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Fernand ETGEN
President vun der Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

IpiratenI
Sensibilité politique
Boîte postale 83
L-7201 Bereldange

Lëtzebuerg, den 12/09/2019
Hàr President,

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Entrée îs :

12 SEP. 2019

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesait, bieden ech lech,
dès parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Emwelt, Klima a nohalteg Entwécklung
& Wirtschaft weiderzeleeden.
Ob an der Stroossen, um Trottoir oder am Gréngs: op ville Platzen uechtert d'Land fënnt
een ewechgehâiten Zigarettestommelen. De Geste fir ee Stommel ewechzegeheien ass
kuerz. D'Konsequenze fir d'Ëmwelt sinn allerdéngs op laang Dauer immens grave, well
an de Stommelen eng Réi toxesch Materialien ze fanne sinn. De Stommel brauch Jore
bis en sech zersetzt, falls virdrun net schonn een Déier en gefriess huet. An dësem
Zersetzungsprozess gelange Chemikalien, wéi zum Beispill den Arsen, Nikotin, Blei,
Chrom, Kopper oder Cadmium, an eis Ëmwelt. Iwwert de Buedem kënnen des Stoffer
dann och an eist Grondwaasser gelaangen.
D'Konsequenze vum Zigarettestommel fir d'Natur si sait laangem bekannt an se sinn
bedenklech. Trotzdeem gesàit een ëmmer erëm Mënschen, deenen dëst net schéngbar
net bewosst oder égal ass. Anescht ass et net ze erkiàren, dass d'Stommelen ouni
grouss Iwwerleeungen op de Buedem geheit ginn, als wâren et Grimmele vun enger
Mëtsch.
An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:
1. Wéi eng Mesuren huet d'Regierung sait 2013 énnerholl fir d'Ëmweltverschmotzung
duerch Zigarettestommelen ze reduzéieren?
O Waren des Mesuren effektiv a kann d'Regierung dëst unhand vun Zuele
beleeën?
2. Wat wâert d'Regierung a noer Zukunft ënnerhuele fir d'Verschmotzung duerch
Zigarettestommelen ze ënnerbannen?
3. Besëtzt d'Regierung Donnéeë wéi eis Ëmwelt duerch d'Chemikalien aus
Zigarettestommele belaascht ass?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député
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CHAMBRE DES DÉPUTÉ
Entrée le :

1 1 OCT 2019
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Luxembourg, le

Ministère de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable

^ Q QCI. 2019

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

Objet :

Question parlementaire n°1197 - Réponse

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question
parlementaire n°1197 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

Ântwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima a nohalteg Entwécklung op
d'parlamentaresch Ufro n”1197 vum 12. September 2019 vum honorabelen
Deputéierten Har Marc Goergen
1} Wéi eng Mesuren huet d'Regierung sait 2013 ënnerholl fir d'Ëmweltverschmotzung duerch
Zigarettestommelen ze reduzéieren? Waren des Mesuren effektiv a kann d’Regierung dëst
unhand vun Zuele beleeën?
De Ministère an d'Ëmweltverwaltung organiséiere reegelméisseg Sensibiliséierungscampagnë
fir d'Leit iwwert den Impakt vum Ewechgeheie vun Offall an der Natur (Littering) opzekiâren.
D'Campagne "Klengen Offall, grousse Problem" ass 2017 gemaach ginn, an 2018 widderholl
ginn. Dëst Joer ass eng Campagne "Offall kann déidiech sinn" lancéiert ginn, wou nieft de
Problemer vun der Ëmweltverschmotzung, och d'Auswierkungen op Déieren thematiséiert
goufen.
D'Ëmweltverwaltung huet eng Bewaertung vun der Campagne "Klengen Offall, grousse
Problem" a Form vun enger Analyse vun der Medieresonanz an der nationaler Press gemaach.
D'Campagne hat ee wichtegen Impakt an den alldeegleche Medien, awer och um Internet an de
soziale Medien. Insgesamt 15 Artikele goufen an den traditionelle Medien (Pabeier an Internet)
verëffentlecht zum Thema Offall a seng Konsequenzen, dat am Joer 2017, Dës Artikele
betreffen engersaits d'Campagne selwer an anerersaits de Littering am Allgemengen ouni datt
et eng direkt Referenz op d'Kommunikatiounscampagne gëtt. D'Thema ass och op soziale
Medien vu groussen traditionellen Zeitungen an de betraffenen Acteuren opgegraff ginn.
De Feedback, souwuel aus de soziale Medien an a Form vu Kommentaren op déi jeeweileg
Artikelen um Internet, betrëfft haaptsachlech dat schlecht Verbale vum Bierger a kritiséiert,
zum Beispill, ee Mangel u Poubellen op verschidde Plazen.
Zousàtziech gouf d'Campagne fir de Media Awards nominéiert, wat zertifiéiert datt
d'Kommunikatioun a sài Konzept effektiv vun engem onofhangege Jury beuerteelt goufen.
D'Campagne kann aiso als Erfolieg ugesi ginn. Wat d'Effekter um Terrain uginn, ass et schwéier
den direkten Impakt vun der Kampagne ze bewàerten.
Eng eenzeg Sensibiliséierungscampagnë ass sécher net genuch fir Offall ze vermeiden. Esou
Initiative musse reegelméisseg widderholl ginn, sou datt de Message am Gewësse vun de
Bierger manifestéiert gëtt. Schiussendlech wâert et noutwendeg sinn eng Analyse ze maache fir
ze bestëmme wéi eng Zorten Offall an der Natur landen. D'Ëmweltverwaltung huet esou
Studien an de Joren 2008 a 2015 gemaach. D'Resultater vun dëse Studie stinn op emweit.lu. Déi
nachst Studie gëtt 2020 gemaach, do soll dann och am Detail gekuckt ginn, wéi vill
Zigarettestëmp ewechgehàit ginn.
2) Wat wâert d'Regierung an noer Zukunft ënnerhuele fir d'Verschmotzung duerch
Zigarettestommelen ze ënnerbannen?

