Le caractère urgent de la question n’a pas été reconnu (13.05.2020)

n° 2197
Fernand ETGEN
President vun der
Deputéiertechamber
19, um Krautmaart

Par Alff Christian , 09:09, 13/05/2020

L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 12/05/2020

Här President,
Sou wéi den Artikel 84 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un d’Ministere ﬁr Aussenugeleeënheeten
an Europa & Ëmwelt, Klima an nohaltëg Entwécklung weiderzeleeden.
Déi belsch Pläng, ﬁr no un der Lëtzebuerger Grenz atomar Oﬀäll ze stockéieren, suerge bei
der Lëtzebuerger Ëmweltministesch fir grousst „Onversteesdemech“.
De 15. Mee 2018 huet d’Chambre de Projet de loi n°7177 eestëmmeg votéiert. Beim dësem
Projet de loi goung et ëm een Accord tëscht dem Grand-Duché an der Belscht, betreﬀend
der Gestioun an dem deﬁnitiven Stockage vum radioaktiven lëtzebuergeschen Oﬀall um
Territoire vun der Belsch. Wärend der deemoleger Chamberdebatt hat een Deputéierten
Folgendes ze bedenke ginn:

„ (…) Et kann een sech och froen, wéi d’Diskussioun an der Belsch virugeet ëm de
Stockage vun de radioaktiven Oﬀäll. Wéi d’Madamm [Rapportrice] richteg gesot
hat, hu si och nëmmen e provisoresche Site. An der Belsch gëtt et nach keen
deﬁnitive Site ﬁr radioaktiv Oﬀäll. An et muss een also och d’Fro stellen: Wéi geet
déi Diskussioun an der Belsch virun? An ass et wierklech eng op laang Dauer
kredibel Léisung, déi eis hei proposéiert gëtt?“

Den Artikel 2 vum bilateralen Ofkommes mat der Belsch hält iwwerdeems fest:

« Les déchets radioactifs luxembourgeois conditionnés seront entreposés en
Belgique jusqu'à leur stockage déﬁnitif dans les respects de la réglementation
belge en vigueur. »

Am Artikel 7 steet :

«Le Grand-Duché de Luxembourg s'engage à couvrir tous les coûts occasionnés

sur le territoire belge en exécution de l'article 2». A weider: « Le Grand-Duché de
Luxembourg s'engage à s'acquitter de toutes les redevances présentes et futures
pour la gestion à long terme sur le territoire belge des déchets radioactifs
luxembourgeois qui font objet de cet accord, conformément au cadre
règlementaire en vigueur en Belgique.»

An de belschen Medien, tous médias francophones confondus, schwätzt déi belsch
Ëmweltministesch vun engem «incident diplomatique sérieux» an ass irritéiert vun den
Aussoen vun hirer lëtzebuergescher Homologue.
An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:
1. Dir Dammen an Häre Ministeren, waren d‘Plaze ﬁr de Stockage vum radioaktive
Material Sujet vun Diskussioune wärend de Verhandlungen ëm de besote bilateralen
Accord? Wa jo, wat ass d‘Resultat vun dësen Diskussioune gewiescht? Wa net, ﬁrwat
net?
2. Wëssend, datt scho wärend den Diskussiounen an der Chamber Bedenken opkomm
sinn, betreﬀend de futur Sitë ﬁr de Stockage vum radioaktive Material – Goufen et
duerno nach eng Kéier Concertatioune mat de belschen Autoritéiten? Wa jo, wéini, wou,
a wat ass dobäi eraus komm? Wa nee, firwat net?
3. Madamm Ministesch, hat Dir well Gespréicher mat de belschen Autoritéite betreﬀend
der laangjäreger, vun der Zivilgesellschaft gefuerderter, Fermeture vun de Centrales
nucléaires an der Belsch ? Wa jo, wat war de Fin mot vun dëse Gespréicher?
4. Wéi vill Material vu Lëtzebuerg ass momentan an der Belsch entreposéiert? Wéi vill
huet Lëtzebuerg déi läscht Jore fir de Stockage vun dësem Material bezuelt?
5. Konform zum Artikel 2 a 7 vum bilateralen Accord – Wäert Lëtzebuerg sech, am Fall wou
déi Sitten no un der lëtzebuergescher Grenz realiséiert géife ginn, mat un de Käschten
fir de Bau bedeelegen?
6. Madamm an Här Minister, ﬁrwat ass am Kader vum bilateralen Ofkommes net een
Arrangement fonnt ginn zesumme mat de belschen Autoritéiten, ﬁr déi futur Sitten net
an der Grenzregioun ze installéieren?
7. Madamm Ministesch, hu Dir mat ärer belscher Homologe Kontakt opgeholl, ier Dir mat
der Revelatioun vum Stockage no der lëtzebuergescher Grenz un d‘Press erugetruede
sidd? Wa net, firwat net?
8. Madamm Ministesch, hu Dir Iech mat der Regierung concertéiert, ier Dir mat der
Revelatioun vum eventuelle Stockage vu radioaktivem Material no der lëtzebuergescher
Grenz un d‘Press erugetruede sidd? Wa net, firwat net?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven
Député

