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Hàr President,
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Entrée le :

17 OCT, 2019
__j43foo

Lëtzebuerg, den 18/10/2019

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, 
des parlamentaresch Fro un de Minister fir Mobilitéit weiderzeleeden.

D'Artikelen 39 a 44 vum Code de la Route lëschten d'Kategorie vun Autoen op, déi mat 
spezielle sonoren Aniagen a bloe Luuchten dàerfen equipéiert ginn. An dës Kategorie 
falen och d'Autoe vum "Service de Protection du Gouvernement" souwéi déi vum 
groussherzoglechen Haff.

Et ass seibstverstàndlech, dass d'Membere vun der Exekutive an d'groussherzoglech 
Famill viru potenzielle Gefore musse geschützt sinn an dofir am Noutfall vun A op B 
musse kommen. Allerdéngs ass d'Heefegkeet vun de Fâll, wou ee vun deene besoten 
Autoen opgrond vun enger reeller Gefor misst op Bloliicht zeréckgràifen, hei am awer 
zimlech séchere Lëtzebuerg dach relativ limitéiert.

Iwwerdeems ginn zu Lëtzebuerg fir offiziell Ulàss oft eng Rei vu Stroosse fir de regulâren 
Trafic gespaart, fir dass sech Membere vun der Exekutive iwwert d'Stroosse beweege 
kënnen. A letztlech ginn d'Regierungsvertrieder an Extremfàll och nach duerch 
Leibwàchteren a Polizisten iwwerwaacht.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen;

1. Ass d'Regierung der Meenung, dass d'Autoe vun der Exekutiv an engem Police- 
Konvoi et och ouni Bloliicht duerch den Trafic vun A op B packen, wann si mat Zàite 
fortfueren?

2. Fënnt d'Regierung, dass d'Sécherheetssituatioun an de Risiko vun engem Attentat 
op d'Regierung an op de Groussherzog aktuell zu Lëtzebuerg esou reell ass, dass 
d'Autoe mat Bloliicht musse fueren?

3. Ass d'Regierung des Weideren der Meenung, dass Autoe vun der Exekutiv, déi mat 
Bloliicht fueren a keng Rettungsdéngschter sinn, sech zu Lëtzebuerg wéi ail aneren 
Auto och un d'Geschwindegkeetsbegrenzunge vum Code de la Route haie sollen?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député

WWW. P j roten.lu



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Mobilité 
et des Travaux publics

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Entrée le:

?D1S

Luxembourg, le 19 novembre 2019

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Reiations avec 
ie Pariement

Service Centrai de Législation 
43, boulevard F.D. Roosevelt 
L - 2450 Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 

parlementaire N“1360 du 18 octobre 2019 de l’honorable député Monsieur 

Marc Goergen, concernant l’utilisation des gyrophares bleus lors d’un convoi 

de police officiel, 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.

François Bausch 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4, Place de l'Europe
Luxembourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308



ÂntWèrt vüm Hër FrançolsjBàüsch,;Mlnlstër-fiRiïànhëhzeg Sëèhérheet a Minister fir 
fVIôbilitéit ah ëffëhtIecH AarbëcHtèh qp d'pàrlaméntaresch Fro n“1360 
vurh*18. Oktobër 2019 vum honoràbelen Deputeiërte Marc Goergen

Dep: honorabelen Deputéierte Marc Goergen ihüêt Frpen ïwwert d'Nôutvvennëgkeet vu bloe 
Luuchten op de Gefierer vun de Membere vun der Rëgierung.

Ét ass rjçhteg;, datt d'Artikejen 39 an ^ yurp piodifizeiërten Arrête grând-ducal vüm 23 
l^qyembër lij935' iyvvyert de Verkéjer op dèr •ëffentlècher Stroqss (Codé de là Route) déi 
Gpfieterqpziëleni^i^ iTiat'bJop LüUchten équipêiert kënrié ginn.

Wéini, an ënner wat fjr Bedéngungen dès LuuGhteh awer elo àgesat kënne ginn ass kioer am 
Gode de la Route beschriwwen, an zwar an dën Artikelëh 2 an 139.

Sou beseetd'PefïnJtioUn Uuhi Service urgent (Ait:,2, PUnkt:5.i0 vUni Code de la Route), wéini 
d'blo Luue|ttenKdàerfep,agesàt;gihn.

:Fiert;en Pplice-iGpnyoi, dee;perse:enggesch|ossenilriitéit'fQrrnéiert, iwwert eng Kraizung wou 
en ent\A/eder keng Virfaàrt huet oder dep Trafié mat roude LuUchte geregëlt gett, kànn et gutt 
sinn, datt de Convoi opgespléckt këihtginri. Duerflr fUerën d'Pblice-^Gonvoieë prinzipiell mat 
de bibe LuUchtep, vvàt Paischt màt.der Zait ze dihh Huet, mée et ass e Sécherheetsfaktor fir 
de Convoi.

Bei auslannesche Visiten defihëiert eng am Virfeld ausgefouert Risikoanalyse, ob aus 
Sécherheetsgrënn de Gonyoi,am Service urgept ausgefouert muss ginn pder pet.

Bei de Gefierer vun dei^ Pegierung lëjt des Pepisipup beini Chauffer (deen pch Pplizist ass), bel 
enger Eskort'vupi grpussherzpglechep Haff bëi der Police-Uriltëit dëi des àusfëiert.

Üm Endeffekt ass et émmer en Ôfweie.vun InfPrmatipurien: opgrond vun deëhen esou ePg 
Decisipun gehPlI gëtt, respektiv ass et ph fpPctioUn vün der individtieller odèr genefeller 
Sëcherheetsiag vun der eskortëierter PérsoUn (d'Larigt vum Convoi, par rapport zu der 
VerkëiérssitUatlouri oder visites à risque, àsw.).

D'Reegele, a wëi enge K6nditiPuhê;seGh,.e Gefier mat bloe Luuchten iwwert Vitesslimitatioune 
kann ewech setze sinn am Artikel 139 (Punkt 5 à) vum Code de la Route festgehalen.

Generell gëlle àlsP fir d'Gefierer vun Regierungidei nornjaJ Reegele vum Code de la Route. 
Speziell Situatiounen kënnen et awer erfuerderen, datt dës Gefierer musse kënnen sech esPu 
séier wëi mëiglech vun À no B kommen. Dat geschitt dann np Reegelen dëi am Cpde de la 
Route festgeluecht sinn.


