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Hàr President,
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech,
dès parlamentaresch Fro un de Minister fir Mobilitéit weiderzeleeden.
Den deemolegen an aktuelle Mobilitéitsminister hat an engem Interview vum 16te
September 2017 am Tageblatt ugekënnegt, dass bis d'Joer 2020 insgesamt 40000
Elektroautoen op eise Stroosse ruile sollen.
Wéi a verschiddene Autorevuen ze liesen ass, bedroen d'Liwwerzàite fir Elektroautoen
tëschent 3 an 12 Méint. Faits d'Demande vun den Elektroautoen am globale Kontext
weider sollt steigen a glâichzàiteg d'Autoshiersteller net mat hirer Produktioun
nokommen, kéinten dës Delaien sech an Zukunft nach weider verlângeren. Des Weidere
steigt d'Demande no Elektroautoen net nëmmen hei zu Lëtzebuerg, mee op der ganzer
Welt.
An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:
1. Ass de Minister der Meenung, dass genuch Elektroautoe fir de lëtzebuergeschen
Autosmarché disponibel wàerte sinn, fir dass déi vum Minister dekiaréiert Zuel vu
40000 Elektroautoe fir d'Joer 2020 ze erreechen?
2. Bleift de Minister bei senger Ausso, dass 2020 mindestens 40000 Elektroautoe
sollen zu Lëtzebuerg ugemellt solle sinn?
Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Miftisteie de id Mübilde
et des Travaux publics

Luxembourg, le

Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec
le Parlement
Service Central de Législation
43, boulevard F.D. Roosevelt
L - 2450 Luxembourg

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question
parlementaire N“1248 du 25 septembre 2019 de l’honorable député
Monsieur Marc Goergen, concernant le délai de livraison pour voitures
électriques, 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.

François Bausch
Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics
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Bureaux: 4, Place de l'Europe
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Ântwert vum Hâr François Bausch, Minister fir Mobilitéit an êffentlech Aarbechten op
d'parlamentaresch Fro n‘’1248 vum 25. September 2019 vum honorabelen Deputéierte
Marc Goergen

Den honorabelen Deputéierte Marc Goergen freet a senger parlamentarescher Fro ob bis Enn
vum nachsten Joer 40.000 Elektroautoe zu Lëtzebuerg kennen ugemellt sinn.
Wéi an der rezenten parlamentareschen Froen n°770 an n'804 erkiaert sinn d'Zuelen vun den
néi immatrikuléierte elektreschen Autoe am gaangen mat klammen. Dès Evolutioun kann op
déi 2019 agefouerte méi direkt an héich Primme zréckgefouert, op den Ausbau vun den
« Chargy » Luetstatiounen an awer och op eng méi grouss Auswiel vun voll elektreschen an
Plug-in Hybrid Modeller. Et kann een awer haut dervun ausgoe dat bis Enn 2020 nach keng
40.000 Elektroautoe zu Lëtzebuerg waerten ugemellt sinn.
D'Ziel vun 40.000 Elektroautoe, wat ongeféier 10% vum lëtzebuerger Fuerpark géif
entsprieche, gouf 2011 vun der deemoleger Regierung ausginn. Parallel gouf an Dàitschland
d'Ziel vun enger Millioun Elektroautoe bis 2020 annoncéiert. Deemools goung een dervun aus
dat vill vir den Client intéressant Elektroautoe géifen op den Maart kommen. Leider huet dës
Entwécklung méi laang gedauert an wéi uewen erkiaert ass dëst eréischt sait Kuerzem de Fall.
D'Autoshiersteller sinn awer verflicht vir ëmmer méi spuersam an ëmweltfrëndlech Modeller
op de Maart ze bréngen. Esou dierf d'Moyenne vum Flotteverbrauch pro Hiersteller 2020
nëmmen nach 95g COi/km entsprieche an dëse Wàert geet dono weider erofgoe. Dës Virgabe
bréngen mat sech dat och ëmmer méi intéressant Elektroautoe vir de Client op Maart waerte
komme.
Am Kader vum nationale Energie- an Klimaplang ass d'Regierung am gaangen néi Zieler an
Mesuré vir d'Elektromobilitéit auszeschaffen. Esou solle bis d'Joer 2030 ongeféier
d'HaIschent vum lëtzebuerger Fuerpark Elektroautoe sinn.