Luxembourg, le 15 juin 2020

Par Alff Christian , 07:56, 16/06/2020

Objet :

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

Question parlementaire no2197 – Réponse

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire
n°2197 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.
La Ministre de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable

Carole Dieschbourg

Gemeinsam Äntwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima a nohalteg Entwécklung, dem
Energieminister an der Gesondheetsministesch op d’parlamentaresch Fro n°2197 vum éirewäerten
Deputéierten Här Sven Clement iwwert de “Stockage géologique de déchets nucléaires”
1. Dir Dammen an Häre Ministeren, waren d‘Plaze fir de Stockage vum radioaktive Material
Sujet vun Diskussioune wärend de Verhandlungen ëm de besote bilateralen Accord? Wa jo,
wat ass d‘Resultat vun dësen Diskussioune gewiescht? Wa net, firwat net?
D’Direktiv 2011/70/Euratom schreift fir, dat all Memberstaat een nationale Programm ëmsetze muss
deen all d’Etappen vun dem Entstoen vum Offall bis zur Entsuergung ofdeckt. De Wee hin zur
Entsuergung ass an all Memberstaat ee ganz laange Prozess, wouvun an der Belsch elo déi éischt
Etapp an der Diskussioun ass.
Zu deem Moment wou d’Verhandlungen zum Accord gefouert gi sinn, war de Prinzip vun der
Endlagerung an der Belsch nach net offiziell festgehalen. Deemno wier eng Diskussioun iwwert
d’Plaz oder d’Plazen fir de Stockage während de Verhandlungen just spekulativer Natur gewiescht.
2. Wëssend, datt scho wärend den Diskussiounen an der Chamber Bedenken opkomm sinn,
betreffend de futur Sitë fir de Stockage vum radioaktive Material – Goufen et duerno nach
eng Kéier Concertatioune mat de belschen Autoritéiten? Wa jo, wéini, wou, a wat ass dobäi
eraus komm? Wa nee, firwat net?
Den Accord reegelt wichteg Prinzipien iwwert d’Verbréngen vu lëtzebuerger radioaktiven Offäll an
d’Belsch. No der Ratifikatioun vun dem Accord a béide Länner lafen fir de Moment Échange fir déi
administrativ an technesch Detailer bei der Ëmsetzung vum Accord ze klären. An deem Kader gouf et
e puer Reuniounen an Échangen vu Lëtzebuerger Säit mat der belscher Agence fir d’Gestioun vu
radioaktivem Offall (ONDRAF) an dem Wirtschaftsministère aus der Belsch. D’Fro vum Site war zu
kengem Moment um Ordre du jour.
3. Madamm Ministesch, hat Dir well Gespréicher mat de belschen Autoritéite betreffend der
laangjäreger, vun der Zivilgesellschaft gefuerderter, Fermeture vun de Centrales nucléaires an
der Belsch ? Wa jo, wat war de Fin mot vun dëse Gespréicher?
D’Regierung geet dovunner aus, dat sech d’belsch Regierung un dat belscht Gesetz vum 31. Januar
2003 iwwert den Atomausstig hält an dee leschte Reakter den 1. Dezember 2025 vum Netz geet an
d’Emweltministesch an den Energieminister engagéieren sech op alle Niveauen géint d’Atomenergie.
D’nukleart Haftungsgesetz, wat vun der Justiz- an der Ëmweltministesch zesummen abruecht goufen
an vun der Chamber gestëmmt gouf, gëtt der lëtzebuerger Regierung d’Méiglechkeet mat Nodrock
op d’Anhale vun dëser Echéance ze insistéiren.
4. Wéi vill Material vu Lëtzebuerg ass momentan an der Belsch entreposéiert? Wéi vill huet
Lëtzebuerg déi läscht Jore fir de Stockage vun dësem Material bezuelt?
Bis elo ass ee Volumen vun 0,510 m3 an d’Belsch transferéiert ginn. Dëst huet 182 981,67 € kascht.
5. Konform zum Artikel 2 a 7 vum bilateralen Accord – Wäert Lëtzebuerg sech, am Fall wou déi
Sitten no un der lëtzebuergescher Grenz realiséiert géife ginn, mat un de Käschten fir de Bau
bedeelegen?

