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Hàr President,
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech,
dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Verdeedegung weiderzeleeden.
Wéi 100,7 beriicht gëtt de lëtzebuergesche Militârsatellit GovSatI zwee Joer nom Start
vum Projet bal net benotzt. Et handelt sech bei GovSat ëm ee private-public Partnership
tëscht dem Staat an der Satellitefirma SES, un der de Staat 12,60% Undeeler besëtzt.
D'Firma huet ausser dem lëtzebuergesche Staat aktuell keen eenzege Client an huet de
Steierzueler, den Informatioune vun 100,7 no, bis ewell 167 Milliounen Euro kascht.
An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen;
1. 100,7 schreift, dass d'Schwieregkeeten doranner leien,

datt Gov-Sat e Public-Private-Partnership tëschent dem Staat an der
SES ass.

Wéi eng Schwieregkeeten hunn sech aus der Konstellatioun vu GovSat als privât
public partnership erginn?
2. Wat sinn d'Grënn, firwat GovSat bis haut keen eenzege Client ausser dem
lëtzebuergesche Staat huet?
3. Ginn d'Servicer vu GovSat "Gov2Gov" (government to government) oder ënnert der
Form vun enger Privatentreprise? Falls GovSat am Ausiand als eng privât
Entreprise consideréiert gëtt:
O U wéi villen ëffentlechen Ausschreiwungen huet GovSat deelgeholl?
O Kann de Minister confirméieren, dass effektiv keen eenzegen Optrag huet
konnten u Land gezu ginn?
4. Wéi vill Euro huet de Projet GovSat de Steierzueler bis haut insgesamt kascht
(Operatiounskâschten inkluéiert)?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député
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Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
p.a. Service Central de Législation
L-2450 LUXEMBOURG

Objet: Question parlementaire n*1698

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse à la question parlementaire reprise sous
rubrique.
Je vous prie de croire. Monsieur le Ministre, à l'expression de mes sentiments très distingués.

François Bausch
Ministre de la Défense

Réponse de Monsieur le Ministre de la Défense à la question No 1698 du 13 Janvier 2020 de
l'honorable Député Marc Goergen au sujet de « Satellite "GovSat" »

D'Regierung ass am Kader vum Effort de Défense beméit sënnvoll an nëtziech Kontributioune fir d'EU an
d'NATO ze maachen. An deem Kontext ass identifizéiert ginn dass Lëtzebuerg am Satellitteberaich seng
Positioun notze kéint fir den AHiéierten eng valabel Kontributioun ze ginn. An dësem Kontext ass zesumme
mat SES am Joer 2014

