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Lëtzebuerg, den 23/05/2022

Här President,

Sou wéi den Artikel 80 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Mobilitéit weiderzeleeden.

An der Äntwert op d’parlamentaresch Fro n°1755 vum 22te Januar 2020 hat de Minister
iwwert déi nei groussherzoglech Reglementer geschriwwen, déi d’Sécherheet am
ëffentlechen Transport nei organiséiere sollen an déi al Reglementstexter sollen ersetzen.
Den Text sollt zu deem Moment scho bal fäerdeg gewiescht sinn, sou d'Äntwert vum
Minister.

"Do wäerten dann Bestëmmungen drastoen, wéi ee Benotzer vum ëffentlechen
Transport sech soll behuelen, respektiv wat wien net dierf maachen."

An der Äntwert op d'Nofro n°3484 vum 20te Januar 2021, also ee Joer no der éischter Fro,
hat de Minister Folgendes geschriwwen:

"Leider huet d'Pandemie et net erméiglecht dësen komplexen Dossier bis elo ze
finaliséieren. An den nächsten Wochen däerf een awer mat engem positiven
Resultat rechnen an den Dossier kann soumadder op den lnstanzewee goen."

Op Legilux sinn, Stand haut, awer nach ëmmer déi nämmlecht groussherzoglech
Reglementer a Kraaft. 

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Fro stellen:

1. Wou sinn déi vum Minister ugekënnegt Reglementstexter drun?

Mat déiwem Respekt,
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Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, 23.05.2022



GOERGEN Marc

Député



Äntwert vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten op d'parlamentaresch Fro 
n° 6237 vum 23. Mee 2022 vum Här Deputéierten Marc Goergen. 

Den éirewäerten Deputéierten Marc Goergen berifft sech a sénger Fro vum 23. Mee 2022 op 2 
parlamentaresch Froen vun 2020 an 2021 wou et ëm d‘Sëcherheet am ëffentlechen Transport goung. 
Dëss Fro ass der Regierung eréischt de 26. Juli 2022 zougestalt ginn. 

Effektiv gouf op d’Fro Nummer 1755 zu de geplangte Moossnamen zur Sëcherheet geäntwert, datt 2 
groussherzoglech Reglementer vum 3. September 1980 sollen duerch en neit Reglement ersat ginn, 
wouranner d‘Bestëmmungen stinn wéi een sech als Benotzer am ëffentlechen Transport soll behuelen. 

Et gouf och geäntwert, datt et nach gëllt, fir „e Katalog mat de Montanten vun de Strofen opzestellen, an 
zu gudder Läscht ginn nach verschidde Pisten ënnersicht, wien genee déi Strofen applizéiert an op wéi eng 
Manéier“. 

An der parlamentarescher Fro Nummer 3484 goung et méi spezifesch ëm d’Maskeflicht am ëffentlechen 
Transport.  

Den Aarbéchtsgrupp ,,Ordre et Sécurité“, op deen an deser Äntwert nachemol rieds geet, ass effektiv säit 
der Pandemie an sénger ursprünglecher Form net méi zesummekomm. Den éirewäerten Deputéierten 
huet och richteg erkannt datt déi groussherzoglech Reglementer nach net geännert hunn an ech 
proféitéieren vun der Geleeënheet fir heimat en ausféierlechen Abléck op di lescht Erkenntnisser a 
Fortschrëtt an deser Thematik ze ginn. 

De Katalog fir d‘Bestëmmungen vun den uewe genannte Reglementer vun 1980 ze ersetzen, war zum 
Zäitpunkt bis virun der Pandémie wéi gesot am Aarbéchtsgrupp erstallt ginn. Sou wéi ugekënnegt, sollt 
nach ënnersicht ginn, wéi een déi jeweileg Strofen och an der Realitéit kann applizéieren. An engem 
Reglement ass et awer net méiglech, d‘Sanktiounen ze définéieren, an och net déi entspriechend 
Prozeduren déi domat verbonne wieren, well dest um Niveau vun engem Gesetz muss gemach ginn.  

