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Lëtzebuerg, den 15/01/2020

Hër President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, 
dës parlamentaresch Fro un d'Ministere tir Mobilitéit, Energie & Finanzen 
weiderzeleeden.

Viru ronn engem Mount huet den Energieminister ugekënnegt, dass ab dem éischte 
Mâerz vun dësem Joer d'Autossteier net méi nom NEFZ-Modell berechent gëtt, mee nom 
WLTP-Modell, wat eng Hausse vun dëser Steier zur Konsequenz wàert hunn.

Wéi den Energieminister an engem RTL-Interview vum 7ten Dezember gesot huet, soll 
d'Steier awer just fir Neiween gëllen an net fir Autoen, déi schonns verkaf goufen.

Do stellt sech allerdéngs d'Fro, wéi d'Autossteier fir déijeeneg Keefer berechent gëtt, déi 
hire Kafkontrakt oder Devis schonns virun der Aféierung vun der Autossteier 
ënnerschriwwen hunn an hiren Auto erreischt dëst Joer ausgehànnegt kréien, 
immatrikuléieren a bezuelen.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Wéi gesàit d’Situatioun aus fir Keefer, déi virun der Aféierung vun der neier 
Autossteier eng Offer ënnerschriwwen hunn, mee den Auto eréischt am Joer 2020 
ausgehànnegt kréie bzw. dëse réischt am Joer 2020 immatrikuléieren? Falen dës 
Keefer ënnert de Régime vun der vireger Autossteier oder ënnert de neie Régime?

2. Wat ass den ausschlaggebende Krittàr, fir dass d'Bestellung vun engem Auto am 
Joer 2019 ënnert de Régime vun der vireger, respektiv der neier Autossteier fait? 
Geet et duer een ënnerschriwwene Kafkontrakt oder Dévis zum Zàitpunkt vun 2019 
virzeléeën oder gëtt den Datum vun der éischter Immatrikulatioun vum Auto 
consideréiert?

3. Am RTL-Interview sot de Minister, dass Occasiounsautoen net vun der neier Steier 
wàerte betraff sinn. D'Steier gëllt deemno net fir "déi Autoen, déi ee schonn huet". 
Wéi rechtfàerdegt d'Regierung, dass Autosbesëtzer, déi genee dee selwechten Typ 
Auto mat der selwechter Motoriséierung hunn a jeeweils déi nâmmiecht Quantitéit 
un Zàregaser ausscheeden, mat zweeërlee Mooss besteiert ginn?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de la Mobilité 
et des Travaux publics
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Ëntfée le;

19 mars 2m

Luxembourg, le 12 mars 2020

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement

Service Central de Législation 
Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse commune aux questions 

parlementaires N*1720 du 15 janvier 2020 de i'honorable député Monsieur Marc 

Goergen et N°1837 du 6 février 2020 de l'honorable député Monsieur Jeff Engelen, 

avec la prière 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



Gemeinsam Ântwert vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, François Bausch, vum 
Minister fir Energie, Claude Turmes, a vum Finanzminister, Pierre Gramegna, op 

d'parlamentaresch Ufro n*l720 vum 15. Januar 2020 vum Hâr Deputéierte Marc Goergen an op 
d'pariamentaresch Ufro n*1837 vum 6. Februar 2020 vum Hâr Deputéierte Jeff Engelen ivmert 

d'Applizéiere vum WLTP fir d'Berechne vun der Autossteier

Fir d'Ëmstellung vun der Berechnung vun der Autossteier op de WLTP ("Worldwide harmonized Light 
vehicles Test Procedure") zielt den Datum vun der éischter Immatrikulatioun (date de la première mise 
en circulation). Konform zu dem europaesche Reglement 2017/1151 vum éischte Juni 2017, mat deem 
de WLTP-TestzykIus fir d'Homologatioun fir Gefierer agefouert gouf, muss ail Land déi nei 
Bestëmmungen, wat Umelle vun Autoen ubelaangt, bis spéitsténs den 31. Dezember 2020 ëmsetzen. 
De geplangte Stéchdatum zu Lëtzebuerg ass den éischten Dag vum Mount, nodeems d'Gesetz 
(Gesetzesprojet N*7506) iwwert d'Applizéiere vun de WLTP Wàerter am "Journal Officiel du Grand- 
Duché dé Luxembourg" publizéiert gouf.