D’lëtzebuerger Regierung wäert sech mat alle juristeschen a politesch Mëttelen dofir asetzen, dat
keen Endlager un eis Grenz kënnt. Esou huet d’Emweltministesch den 11. Juni 2020 ee kriteschen
Avis un déi belsch Ëmweltministesch an un d´ONDRAF geschéckt.
6. Madamm an Här Minister, firwat ass am Kader vum bilateralen Ofkommes net een
Arrangement fonnt ginn zesumme mat de belschen Autoritéiten, fir déi futur Sitten net an der
Grenzregioun ze installéieren?
Zu deem Moment wou d’Verhandlungen zum Accord gefouert gi sinn, war de Prinzip vun der
Endlagerung an der Belsch nach net offiziell festgehalen.
7. Madamm Ministesch, hu Dir mat ärer belscher Homologe Kontakt opgeholl, ier Dir mat der
Revelatioun vum Stockage no der lëtzebuergescher Grenz un d‘Press erugetruede sidd? Wa
net, firwat net?
Et handelt sech net em eng Revelatioun. Meng Servicer si vun der ONDRAF iwwer Email, zesumme
mat deenen aneren EU-Staaten iwwert de Lancement vun der Prozedur an der Belsch informéiert
ginn. An der selwechter Email ass eis och matgedeelt ginn dat keng grenziwwerschreidend Effekter
am Kader vun der SUP (Strategische Umweltprüfung) analyséiert ginn.
Dëst ass och eis Haaptkritik zu dësem Moment vun der Prozedur. Eiser Analyse no kënne
grenziwwerschreidend Impakter net ausgeschloss ginn a hätte missten analyséiert ginn. Och hätt
Lëtzebuerg an d’lëtzebuerger Bierger missten “en bonne et due forme” consultéiert ginn a net
nëmmen informéiert. Sou gesäit et souwuel de Protokoll vu Kiew zur Espoo-Konventioun, wéi och
d´SUP-Direktiv (Directive 2001/42/CE) vir.
8. Madamm Ministesch, hu Dir Iech mat der Regierung concertéiert, ier Dir mat der Revelatioun
vum eventuelle Stockage vu radioaktivem Material no der lëtzebuergescher Grenz un d‘Press
erugetruede sidd? Wa net, firwat net?
De Regierungsrot war am viraus iwwert des Démarche informéiert an huet se ënnerstëtzt.