Am Transportdepartement vum MMTP goufen dowéinst och Virbereedungen erschafft, fir déi 
entspriechend Gesetzesbasis ze schafen. Et gouf zréckbehalen, dass sollt eng Trennung gemach ginn 
tëschend enger Persoun déi d’Kompetenz huet eng Constatatioun vun enger Infraktioun ze machen, an 
enger Persoun oder Verwaltung déi sech ëm d‘„sanction administrative“ géif këmmeren. Well awer en 
ähnleche Gesetzesprojet, nämlech de Gesetzesprojet Nummer 7126 iwwer « sanctions administratives 
communales » an d’Erweiterung vun de Kompetenze vun de Gemengebeamten („Pëcherten“), nach 
ëmmer um Instanzewee war, goufen d’Aarbechten fir esou eng nei „base légale“ fir den ëffentlechen 
Transport awer en suspens gehalen, fir net onnëtz Dispositiounen ze schreiwen.  

Sou gouf zum Beispill Enn November 2021 am « Comité de pilotage sur l’ordre et la sécurité dans les 
transports publics », deen ech als Minister selwer presidéieren a wou all Akteuren wéi och 
Gewerkschaften dra vertruede sinn, rappeléiert, datt zwar Virbereedunge gemach goufen, mee datt et 
ubruecht wier, als éischt den Ofschloss vum Text vum Gesetzesprojet 7126 ofzewaarden. 
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Des weideren hunn di zoustänneg Beamten di lescht puer Méint den Dossier nees méi konkret opgeholl, 
well et sech erausgestallt huet, datt de Wee vun engem neie Reglement fir de Strofekatalog net dee 
richtegen ass, mee och dese Katalog op Gesetzesniveau misst erstallt ginn. Dat huet mat sech bruecht, 
dass de Katalog nachemol iwwerschafft gouf, well e fir deen Niveau anescht soll formuléiert an opgestallt 
ginn. Och muss opgepasst ginn, fir net parallel Infraktiounen a Strofen zu aneren, scho bestehenden, 
virzegesinn, z.b. am Code pénal. Des Aarbechten goufen haapstächlech vu ménge Beamten an zesummen 
mat der CFL gemach well fir den Zuch den Handlungsbedarf am Stäerkste war. Di aner betraffen Acteure 
gi selbstverständlech mat abezunn. 

E weidere Volet am Kontext vu Sëcherheet am ëffentlechen Transport ass awer och d’Asetzen vunn 
Iwwerwaachungskameraën. Och heizou gouf en Text ausgeschafft.  

D’Envergure vun engem Avant-projet de loi huet also zougeholl, well et kee Sënn mécht, fir liéiert Sujeten 
getrennte Projeten op den Instanzewee ze ginn. Dobei kënnt nach, dass fir all Volet den Dateschutz eng 
grouss Roll wäert spillen; e Sujet deen jidferengem a dem éierewäerten Deputéierten Marc Goergen 
secher besonnesch wichteg ass. 

De Gesetzesprojet 7126 gouf schlussendlech den 13. Juli 2022 vum Parlament ugeholl, an d’Gesetz vum 
27. Juli 2022 « relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences
des agents municipaux » ass an Tëschenzäit a Kraaft.

Ënnert dese Viraussetzunge wäerte méng Servicer deemno d’Texter fir de Beräich vum ëffentlechen 
Transport nees op de Leescht huelen. De Moment stinn awer d’Froen nach op, wéi eng Prozeduren ee fir 
d’Sanctioune am Détail ka virgesinn, wien d‘Kompetenz vum Sanctionnateur géif kréien, a wéi 
d’Perceptioun vun der Amende géif ofgewéckelt ginn. Heizou sinn nach Concertatioune mat anere 
Ministèren néideg. 

Ziel as et fir d’Gesetz vum 19. Juni 2009, op Basis vun deem en Agent dierf ee Client aus engem 
Transportmëttel verweisen, an den Transportminister engem kann den Zougang zum ëffentlechen 
Transport bis zu 1 Joër laang verweigeren, esou ze iwwerschaffen, dass et een eenzegen a kohärente 
Gesetzestext gëtt, wou:  

• déi bestehend Dispositiounen aus dem Gesetz vun 2009, falls néideg, ugepasst sinn,
• déi nei Dispositiounen, d.h. e Katalog vun Infraktiounen, Constatatiounen, Prozeduren an

Amenden, mat ageschafft ginn, an
• déi nei Dispositiounen fir eng Vidéosurveillance mat ageschafft ginn.

Lëtzebuerg, den 25. August 2022 

De Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten 

(s.) François Bausch 
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