Et ass wichteg ze ënnerstràichen datt fir ali Auto, dee vifum Stéchdatum fir d'éischte Kéier 
immatrikuléiert gouf (och am Ausiand), d'Autossteier déi sèlwecht bleift. Bei dëse Gefierer gëtt 
d'Autossteier weiderhi mat den NEDC-Wâerter ("New European Driving Cycle") berechent och wann 
d'Gefier weider als Occassiounsauto verkaf gëtt oder fir ee Moment net méi ugemellt war. Deemno 
gëtt et keng Retroaktivitéit bei Autoen déi scho virun dem genanhten Datum ugemellt waren.

Wann een Auto nom Akraafttriede vum Gesetz fir d'éischte Kéier ugemellt gëtt, esou gëtt 
d'Autossteier mam kombinéierte Waert vun de CO2 Emissiounen nom WLTP-TestzykIus berechent. An 
der Moyenne leien dës Waerter ongeféier 20% méi héich wéi déi entspriechend Waerter vum NEDC, 
mee et ginn awer och Modeller wou de WLTP-Waert méi niddereg oder d'selwecht héich ass. Deemno 
gëtt et kehg generell Formel woumat d'Variatioun tëschent den zwee Ofgaswaerter fir ail Auto kéint 
bestëmmt ginn. Et hankt ëmmer vun Auto zu Auto of wéi héich den Ënnerscheed tëschent dem NEDC- 
an dem WLTP-Waert ass. Aus dësem Grond soll d'Berechnungsformel vun der Autossteier 
onverannert bleiwen a just den Ofgaswaert op den neie Préifzykius adaptéiert ginn.

Esou bleift zum Beispill d'Autossteier bei engem Diesel mat 120 g COj/km nom NEDC onverannert 
géintiwwer engem Diesel mat 120 g C02/km nom WLTP. Hei sief awer drop higewisen, dass 
tatsachlech de selwechten Auto ka verschidde C02-Wëerter a Funktioun vum Ofgastest hunn, 
wouduerch d'Autossteier bedéngt duerch den ënnerschiddiechen Ofgaswaert, fir een Auto deen no 
dem Stéchdatum fir déi éischte Kéier ugemellt ginn asS, anescht ass, wéi fir ëen Auto dee virum 
Stéchdatum vir déi éischte Kéier ugemellt gouf.

Aus dësem Grond huet de Ministère fir Mobilitéit ah ëffentlech Aarbechten och eng 
Informatiounscampagne (www.wltp.lu) gestart fird'Leit doriwwer ze informéieren. Esou sollen d'Leit 
mat deenen Informatiounen hiren Auto kafe kënnen. Aus dësem Grond ginn déi zwee Waerter och 
transparent bei de COncessionnairen affichéiert, esou dass ail Persoun, déi een Auto wëll kafen, sech 
am Detail informéiere kann.

Dëst bréngt mat sech, datt de Konsumênt beim Kaf vu sengem Auto méi realistesch 
Verbrauchswaerter ugewise kritt wouduerch bien, wann hie sech un den neie WLTP- 
Verbrauchswaerter orientéiert, bei enger duerchschnëttlecher Fuerleeschtung vun 13.000 km am 
Joer, bei engem Diesel bis zu 300€ a bei engem Bensinner bis zu 330€ ka spuere wat d'Tanken 
ubelaangt, dëst well den theoreteschen an de reelle Verbrauch besser korreléieren.


