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Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 
parlementaire 243 de l'honorable député Monsieur Marc Goergen 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,

I
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Réponse commune du Ministre de l'Énergie et de l'Aménagement du 
Territoire, du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de la Ministre 
de l'Environnement, du Climat et du Développement durable à la question 
parlementaire n°243 du 22 janvier 2019 de l'honorable député Monsieur 
Marc Goergen

• Wéi legitiméiert d'Regierung d'Subventioun vun aktuelle Modeller vun Elektroautoe 
mat ëffentleche Steiergelder, wëssend dass d'Produktioun vun de Batterien, déi bei 
dësen Autoen zum Asaz kommen, aktuell net ëmweltfrëndlech ass?

• Kann den Hür Minister confliméleren, dass mat der ugekënnegter Primm keng 
Elektroautoe subventlonéiert gi bei deene Kanneraarbecht am Produktiounsprozess 
vum Auto zum Asaz kennt? Wéi kann den Hàr Minister garantéieren, dass an der 
Produktiounskette vun darzaitegen Elektroautoe keng Kanneraarbecht zum Asaz 
kennt?

• Opgrond vun der ôkologescher Bllanz vun der Produktioun vu Batterië fir 
Elektroautoen a wëssend, dass nieft der Elektromobilitéit alternativ 
Untriebstechnologien • dorënner d'Brennstoffzell, den Âerdgas oder Hybridsolutiounen 
- existéieren, gesâit d'Regierung vir, dës Technolagien am aktuelle Mobilitéitskonzept 
ze fiederen? Palis nee, firwat verbléift d'Regierung bei hirer Positloun an der 
Energiepolitik nëmmen op eng Kaart ze setzen? Wat schwàtzt an dem Kontext konkret 
géint d'Fërderung vun Alternativen zum Elektroauto?

Den honorablen Deputéierte Marc Goergen freet Informatiounen iwwert d'Produktioun vun 
de Batterië fir Elektroautoen.

Fir d'éischt gëllt et ze ënnerstraichen, datt d'Organisatioun vun eiser Mobilitéit generell mat 
engem gewësse Verbrauch vun Energie- an Ressourcen verbonnen ass. D'Haaptzil an der 
Mobilitéitspolitik vun der Regierung ass et primâr, den ëffentleche Verkéier an de Vélo ze 
staerken, well seng Auswierkungen um Niveau vun der Ressourcen an den Emissioune méi 
geréng wéi beim Individualverkéier sinn. Wat de lëscht genannten ugeet, sou ass et d'Zil vun 
der Regierung, fir de Ressourcen- an den Energieverbrauch, an domat och déi ëmwelt- a 
klimaschiedlech Emissiounen, maximal ze reduzéieren.

Haut ass eis individuell Mobilitéit haaptsachlech op de Verbrennungsmotor opgebaut.

Wat den Elektroauto ugeet, sou weisen déi haut bekannte wëssenschaftiech Analysen dass 
d'Ôkobilanz vun engem Elektroauto, iwwert de gesamte Liewenszykius gerechent, 
bedeitend besser wéi déi vun engem konventionellen Auto ass, souguer wann dësen mat 
dem konventionellen Stroummix aus Europa opgeluede gëtt. Am Kader vun der nationaler 
Mobilitéitsstrategie Modu 2.0, goufen dës Berechnungen och vir Lëtzebuerg gemaach. 
Dobài ass erauskomm dat iwwert sâi gesamte Liewenszykius en Elektroauto (Batteriewiessel 
mat abegraff) manner ewéi d'HalIschent vum C02-Ausstouss vun engem Dieselauto 
produzéiert (modu2.lu, Sàiten 51-53). Vu dat zu Lëtzebuerg de Stroum aus erneierbaren 
Energien kennt an ail Chargy-Statiounen an zukënfteg Schnelllade-Statiounen mat dësem 
équipéiert sin, gët des Bilanz nach méi positiv.



Zousëtziech zu hirer besserer Ôkobilanz an hire méi geréngen Emissioune vun Zâregaser ass 
bei der Elektromobilitéit dann och nach ervirzehiewen, datt keng lokai Emissioune wéi 
beispillsweis Steckoxyder (NOx) entstinn an datt de Feinstëps wesentlech reduzéiert ka ginn, 
wouduerch d'Loftqualitéit wesentlech verbessert ka ginn.

Wat d'Batterië vun den Elektroautoen ugeet, sou lait d'Liewensdauer vun enger Batterie 
haut schonns bei ongeféier 15 Joer. Et ginn dann och haut schonn Offeren um Marché wou 
un en „zweet Liewen" vun enger Batterie geduecht gëtt, beispillsweis fir Photovoltaikstroum 
an engem Haus ze spâicheren.

Wat de Recyclage vu Batterië ugeet, sou mussen haut an der Europâescher Unioun 50% vum 
Gewiicht vun enger Lithium Batterie recycléiert ginn. Aktuell gëtt sech an Europa dann 
weider mat der Thematik beschâftegt, an et sinn schonns zwee Gesetzer ënnerwee déi als 
Zil hunn datt ail Autosbatterien an Europa an Zukunft zu 100% recycléiert muss ginn. 
D'Europaesch Unioun investéiert dann och staark an d'Fuerschung vun de Batterien, wat an 
der Zukunft wëert de Produktiounszykius nach méi effizient maachen. Ausserdeem schafft 
Lëtzebuerg zesumme mat der europëescher Kommissioun dorunner fir 
d'Batterieproduktioun iwwert EU Gesetzer verbindlech méi ëmweltfrëndlech ze maachen.

