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

Lëtzebuerg, de 5te Februar 2020

Hër President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, dës 
parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Mobilitéit, ëffentlech Aarbechten & Energie weiderzeleeden.

An der parlamentaresche Froen n“340, 733, 1293 a 1781 hunn eng Rëtsch Deputéierten 
Informatiounen zu der Strategie vun der Regierung par Rapport zu der Waasserstofftechnologie 
am Transportsecteur krut.

Am Uschloss un dës Froe wéilt ech den zoustânnege Ministère folgend Froe stelien:

1. Wéi vill Waasserstoff-Autoe sinn de Moment zu Lëtzebuerg immatrikuléiert?
2. Wëssend, dass et aktuell nach keng Waasserstofftankstell zu Lëtzebuerg gëtt: wou tanken 

dës zu Lëtzebuerg immatrikuéiert Autoen?
3. Wéi d'Regierung annoncéiert huet, waert bis Enn vun dëser Legislaturperiod déi éischt 

Waasserstoftankstell zu Lëtzebuerg gebaut ginn. Wéi vill waert de Bau vun dëser Tankstell 
kaschten?

4. Plangt d'Regierung zu Lëtzebuerg Strukturen, fir Waasserstoff an Zukunft hei am Land aus 
erneierbaren Energien ze produzéieren? Falls jo, wéi vill Megawattstonne Stroum misste 
produzéiert ginn, fir ail déi zu Lëtzebuerg immatrikuléiert Autoen ze beliwweren ? Falls nee, 
firwat net ?

Mat déiwem Respekt,

MarcGOERGEN
Députéierten
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Dossier suivi par Christian AIff
Service des séances plénières et
secrétariat général
Tél : 466.966.223
Fax : 466.966.210
e-mail : calff@chd.lu

Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 05 février 2020

Objet : Question parlementaire n° 1830 du 05.02.2020 de Monsieur le Député Marc Goergen - 
Promotion de la mobilité hydrogène

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un 
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés

23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg 
Tél.: (+352) 466 966-1 I Fax: (+352) 22 02 30 

www.chd.lu



LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Mobilité 

et des Travaux publics 

Monsieur le Ministre, 

Luxembourg, le 8 A'1R. 2020 

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement 

Service Central de Législation 
Luxembourg 

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse commune aux 

questions parlementaires N°1781 du 27 janvier 2020 de l'honorable député 

Monsieur Carlo Back et N°1830 du 5 février 2020 de l'honorable député 

Monsieur Marc Goergen, concernant la promotion de la mobilité hydrogène, 

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. 

Adresse postale: L-2940 Luxembourg 

Franç�sch 
Ministre de la Mobilité 
et des Travaux publics 

Bureaux: 4, Place de l'Europe 
Luxembourg/Kirchberg 

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308 

cwirtgen
Reçu



Gemeinsam Antwert vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, François 

Bausch a vum Minister fir Energie, Claude Turmes, op d'parlamentaresch Ufro n°1781 vum 

27. Januar 2020 vum honorabelen Deputéierte Carlo Back an op d'parlamentaresch Ufro 

n°1830 vum S. Februar 2020 vum honorabelen Deputéierte Marc Goergen betreffend 

"Promotion de la mobilité hydrogène" 

Waasserstoffugedriwwe Brennstoffzellenautoen, op Englesch « Fuel Cell Electric Vehicles » 

(FCEV), produzéiere genau wéi 100% Elektroautoe keng lokal C02 Emissiounen an dowéinst 

gëtt de Neikaf vun engem FCEV, genee wéi dee vun engem 100% Elektroauto, mat enger 

Primm an der Héicht vu 5.000,- € vun der Regierung gefërdert. An der nammlechter Logik, 

gëtt am Fall wou den Employeur sengem Employé esou ee FCEV vir net professionell Zwecker 

zur Verfügung stëllt, den netgeldwaerte Virdeel (« avantage en nature») vum Employé pro 

Mount mat dem gënschtegste Prozentsaz vun 0,5% vum Neiwaert vum Gefier berechent. 

Laut de Statistike vun der SNCA waren Enn Januar 2020 nach keng waasserstoffugedriwwe 

Brennstoffzellenautoen zu Lëtzebuerg ugemellt. Am Moment gëtt et nëmmen 3 FCEV 

(erklaren) Autosmodeller ze kafen, respektiv ze leasen. Och leien d'Uschafungspraiser an déi 

lafend Kaschten vun dëser Gefierer an der Reegel wait iwwert deene vu verglaichbaren 100% 

Elektroautoen oder Autoe mat Verbrennungsmotoren. Wat d'laafend Kaschten ugeet, erklart 

sech dest dodouerch, dat een bei der Hierstellung vu Waasserstoff 3x méi ernaierbaren 

Stroum brauch, wéi wann een ernaierbaren Stroum direkt an engem Elektroauto asetze gief. 

Laut dem « European Alternative Fuels Observatory » vun der Europaescher Kommissioun 

ware Enn 2019 an der ganzer EU nëmmen 1.037 waasserstoffugedriwwe 

Brennstoffzellenautoen ugemellt. 

Wéi schonn an de parlamentaresche Froen n°340, n°733 an n°1293 geschriwwen, lafen am 

Moment mat engem Konzessiounsbedréiwer vun der enger Autobunnstankstell Gespréicher 

fir am Kader vum Projet « H2Benelux » eng ëffentlech zouganglech Waasserstofftankstell zu 

Lëtzebuerg ze installéiere. Wëll bis ëwell kee finale Accord fonnt gouf, kenne Froe wat 

d'Kaschte vun dëser lnfrastruktur a wat d'Plaz vun der Produktioun vum Waasserstoff 

ubelaangt nach net beantwert ginn. 

Lëtzebuerg participéiert un der europaescher Waasserstoffstrategie, déi vun Éistraich 

lancéiert ginn ass. Lëtzebuerg huet dës Deklaratioun zum Zaitpunkt vun der Presentatioun op 

engem informelle Sommet am Joer 2018 ënnerstëtzt. 

Den Transport- an den Energieminister setzen sech zesumme mat aneren EU-Memberstaate 

fir d'weider Erfuerschung an Notzung vu Waasserstoff an, deen op Basis vun erneierbaren 

Energië produzéiert gëtt. Dëst ass eng wichteg Konditioun, well soss fossil Energien oder 

Atomkraaft nees duerch d'Hannerdier gefërdert ginn an de Waasserstoff da just eng 

"Mogelpackung" ass. 

Lëtzebuerg participéiert och um Niveau vu Benelux an dem Pentalaterale "Energy Forum" 

(eng Kooperatioun vu siwen europaesche Staaten am Beraich vun der Energiepolitik) u 

konkreten lnitiativen am Beraich vum Waasserstoff op Basis vun erneierbaren Energien. 



Op internationalem Plang setzt sech den Energieminister am Kader vun der "lnternationaler 

Vereenegung fir erneierbar Energien" (IRENA) aktiv fir den erneierbare Waasserstoff an an 

huet op der leschter Generalversammlung vun dëser Vereenegung en ministeriellen Echange 

zu dësem Sujet moderéiert. 

Wéi an de parlamentarescher Fro n°1293 erklaert ass et nëmmen interessant Waasserstoff, 

deen op Basis vun erneierbaren Energië produzéiert gëtt, ze fërderen. Just dann ensteet e 

Virdeel fir de Klima. 
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