
Äntwert vum Minister fir Energie op d’parlamentaresch Fro n°5802 vum 23. Februar 2022 vum 
éierewäerten Deputéierte Marc Goergen iwwert den Impakt vun de Sanktioune géint Russland op 

d’Versuergungssécherheet vum Gas 

1) Wéi vill Kubikmeter Gas, déi all Joer hei am Land verbraucht ginn, entsprangen aus Russland? Wéi
vill Prozent vum Gasverbrauch sinn op russesch Quellen zeréckzeféieren?

Sou wéi och schonn an der Äntwert op d’parlamentaresch Fro N°5680 duergestallt, weise Statistike vum 
Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR), dass 2020 8.028 GWh oder 730 Millioune m3 Äerdgas 
importéiert goufen. 78% (6.255 GWh oder 569 Millioune m3) vum Äerdgas sinn am Joer 2020 aus der 
Belsch importéiert ginn an 22% (1.773 GWh oder 161 Millioune m3) aus Däitschland. Laut de leschte 
verfügbaren Informatiounen, stamen 2019 an der Belsch manner wéi 10% Äerdgas aus Russland an an 
Däitschland kommen ongeféier 55% vum importéierten Äerdgas aus Russland. Eng rezent 
Kommunikatioun vun der Europäescher Kommissioun1 weist, dass am Joer 2021 45,3% Äerdgas aus 
Russland an d’europäesch Unioun importéiert gi sinn. 

An der Belsch, wat mat Lëtzebuerg eng gemeinsam Maartzon am Gas bilt, ass den Undeel vun Äerdgas 
aus Russland zënter 2021 weider erofgaange wéinst alternative Sourcen, besonnesch aus Norwegen, an 
duerch d’Erhéijung vun den Importer vu flëssegem Äerdgas (LNG) iwwert den LNG-Terminal zu Zeebrugge. 

Par Rapport zur leschter Publikatioun vum Statec vun 2017, déi en Taux vu 27,2% fir russeschen Äerdgas 
hei zu Lëtzebuerg ugëtt, kann een deemno dervun ausgoen, dass den Undeel vum Äerdgas, dee physesch 
aus Russland op Lëtzebuerg kënnt, aktuell däitlech méi niddereg läit. 

2) Rechent d’Regierung mat kuerzfristegen Auswierkunge fir d’Versuergungssécherheet mam Gas zu
Lëtzebuerg bis den nächste Wanter? Falls jo, wéi preparéiert de Staat sech dorobber?

D’ENTSOG, den Daachverband vun den europäesche Gastransportnetzbedreiwer, huet viru kuerzem a 
senger Analyse wärend engem “Gas Coordinatioun Group”, dee reegelméisseg vun der Europäescher 
Kommissioun organiséiert gëtt, gewisen, dass duerch d’Diversifikatioun vun den Äerdgasimporter an 
Europa, ënnert anerem duerch ëmmer méi Importer vu flëssegem Äerdgas, den aktuellen Niveau vun den 
Äerdgasstocken an Europa an de relativ mëlle Wanter, d’Versuergung vum Äerdgas fir dëse Wanter 
geséchert ass. Zu dëser aktueller Aschätzung kommen och déi International Energieagence (IEA) an 
d’Europäesch Kommissioun. 

Enn 2021 hunn ech eng Debatt mat mengen europäeschen Energieministerkollege lancéiert fir iwwert eng 
Bewäertung vum Fonctionnement vun den Äerdgasstocken an den Akaafstrategien an Europa ze 
diskutéieren. No dëse Gespréicher hunn ech en Aarbechtsgrupp um Niveau vum “Pentalateral Energy 
Forum” initiéiert, dee Vertrieder vun de Ministère vun den dräi BeNeLux Länner, souwéi Däitschland, 
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Frankräich, Éisträich an der Schwäiz zesummebréngt, fir en Austausch z’organiséiere bezüglech bewäerte 
Praktiken a méigleche reglementareschen a gesetzlechen Upassunge fir sécher ze stellen, dass 
ënnerierdesch Äerdgasstocken ëmmer genügend am Ufank vu de Wanterperiode gefëllt sinn. Dës 
Approche gouf vun all de Participanten appreciéiert an ënnerstëtzt, an ass och e wichtegt Thema ginn, op 
deem de Moment och op europäeschem Niveau intensiv geschafft gëtt. Déi virdrun ugeschwate rezent 
Kommunikatioun vun der Europäescher Kommissioun2 stellt eng Rei konkret Moossname vir, fir an der 
aktueller kritescher Lag a Bezuch op d’Versuergungssécherheet an och déi héich Energiepräisser 
entgéintwierken ze kënnen. 
 
Fir d’Ofhängegkeet vun Europa vu fossille Brennstoffer däitlech ze reduzéieren, plädéiert d’Europäesch 
Unioun, a Lëtzebuerg ganz besonnesch, fir eng beschleunegt Ëmsetzung vum "Fit for 55"-Package, deen 
d’Zäregasemissioune bis 2030 ëm 55% reduzéieren an d’Importofhängegkeet massiv reduzéiere soll. Fir 
dëst Zil z’erreeche musse besonnesch d’Entwécklung vun erneierbaren Energien an d’Energieeffizienz 
massiv weidergedriwwe ginn. 
 
 
 

Lëtzebuerg, den 28. Mäerz 2022 
(s.) Claude Turmes 

     De Ministre de l’Énergie 
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