
 

 

Äntwert vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten op d'parlamentaresch Fro n° 5929 
vum 15. Mäerz 2022 vum Här Deputéierten Marc Goergen.  

D‘parlamentaresch Fro vum 15. Mäerz 2022vum honorablen Deputéierten betrëfft déi aktuell Erhéijung 
vun den Dreifstoffkäschten fir Bussen, woubei an der Fro souwuel den TICE wéi och den RGTR 
thematiséiert ginn.  

Aleedend ass ze rappeléieren, datt de Staat sech un den Exploitatiounskäschten vum TICE bedeelegt 
andeems en sech un de Critèren orientéiert déi am RGTR ugewand ginn, dëst laut der aktueller 
Konventioun tëschend dem Staat an dem TICE. Dat wat iwwer d’Critèren vum RGTR erausgeet geet zu 
Laaschte vun de Gemengen. 

Folgend Informatioun as mir aus dem Département Véhicules et Maintenance vum TICE iwwermëttelt 
ginn wat d’Spezifizitéit vun de Gasbussen betrëfft: 

Wat den Carburant Gaz comprimé ubelaangt, sin 1.200.000°€ um Budget viirgesin. Op Basis vun der 
Facture vu Januar 2022 misst den Budget op ëmmerhin 1.800.000°€ erhuewen ginn, also dem aktuellen 
Stand no +50°%. 

D’Präishausse um CNG huet een immensen Impakt. Verglaicht een d‘Facture vu Januar 2022 mat der 
Facture vun Dezember 2021, stellt een en Delta vun ca. 40.000°€ (hTVA) fest. Den Ennerscheed riskéiert 
och nach méi héich ze ginn, well den Präis CNG zäitversaat ass zum Barrel. 

Den TICE bestellt pro Woch tescht 30.000 an 35.000 Liter Diesel. Verglaicht een den Dieselpräis op den 1. 
Januar 2022 (prix à la pompe hTVA 1,1811€/l) par rapport zum Prais vu Mëtt März 2022 (prix à la pompe 
hTVA 1,4675€/l), mëscht daat pro Woch en Surplus un Käschten vun 8.000°€ bis 10.000°€ (hTVA).  

Fir den Dieselpräis ass beim TICE e Budget vun 1.800.000°€ viirgesin. Sollten d‘Präisser weider op deem 
Niveau bleiwen da brauch den TICE en Budget vun 2.300.000-2.500.000°€.  

An der Tëschenzäit (Stand Enn Abrëll) mécht et pro Woch e Surplus vun 11.500°€ bis 14.000°€ (hTVA), an 
et kann ee vun 2.500.000-2.700.000°€ ausgoen. 

Dës Ausgaben sinn am budget ordinaire „des dépenses obligatoires“, daat heescht dat och wann keen 
Kredit méi do wär, géiff den TICE trotzdem d’Commandes réaliseieren a spéitestens seng prévisions 
budgétaires am Kader vum budget rectifié ajustéieren. 

Souwuel déi aktuell RGTR-Kontrakter, wéi och déi nei Kontrakter déi Mëtt Juli 2022 a Kraaft trieden, gesinn 
automatesch Präisupassungen bei den Dreifstoffkäschten vir. Duerch déi erwähnte Konventioun ginn dës 
Upassungen deemno och beim TICE applizéiert. 

 

Lëtzebuerg, den 18. Mee 2022 

De Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten 

(s.) François Bausch 
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