ee

sougenannte

"Public Private

Partnership" opgestallt gi fir ee

Kommunikatiounssatellit ze lancéieren. Dëse Satellit, de GovSat-1, ass lo och operationell a Lëtzebuerg
kann sou utile Contributioune liwwere wei zum Beispill lo glaich bei der UNO Missioun MINUSMA.
D'Zesummenaarbecht mat SES huet eis erlaabt effikass dës Contributiounen op ze bauen. Och ass an
deem Kontext d'Expertis iwwert déi d'SES an dësem Berâich verfüügt immens hëllefraich.
Am Kontext vum Verkaf vu Satellittekapazitéiten un aner Lânner ass ze soen dass Acquisitioune vun EUMemberstaaten am Kader vun der Défense den Dispositioune vun den zwee europaeschen
Ausschreiwungsdirektiven ënnerleien, der allgemenger Direktiv {Directive 2014/24/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la
directive 2004/18/CE) an enger spezifescher Direktiv fir d'Berëicher vun der Défense an der Sécherheet
(Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination
des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs
adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE).
Wat Satellitekapazitéiten a -servicervun der Firma LuxGovSat ugeet, fait d'Acquisitioun vun dësen duerch
e EU-Memberstaat ënnert déi europàesch Ausschreiwungsdirektiv fir d'Berëicher Défense a Sécherheet,
déi zu Lëtzebuerg duerch e Gesetz vum 26. Dezember 2012 ëmgesat ginn ass (Loi du 26 décembre 2012
sur les marchés publics de la défense et de la sécurité et - portant transposition de la directive 2009/81/CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 Juillet 2009 relative à la coordination des procédures de
passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou
entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives
2004/17/CE et 2004/18/CE, - portant modification de: - la loi modifiée du 25 Juin 2009 sur les marchés
publics, - la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics, « Défense
Gesetz »).
D'Basisprozedur ënnert dësem Gesetz ass eng procédure restreinte oder procédure négociée avec
publication d'un avis de marché, woumat et sech em méi limitéiert Ausschreiwungen handelt wéi ënnert
dem allgemenge Marchésgesetz, déi awer trotzdeem d'Konkurrenz tëschent méifache Firme spille
loossen. Konkret heeschtdat, dasse Memberstaatdee bei der Firma LuxGovSat akafe wëll, eng ëffentlech
Prozedur bei dër d'Konkurrenz spillt organiséiere muss, ausser e géif sech op eng vun den
Exklusiounen/Exemptiounen aus dem Gesetz beruffen, déi et him géifen erlaben eng procédure négociée
sans publication d'un avis de marché ze maachen. Dës Exklusiounen si limitativ am Gesetz opgezielt a
betreffen ënner anerem Marchée déi vun enger internationaler Organisatioun gemaach ginn,
international Kooperatiounsprojeten a -programmer, Marchée wou e Memberstaat géif obligéiert ginn
Informatioune prëis ze ginn déi sengen essentielle Sécherheetsintresse kéinte schueden asw.

Doniewent gëtt et och eng Exklusioun, déi och vum Har Deputéierten opgeworf ginn ass, déi Marchée
concernéiert déi tëschent 2 Regierungen ofgeschloss ginn (Government-to-Government oder kuerz
„G2G"). An der Praxis bedeit dat, dass wann e Land bei engem aneren akeeft, de Marché normalerweis
net enger ëffentlecher Konkurrenzprozedur ënnerfâlt.
Am Fall vu LuxGovSat gehéieren d'Satellitekapazitéiten a -servicer awer net der lëtzebuergescher
Regierung, mee der kommerzieller Entitéit LuxGovSat. D'Iëtzebuergesch Regierung huet aiso keng
Satellitekapazitéiten déi si potentieil am Kader vun engem G2G-Accord un en interesséierte Memberstaat
weider verkafe kéint. Déi eenzeg Satellitekapazitéiten déi der Regierung gehéiere sinn déi 10 mol 10
Milliounen déi d'Regierung sech duerch d'Gesetz vum 19. Dezember 2014 {Loi du 19 décembre 2014
autorisant le gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un satellite destiné aux communications
gouvernementales et militaires, ainsi qu'à acquérir des capacités satellitaires permettant au
gouvernement de satisfaire ses besoins et ses obligations en matière de défense] engagéiert huet iwwer
eng Period vun 10 Joer anzekafen an déi fir eegen Zwecker benotzt ginn.
De fmanzielle Volet vun der Participatioun un LuxGovSat ass iwwer dat uewe genannte Gesetz couvréiert.
D'Gesetz autoriséiert de Staat Tir 170 Milliounen iwwer 14 Joer auszeginn dovunner 50 Millioune fir een
Apport am Kapital vun der Geselischaft an de Rescht fir Kapazitéiten a Servicer. Wéi an der Kommissioun
intern Sécherheet an Verdeedegung schonn ugekënnegt, gëtt driwwer nogeduecht des sënnvoll
Kontributioun fir eis Alliéierter weider aus ze bauen.
Wat de kommerzielle Volet vun der Fro vum Deputéierten ugeet ass ze soen dass dësen der Geselischaft
ënnerlait an sech hei net kann doriwwer prononcéiert ginn.