Zënter 2017 gëtt et och eng europaesch Initiative, "European Battery Alliance", déi sech 
genau mat den Ëmwelt- a Sozialstandarden ausernaner setzt, well d'Batterië ass e feste 
Bestanddeel vun der Energietransitioun. D'Zil ass et d'Produktioun vu Batterie méi nohalteg 
a sécher ze gestaiten, an op eng Entwécklung vun alternative Batterien ouni Kobalt 
hinzewlerken. Eng éischt Erfollegsetapp ass zum Beispill d'Firma Northvolt a Schweden déi 
nohalteg Batterië produzéiere wâert. An dësem Zesummenhang ginn et aktuell och 
Iwwerleeunge fir en EU-Label ze schafe fir sécher ze stellen dat bei der Produktioun vu 
Batterierohstoffer nohalteg a sozial Kritare respektéiert ginn. Sou Kritare goufe scho fir aner 
Rohstoffer entwéckelt déi a Konfliktianner ofgebaut ginn (Gold oder Zënn).

Et ass nach ze erwënen, dass Sozialstandarden net nëmme spezifesch d'Elektromobilitéit 
betreffen, ma vill aner Produiten, wéi z.B. Laptoppen a Smartphonë. De prozentualen 
Undeel vu Lithium, dee weitwait fir d'Produktioun vu Batterien a Smartphones, Computeren 
an Autoën agesat gëtt, lëit haut bei ongeféier 37,4%. E ganz groussen Deel vun der Lithium- 
Produktioun geet an d'Aluminiumsindustrie oder gëtt als Schmierstoff agesat, wou 
d'Ressource Lithium, anescht wéi bei der Batterie, net méi zréck gewonne kann ginn.

Bei den Ofbau- a Produktiounsprozesser gëtt ëmmer méi Wëert op Nohaltegkeet an och op 
de Respekt vun de Mënscherechter Wëert geluecht. Et sinn Verbesserungen an deem 
Beraich visibel; de problematesche Klengbiergbau entsprécht nëmmen nach ronn 20% vun 
der weltwëiter Gesamtproduktioun, mat enger Tendenz no ënnen (am Verglach 2002: 90%). 
Et muss een och ënnerstrëichen, datt eng ganz Rei vu Ressourcen déi fir 
d'Batterieproduktioun gebraucht ginn, och op eisem Kontinent fonnt kënne ginn a sou eng 
Produktioun mat kuerzen Transportweeër erméiglecht kann ginn, wéi z.B. Kobalt aus 
Finniand, Frankraich Schweden oder Slowakei.

Letztendlech muss en och berécksiichtegen, dass den Âerdueieg, nieft de bekannten 
Ëmwelt- a Menscherechtsproblemer beim Ofbau an dem Transport (Onglécker op 
Buerinselen oder Havarien vun Tankscheffer) och eng ganz Rei sozial Problemer mat sech



bréngt (Hierkonftsiânner sinn oft Krichs- oder Krisegebidder,) an dass des Ressource no 
hirem Ofbau an der Notzung am Verbrennungsmotor, deen zu Klimaschied féiert, 
onwidderbrenglech verbraucht ass an ni méi recycléiert ka ginn.

Bel der Brennstoffzell a Kombinatioun mat Notzung vu Waasserstoff gëtt et ze 
berécksiichtegen, dass d'Produktioun, d'Verdeelung op Tankstellen an déi lokai Spàicherung 
vu Waasserstoff vill méi energieintensiv sinn am Verglach zur direkter Notzung vum Stroum 
an engem Elektroauto. Sou brauch een ongeféier haut drai mol souvill Stroum fir ee 
Kilometer mat engem Brensstoffzellenauto mat Waasserstoff ze fueren wéi wann een de 
Stroum direkt an engem Elektroauto mat enger Batterie notzt. Zousatziech gëtt fir den Asaz 
vu Waasserstoff eng opwenneg an extrem kâschtenintensiv Produktiouns-, Verdeelungs- an 
Tankinfrastruktur gebraucht, wat bei der Batterieautoen net de Fall ass, well hei op e gutt 
ausgebauten Stroumnetz zréckgegraff ka ginn.

Et gelt awer nach ze ënnerstraichen, dass d'Strategie zum Erreeche vun de Klimaziler an 
enger besserer Loftqualitéit Technologie-neutral ass, dat heescht ali d'Kraaftstoffer a 
Motorisatiounen déi hëllefen dës Ziler ze erreeche sollen ënnerstëtzt ginn.

Aus de virgenannte Grënn setzt Lëtzebuerg beim motoriséierten Individualverkéier awer 
prioritâr op Elektroautoen. Déi batteriebedriwwen Elektromobilitéit integréiert sech och an 
d'Energiezukunftstrategie vu Lëtzebuerg, wou déi dezentral Produktioun vu Stroum aus 
erneierbaren Energien am Zentrum steet.

Brennstoffzelle mat Waasserstoff kéinten an Zukunft och eng komplementar Roll spillen. 
Wëil bei Brensstoffzelienautoe mat Waasserstoff och keng schiedlech lokai Emissiounen 
entstinn, sinn dës Autoe och eligibel vir d'Primm vun 5.000 €. Zousatziech gouf vir 
sougenannte Plug-in Hybrid Autoen mat duerchschnëttleche COz-Emissioune vun net méi 
wéi 50 g pro Kilometer eng Primm vun 2.500€ agefouert. Bei Gefierer mat Àerdgas sinn déi 
duerchschnëttlech C02-Emissioune méi héich wéi bei de virgenannte Motorisatiounen, esou 
dat d'Regierung keng Primme vir den Akaf vun esou Neiween virgesâit.


