
 

 
                             Luxembourg, le 15 juillet 2021 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no4496 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°4496 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 

N° 4496 
Reçue le 15.07.2021



Äntwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima a nohalteg Entwécklung op d’parlamentaresch Fro 

n°4496 vum 15. Juni 2021 vun dem éierewäerten Deputéierten Här Sven Clement iwwert “Reprise 

d'emballages” 

1. Laut Wort, si 24 vun deenen 99 vum Ministère ugeschriwwe Betriber, mëttlerweil 
gesetzeskonform. Wéi laang Zäit hunn déi verbleiwend Betriber nach, fir sech ze regulariséieren, 
ier Sanktiounen ausgeschwat wäerte ginn? 

Et ass kee festen Délai fixéiert ginn, bis wéini déi Betriber konform musse sinn. Vun deene Betriber 
déi ugeschriwwe gi sinn, sinn eng Rei an der Prozedur fir sech bei Valorlux ze enregistréieren. Wéi 
laang dës Prozedur dauert hängt vun der Valorlux of. 

2. Vue que datt d'Gesetz scho säit iwwert 4 Joer a Kraaft ass, wéi erkläert den Ëmweltministère, 
dass et esou laang gedauert huet, fir déi net konform Betriber ze identifizéieren an op hire Feeler 
opmierksam ze maachen? 

Et ass ee kontinuéierleche Prozess fir d’Betriber konform ze setzen. 

3. Den eemolege Valorlux-President erkläert am Wort-Artikel, dass hien direkt nom Untrëtt vun 
der Ministesch dës drop opmierksam gemaach huet, dass verschidde Betriber d'Gesetz vun 2017 
net respektéieren. Kann d'Ministesch dëst bestätegen? Huet Valorlux den Ëmweltministère scho 
viru menger parlamentarescher Fro drop opmierksam gemaach, dass verschidde Betriber sech net 
un d'Gesetz halen? 

D’Valorlux huet an deene leschte Joere regelméisseg der Ëmweltverwaltung Betriber gemellt, déi nët 
par rapport zum Verpakungsgesetz konform sinn. Dës Betriber sinn dann och entspriechend 
kontaktéiert ginn fir sech konform ze setzen. 

Den aktuell thematiséierte Betrib taucht eng éischte Kéier an der Annexe vun engem Courrier vum 
Januar 2021 op. Dee Courrier ass eigentlech eng Äntwert vu Valorlux op Froe vun der 
Ëmweltverwaltung zu hirem Rapport annuel vun 2019. Den Auteur vun deem Courrier verweist 
heiran op eng Annexe zu de “Freeriders”: “Dans ce cadre, veuillez trouver en annexe la liste non-
exhaustive des entreprises concernées que nous vous avions déjà fait parvenir”. Bei der 
Iwwerpréifung vun der Lëscht, ass festgestallt ginn, dass déi Ausso esou nët konnt bestätegt ginn. 

4. Fir wéi vill Tonne Verpackungsmüll sinn dës 99+1 Betriber schätzungsweis responsabel? 

Et ass nët méiglech heizou eng Ausso ze maachen, well nët bekannt ass wat fir Verpakungen dës 
Betriber op de Marché setzen a wéi schwéier déi jeeweileg Verpakunge sinn. 

5. Wéi vill hätten déi concernéiert 99+1 Betriber misse pro Joer u Valorlux a Form vu 
Membersbeiträg bezuelen? Wat fir ee finanzielle Schued ass Valorlux doduerch entstanen? 

Heizou kann och keng Ausso gemaach ginn. De Membersbäitrag, deen e Betrib u Valorlux ze 
bezuelen huet gëtt gerechent op Basis vun dem Material aus deem d’Verpakunge bestinn déi de 
Betrib op de Marché setzt en dem Gewiicht vun deem jeeweilege Material. 
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