Mesure nom PoUueur-Payeur-Prinzip) d'Aktivitéite vun der lëtzebuergescher Loftfaart 
beantràchtege géif? Faits jo, wat wàren d'Konsequenze fir de Passagéier- a Cargoverkéier 
um Findel? Faits nee, wâr et net opportun an nachster Zait esou Analysen an Opdro ze ginn, 
fir preparéiert un d'Saachen unzegoen?

D'europàesch Kommissioun huet eng Étude zu dësem Thema erstelle gelooss. D'Regierung 
huet aktuell nach keng eegen Impaktétude vu verschiddenen Zeenarien erstallt.

4. Strieft d'Regierung ee Réckgang vun de Passagéierzuelen um Findel un?

D'Regierung ass en faveur vun enger europaëscher Steier, fir den Ëmwelt- a Klimaimpakter 
vum extreme Wuestum vum Flugverkéier entgéint ze wierken.