1/3

Wéi et um Portai vun der Ëmweltverwaltung steet, hëlt een Zigarettestomp ee groussen Deel
vun deenen iwwert 4.000 chemesche Substanzen déi an enger Zigarett dra sinn op. Den
"Institut national de l'environnement industriel et des risques" a Frankraich huet analyséiert,
wéi d'Zigarettestëmp als Offall vis-à-vis vun Ëmweltrisike stinn. Aus dëser Studie kënnt kioer
eraus, datt nach héich Tauxe vu geféierleche Substanzen an ail Zigarettestomp dra sinn.
D'Konklusioun ass, datt d'Ëmweltverwaltung d'Zigarettestëmp als geféierlechen Offall
aklasséiere waert. Et ass een éischte wichtege Schratt, well dës Offall aktuell nach als net
geféierlech a gemëscht an der Kategorie vun den "déchets municipaux en mélange" ugesi ginn.
Bis spéitstens Ugangs 2023 soll Lëtzebuerg e Produzenteverantwortungssystem opbaue fir
Tubaksprodukter mat Filteren, dëst fir der Direktiv iwwert d'Reduzéierung vun den Impakter vu
gewëssene Plastiksprodukter op d'Ëmwelt (sougenannt "Single-Use Plastics Directive") gerecht
ze ginn. Hei wàerten d'Produzente vun Zigaretten op mannst fir d'Botzen, d'Entsuergen an
d'Opstelle vu Sammelbehalter am ôffentleche Raum opkomme mussen. Weider Obligatioune
kënnen eventuell nach dobai kommen.
Dozou muss och eng Initiative vun der Horesca ernimmt ginn, déi am Juli vun dësem Joër eng
Sensibiliséierungscampagne gestart huet fir e méi respektvollt Behuelen wat d'Fëmmen op den
Terrasse vu Caféen a Restauranten ugeet.
3} Besëtzt d'Regierung Donnéeë wéi e/s Ëmwelt duerch d'Chemikalien aus Zigarettestommele
belaascht ass?
Et gi leider net vill Donnéeën ivwert den Impakt vun Zigarettestëmp am Ëmweltberaich, sief et
hei am Land oder och an anere Lanner. D'Zigarette goufe bis ewell vill méi aus dem
gesondheetleche Standpunkt gekuckt.
Een Zigarettestomp brauch tëschent engem a fënnef Joer fir sech an der Natur ze zersetzen.
Wahrend dar Zait zerfàlt et an eenzelen Elementer an degradéiert sech zu Mikroplastiker déi an
d'Natur erakommen an iwwert dëse Wee an d'Ernierungsketten agefouert kënne ginn. Etuden
hu gewisen, datt aus den Zigarettestëmp schiedlech Substanzen ausgewascht kënne ginn. Dëst
si besonnesch Nikotin, Arsen, PAKen a Schwéiermetaller. Dës kënne besonnesch problematesch
fir d'Liewewiesen am Waasser sinn.
Am Mëttelmier representéieren d'Zigarettestëmp 40% vun den Offall, a se gehéieren zu deenen
10 Offall déi am meeschten op de Plagë fonnt goufen.
Fir Lëtzebuerg ginn et keng konkret Zuele wéi grouss de Littering vun Zigaretten ass. Dëst kann
de Moment nëmmen ofgeschat ginn. Am Joer 2018 goufen zu Lëtzebuerg 3 Milliarden Zigarette
verkaf. Dovu ginn 80% an d'AusIand, déi aner 20% ginn hei zu Lëtzebuerg gefëmmt. Een
Zigarettestomp weit am Duerchschnëtt 0,22 Gramm. Deemno falen zu Lëtzebuerg eng ronn 132
Tonnen Zigarettestëmp am Joer un. Wéivill Zigarettestëmp dovu "gelittert" ginn ass och nët
genau ze moossen. Verschidden international Quelle ginn dovun aus datt dat bis zu zwee
Drëttel ka sinn.
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Vue des Problematik, ginn an der "Single-Use Plastics Directive" besonnesch Mesuré
virgeschriwwen, mat deenen d'Zigarettenhiersteller responsabiliséiert gi fir de Littering vun den
Zigarettestëmp ze reduzéieren.
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