
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
M,rnstere de la Mob1ltte 
et des Travaux publics 

Monsieur le Ministre, 

Luxembourg, le 1 7 JUIL. 2020 

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement 

Service Central de Législation 
Luxembourg 

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

question parlementaire N°2391 du 15 juin 2020 de l'honorable député 

Monsieur Marc Goergen, concernant les vols court-courriers, 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. 

Adresse postale: L-2940 Luxembourg 

Franç�h 
Ministre de la Mobilité 
et des Travaux publics 

Bureaux: 4, Place de l'Europe 
Luxembourg/Kirchberg 

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308 



Gemeinsam Antwert vum Har François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten a 
vun der Madame Carole Dieschbourg, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung, op 
d'parlementaresch Ufro n° 2391 vum 15. Juni 2020 vum Har Députéierte Marc Goergen iwwert 

"Vols court-courriers" 

l. Deelt d'Regierung d'Differenzéierung vum Luxair-Chef, dass ee bei Kurzstreckeflich tëschent 

Zubringerdienst a City-Trips ënnerscheede muss? 

2. Sinn d'Ministeren der Meenung, eng d'Zuchverbindung enger Fluchverbindung soli virgezu ginn, 

och wann et sech ëm een Zubringerdienst handelt? 

3. Wéi eng lëtzebuergesch Fluchstrecke sollten an den Ae vun de Ministere ganz ewech falen? Bis 

wéini sollen dës Strecken ewechfalen? 

4. Ugesiichts, datt d'EU-Parlament de Klimanoutstand ausgeruff huet an d'Klimaneutralitéit bis 

d'Joer 2050 freet, waert d'Regierung op EU-Niveau agéieren, fir Kurzstreckeflich ze verbidden? 

Falls jo, wat hunn d'Ministeren hei konkret vir? 

5. Wéi gedenkt Regierung generell géint de Praisdumping am Low Cost ze handelen? 

Generell gëtt ënnerscheet tëschen ,,Zubringerflich" oder ,,vols de correspondance" a 

Kuerzstreckeflich. Bei den Zubringerflich handelt et sech em den éischten Deel vun enger Rees, déi 

mat engem oder méi Uschlossflich weidergefouert gëtt. Destinatioun vun esou engem Fluch gëtt 

meeschtens reng dofir benotzt fir de Fliger ze wiesselen. 

Wann eng Zuchverbindung et erlaabt ënner anlechen oder bessere Konditiounen den 

Uschlossfluchhafen z'erreechen, da stellt dëst sécher eng attraktiv Alternativ duer fir de Passagéier. 

Et bestinn och schonn ,,intermodal" Ticketen z.B. vu Bréissel mam Schnellzuch ob Parais Charles-De

Gaule, wou den Zuchbilljee ais éischten Deel vum ,,Vol à correspondance" ugesi gëtt. De Passagéier 

entscheet jee no der Attraktivitéit vun der Offer wéi eng Optioun hien auswielt. 

Enner ,,lëtzebuergesche Fluchstrecken" ass wuel ze verstoen, datt et sech em Flich mat Destinatiounen 

op oder vu Lëtzebuerg aus handelt. D'Regierung huet keen Afloss op kommerziell Entscheedungen vu 

Fluchgesellschaften, déi wëllen op oder vu Lëtzebuerg aus fléien. Den Aviatiounsmarché ass een 

oppenen, liberaliséierte Maart, dee weltwait no Offer an Demande funktionéiert. Et dierft schwiereg 

ginn, verschidde Strecken op nationalem oder europaeschem Niveau ,,ze verbidden". D'Gesellschafte 

si selwer faeg z'entscheeden, wat hir strategesch Positionnementer sinn. 

Et kann een allerdéngs Ureizer ginn, datt et praislech op Kuerzstrecke méi interessant ass, mam Zuch 

ze fueren ewéi ze fléien. Den Transportminister huet sech op europaeschem Niveau an de leschte 

Joeren ëmmer rëm dofir agesat, fir datt eng attraktiv an efficace europaesch Zuchinfrastruktur 

geschaaffe gëtt, fir dem Client eng reell Alternativ zum Fliger kënnen unzebidden. Am deem Kontext 

huet den Transportminister Enn Juni een oppene Bréif un d'Europaesch Kommissioun geschriwwe fir 

en massiven an séieren Ausbau vum europaesche Réseau ze fuerderen. 



Bëllegfluchgesellschaften ginn effektiv ëmmer méi staark um internationalen Aviatiounsmarché. Et 
muss generell gekuckt ginn, datt den Billjeesprais all extern Kaschten mat beinhalt, also och déi 
Kaschten, déi duerch Kaméidi oder C02-Emissioune verursaacht ginn. Dësweideren setzt Lëtzebuerg 
sech op europaeschem Niveau dofir an, datt de Sozialdumping an der Fligerei ënnerbonne gëtt. Hei 
mussen op EU-Niveau d'Rechter vun de Piloten a vum Equipage besser geschützt ginn an dëst och 
verstaerkt kontrolléiert a bestrooft ginn, fir ze verhënneren, datt op Kaschte vun den Employéen 
Dumpingspraisser ugebuede ginn. D'Responsabilitéit lait awer och hei bei all eenzelne Passagéier fir 
duerch d'Wiel vun der Fluchgesellschaft beim Billjeeskaf dës Compagnien ze ënnerstëtzen oder net. 
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