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Lëtzebuerg, den 23te Januar 2020

Har President,
Sou wéi den Artlkel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bleden ech lech, dës
parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Energie, Ëmweit & Kommunikatioun a Medien
weiderzeleeden.
Verschidde Stied an Hoiiand hunn sait knapps engem Joer hir Quantitéiten u Pabeieroffàil duerch eng
simpel Mesure reduzéiert, wéi verschidden Zeitungen am Ausland beriichten. Deemno kënnen
Haushâlter an Hoiiand duerch een Opt-in decidéieren, ob si wëiie Werbung a Form vu Pabeier an hier
Bréifboîte gehait kréien. Dofir mussen si nëmmen op hirer Bréifboîte uginn, dass si Werbung erhale
wëilen. Aii Werbung, déi net expiizitt un eng Persoun adresséiert ass, daerf net ouni d'Averstandnis
vun der Persoun an d'Bréifboite geheit ginn. Entreprisen, déi sech net dorunner haien, kënne vun de
Leit gemelit ginn a sinn da gezwongen héich Geidstrofen ze bezueien. Duerch dës Mesure huet
d'Stad Amsterdam, den Informatioune vum Site geo.de no, zirca 34 Kiio Offàil pro Haushait pro Joer
agespuert.
An deem Zesummenhang weii ech dem Minister foigend Froe steilen:
1. Wéi viii Kiio Ooffali, opgeiëscht no Materiai (Pabeier, Piastik, etc.), entstinn zu Lëtzebuerg aii Joer
duerch Bréifboitewerbung?
2. Wàert d'Regierung den hoiiannesche Wee matgoen an dofir suergen, dass Werbung iwwert de
Postwée nëmmen nach iwwert een Opt-in kann ausgestaiit ginn? Faiis jo, ab wéini? Falis nee, firwat
net?
Mat déiwem Respekt,

MarcGOERGEN
Députéierten
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Oblet ;

Service central de législation

Question parlementaire n®1764 - Réponse

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question
parlementaire n°1764 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.

irole Diesch
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Ântwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima a nohaiteg Entwécklung, vum Kommunikatiouns- a
Medieminister a vum Wîrtschaftsmînister op d'parlamentaresch Fro n"1764 vum 23. Januar 2020 vum
éïerbaren Peputéierten Har Marc Goergen betreffend der ^Publicité dans les boîtes aux lettres”______
VJé\ vill Kilo Offall, opgelëscht no Materlal (Pabeier, Plastik, etc.), entstinn zu Lëtzebuerg ali Joer
duerch Bréifboitewerbung?
Bei de Plastiksverpakungen an der Bréifboîte muss ënnerscheet ginn, tëschent de Rekiammen déi
iwwert Post verschéckt ginn an déi, déi vun der Post seiwer verschéckt ginn. Zu deenen éischte leie
keng Zuele fir. Bei de Plastiksverpakungen déi awer vun der Post iwwert de Produit "i-mail" verschéckt
ginn, waren et der 2018 eng ronn 6.442.800 Stéck. Dozou sief awer gesot, datt d'Quantitéit vun de
benotzte Plastiksverpakungen am Zaitraum vun 2014 bis 2018 bei der Post ëm d'HalIschent erofgesat
ginn ass. "i-mail" cotiséiert och u Valorlux a kofinanzéiert domat de Recycling. Och ass d'Post Member
bei der Superdreckskëscht fir Betriber a recycléiert ail déi Rekiammen, déi ze vill sinn.
Offiziell Donnéeën zum geneeë Gewiicht vum Total vun de Pabeiersrekiamme ginn et keng. Duerch eng'
net representativ Erfaassung, déi 2014 gemaach gouf, ass héichgerechent ginn, datt eng 60 kg
Rekiamme pro Boîte a Joer ufalen.
Wàert d'Regierung den hollannesche Wee matgoen an dofir suergen, dass Werbung iwwert de
Postwee nëmmen naeh iwwert een Opt-ln kann ausgestallt ginn? Palis jo, ab wéini? Palis nee, firwat
net?
Den hollannesche Wee gëtt aktuell gepréift, dëst och am Kader vum Iwwerschaffe vum aktuellen
Offallgesetz. Momentan lafe d'Aarbechte fir déi verschidden Direktiven déi am Kader vum Paquet
"Economie circulaire" ugeholl goufen, an d'Lëtzebuerger Legislatioun ze transposéieren. Dat sinn eng 7
Gesetzestexter
un
deene
geschafft
gëtt.
Dozou
gehéieren
och
Vermeidungsa
Reduzéierungsmoosnamen, wou Lëtzebuerg méi wait wëll goe wéi dat, wat an den Direktive virgesinn
ass, dat och am Hibléck op eng "Null Offall" Strategie, wouru parallel geschafft gëtt.
Dat aktuellt Offallgesetz vum 21. Maerz 2012 gesait och elo scho vir, datt spezifesch Moossname fir
verschidden Offallstréim kënne geholl ginn. Dës Moossname kënne fir méi oder wéineger geziilten
Offalizorte gëllen. Am Allgemenge gëtt awer eng integréiert Approche an der Offallgestioun
bevirdeelegt, ampiaz vereenzelt Moossnamen ze huelen.
De Bierger huet elo schonn d'Méiglechkeet e Sticker op seng Bréifkëscht ze peschen fir sech bewosst
géint Rekiammen ze entscheeden. Wéivill esou Stickeren op de Bréifkëschte sinn, dozou hu mir keng
Zuelen.
No Récksprooch mat der POST gouf bestategt dass d'Divisioun POST Courrier am Ament eng Opt-out
Politik applizéiert wat d'Verdeele vu Rekiammen an d'Bréifboîtten ugeet. Si kënnt domat de Wënsch vun
hire Clienten entgéint, di op der enger Sëit eng méiglechst grouss Audienz fir hir Rekiamme wëllen hunn,
an op der aner Sait als mëndeg Bierger seiwer decidéiere wëlle wat se an hir Bréifboîte kréien. Et steet
jidderengem, dee keng Rekiamme wëllt frai dëst erkenntlech ze maachen, a POST Courrier respektéiert
dat dann och. POST Courrier huet net wëlles un dëser Politik, déi gutt funktionéiert, eppes z'ânneren.
Et ass ze bemierken dass nach aner Acteuren zu Lëtzebuerg Rekiammen un d'Stéid verdeelen, déi am
generellen och d'Opt-out Politik applizéieren.

