
 

 
                             Luxembourg, le 13 octobre 2020 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no2757 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°2757 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 

calff
Reçu



Äntwert vun der Ministesch fir Emwelt, Klima a nohalteg Entwécklung an dem Energieminister op 

d’parlamentaresch Fro n°2757 vum 2. September 2020 vum honorabelen Deputéierten Här Marc 

Goergen iwwert “Protection des oiseaux” 

Den honorabelen Deputéierten huet Recht, datt de Biodiversitéitsverloscht och zu Lëtzebuerg eng 
Tatsaach an ee wichtegt Thema ass. De Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung schafft 
kontinuéierlech dru fir d’Liewensraim vun allen Déiren z’erhalen an do wou méiglech souguer ze 
verbesseren. Am Fall vun engem Agrëff gëtt dofir gesuergt den Impakt méiglechst kléng ze halen an 
d’Zerstéierung vu Liewensraim duerch Moossnamen ze vermeiden respektiv (wann onëmgänglech) 
ze kompenséieren oder awer eventuell Stéierungen fir Déieren a Planzen duerch Vermeidungs- a 
Verminderungsmoossnahmen ze attenuéieren. Dëst baséiert ëmmer op de fachlech neitsten 
Erkenntnisser. 

Am Fall vu Wandturbinnen, nieft dem Aspekt zum Schutz vum Mënsch deen iwwert d’Commodo-
Prozedur geeregelt gëtt, sinn d’Naturschutz-Autorisatiounen ëmmer sou formuléiert, datt 
méiglechst wéineg Impakter op d’Natur ze erwaarde sinn. Och wann een Null-Impakt ni kann 
erreecht ginn, sou ginn d’Conditiounen awer sou formuléiert, datt dorophi geschafft gëtt. 

Déi vum honorabelen Deputéierten erwähnten a rezent publizéiert norwegesch Etüd hat och 
d’Opmierksamkeet vum Ministère fir Emwelt, Klima an nohalteg Entwécklung kritt. Awer, wat 
d’Effizienz vun engem schwaarz gestrachenen Rotorblat vun enger Wandturbinn um Niveau vun der 
Vermeidung vu Kollisiounen mat Vullen ugeet, sinn d’Konklusioune vun der norwegescher Etüd net 
sou kloer wéi den honorabelen Deputéierten dëst duerstellt. D’Auteure beruffe sech op een Test 
woubäi u 4 Wandturbinnen ee Rotorblat schwaarz ugestrach ginn ass, a kommen och zur 
Konklusioun, dass sou Etüden op anere Plazen missten duerchgefouert ginn fir méi ee breede Pool 
un Donnéeen ze kréien. Et ass net auszeschléissen dat den Impakt an Géigenden mat aneren 
Konstellatiounen vun Wandparken, anerer Topografie an anere Vullenaarten, nët an deem Mooss 
confirméiert gëtt. 

D’Konklusioun ze zéien, datt elo zu Lëtzebuerg nodréiglech all Wandturbinnen missten ee Rotorblat 
schwaarz ugestrach kréien, ass ouni Zweifel eng verfréite Fuerderung. 
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