
Äntwert vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten op d'parlamentaresch Fro n° 6744 
vum 31. August 2022 vum Här Deputéierten Marc Goergen. 

1. Wéi vill Mehrausgaben erginn sech beim TICE zur Zäit duerch d’Erhéijung vun den
Dreifstoffpräisser? Hunn sech d'Previsiounen aus der Äntwert 5929 geännert?

D’Previsiounen hunn sech säit der Äntwert op d’parlamentaresch Nofro 5929 fir den Diesel net 
signifikant geännert. Zum Zäitpunkt vun der Nofro am Mäerz war de Präis op der Pompel mat 1,4675 €/l 
htva quotéiert. Aktuell ass de Stand vum Präis op den 20 September gekuckt bei 1,5231€/l htva op der 
Pompel. Den Dieselpräis fluctéiert demno op engem änlechen Niveau säit der parlamentarescher Nofro 
5929 an entsprécht der Previsioun vum Mäerz 2022. 

No der leschter Reunion vum Comité de coordination tripartite konnt een Accord de principe festgehale 
ginn, dësen deckelt fir de Konsument de CNG-Präis op maximal 15% vis-à-vis vum aktuelle Präisniveau. 
Esou dass fir d’Estimatioun fir déi zousätzlech Präiskeschten aus der QP5929 nach emol 15% méi ufalen. 
Vergläicht een d‘Facture vu Dezember 2021 mat der Facture vun August 2022 an et berecksichtegt een 
déi kommend d’Präishausse vun 15% stellt een en Delta vu ca. 40.000 € (hTVA) pro Mount fest. 

2. Wat fir konkret Schrëtt si virgesinn, fir d'Busser mat Gasuntrieb beim TICE duerch emissiounsfräi
Busser z'ersetzen? War den Akaf vu Busser mat Gasuntrieb eng Feelentscheedung?

Am Joer 1995 huet den TICE d’Haaptroll iwwerholl an als éischten ëffentlechen Transportbetrib an 
Zesummenaarbecht mat SUDGAZ S.A mam Bau vun enger Äerdgastankstell um Site vum TICE 
ugefaangen. Mat der Uschafung am selwechte Joer vu 7 Äerdgasbedriwwene Busser vum Hiersteller 
Mercedes gouf d’Äerdgasstrategie agefouert an huet och haut nach Bestand. Em d‘Joerdausendwend a 
mat enger Unzuel vu ronn 26 Äerdgasbusser gouf d’Äerdgastankstell mat Sudgaz S.A. un 
d’Kapazitéitsuspréch ugepasst a ganz erneiert. Duerch d’Vergréisserung vun der Flott duerch 
Äerdgasbusser gouf dann am Joer 2015 d’Äerdgastankstell nach eng Kéier ausgebaut. 

Nach bis haut verfüügt den TICE iwwer déi eenzeg Äerdgastankstell a Lëtzebuerg a wäert och an de 
kommende Joren op d’Partnerschaft & Zesummenaarbecht mat Südenergie bauen. 

Beim TICE spillt de Gasbus eng wichteg Roll an ass momentan duerch 57 Solobusser a 5 Gelenkbusser 
an der Flott vertrueden. 

Déi am Joer 2019 erneiert a sougenannte „Clean Vehicles Directive“ (CVD) forcéiert de Prozess vun der 
Emissiounsreduktioun am Bussecteur. Des Direktiv definéiert konkret Uschafungsquote fir 
konventionell, propper a virun allem emissiounsfräi Gefierer iwwer 2 Phase bis an d’Joer 2030. 

Propper Gefierer kënne Gas esou wei och Plug-in-Hybridbusser duerstellen, déi zwar kee komplett 
emissiounsfräien, mee dofir awer emissiounsaarme Betrib erlaben. 

Wat et besonnesch hei ze präziséiere gëtt ass dass den TICE fir de Betrib vun d’emissiounsaarme 
Gasbusser 100% Bioäerdgas aus der Regioun bezitt, esou dass den Asaz vu Gasbusser als bilanziell 
klimaneutral gëllt an dëst zum Benefice vun eiser Natur a Bevëlkerung beidreiht. 
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Déi geopolitesch a geostrategesch Eventer déi Ugangs dëst Joer ugefaangen hunn a bestëmmt och net 
déi global wirtschaftlech Konsequenzen déi d'Supermuechten ausspillen, konnten am 
Uschaffungsprozess vu Gasbusser net mat berécksiichtegt ginn. Trotzdeem préift den TICE den Ament 
seng Zieler fir seng eege Busflott. Bis 2030 kéint dëst vollstänneg op alternativ Undriff (emissiounsaarm 
an emissiounsfräi) ëmgestallt sinn, esou dass den Asaz vun Dieselbusser iwwerflësseg gëtt. Den 
zukünftege Fuerpark kéint bis 2030 aus 35% Batterie-, 15% Brennstoffzellen-, a 50% aus Gasbusser 
bestoen. 

3. An der Fro n° 5929 sot de Minister: "Aleedend ass ze rappeleíeren, datt de Staat sech un den
Exploitatiounskäschten vum TICE bedeelegt andeems en sech un de Critèren orienteíert deí am
RGTR ugewand ginn, des̈t laut der aktueller Konventioun tes̈chend dem Staat an dem TICE. Dat
wat iwwer d’Critèren vum RGTR erausgeet geet zu Laaschte vun de Gemengen."
Bedeit dëst, dass d'Mehrausgabe ganz vum Staat gedroe ginn oder geet hei och ee Prozentsaz zu
Laaschte vun de Gemengen?

D’Mehrausgabe wat de Betrib vun den Ticelinnen ugeet ginn, iwwer d‘Konventioun vum Staat iwwerholl. 

4. Kann de Minister garantéieren, dass och bei weider steigende Präisser all d'Linne vum RGTR an
dem TICE plangméisseg gefuer ginn?

Am Moment kennen all d’Linne gefuer ginn an et besteet kee Risiko fir Servicer anzestellen. Eng Garantie 
kann een net ginn – mir kenne just soen, dass alles ënnerholl gëtt fir d‘Servicer unzebidden. 

Lëtzebuerg, den 7. Oktober 2022 

De Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten 

(s.) François Bausch 
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