
Fernand ETGEN
President vun der

Chamber vun den Deputéierten
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 09/09/2022

Här President,

Sou wéi den Artikel 80 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Energie & Konsumenteschutz
weiderzeleeden.

Verschidde Luetstatiounen hei am Land weisen dem Client net un, wéi vill Stroum e
gelueden huet. Deemno kann de Client net novollzéien, wéi vill Stroum en gezaapt huet,
wat eng transparent Berechnung onméiglech mécht.  

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Wéi eng Moossnamen an national Reegele suergen dofir – am Sënn vum
Konsumenteschutz – dass de Client op enger Luetstatioun de Präis vun enger Charge
op enger Luetstatioun muss duergeluecht kréien?

2. Wéi vill Luetstatiounen hei am Land weisen dem Client net wéi vill Stroum e gelueden
huet?
Sinn dës Luetstatiounen am Aklang mat eise Gesetzer an Normen?

3. U wien kënne Clienten sech, am Fall wou si sech bedru fillen, an dësem Fall wenden?

4. Mussen d'Luetstatiounen an Zukunft uweisen, wéi vill Stroum geluede gëtt?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc

Député
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(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, le 09.09.2022



 
 
 
 

Gemeinsam Äntwert vum Minister fir Energie, Claude Turmes, vum Minister fir Mobilitéit an 
ëffentlech Aarbechten, François Bausch, a vun der Ministesch fir Konsumenteschutz, Paulette 

Lenert, op d'parlamentaresch Fro n°6804 vum 9. September 2022 vum honorabelen Deputéierte 
Marc Goergen iwwert ‘’Affichage d’informations sur les bornes de recharge’’ 

 
 
An der Äntwert op déi rezent parlamentaresch fro n°6674 vum 18. August 2022 ass am Detail erkläert wéi 
de Präis op den ëffentlech zougängleche Bornen an Europa muss affichéiert ginn a wéi eng zousätzlech 
Dispositiounen an dësem Kontext geplangt sinn. 
 
An der Praxis gëtt d’Gesamtunzuel vun de geluedene Kilowattstonnen heefeg ugewisen, dës notamment 
op de Schnelllueder Borne. Et ginn awer kleng Wiesselstroumbornen, déi keen Display hunn an dowéinst 
déi geluede Quantitéit net kënnen uweisen. An den Handy-Applikatioune vun de Luetservice-Provider (op 
Franséisch: Fournisseurs de service de charge, “FSC“) kritt een an der Reegel awer relativ direkt no all 
Luetvirgang déi genau Quantitéit an och de Präis heivir ugewisen. D’Direktiv 2014/94/EU iwwert 
d'Infrastruktur fir alternativ Kraaftstoffer gesäit d’Uweisen op der Borne vun de geluedene 
Kilowattstonnen net vir, an dowéinst ass dëst an der respektiver nationaler Transpositioun och net 
obligatoresch. 
 
Eng Lëscht wéi vill ëffentlech accessibel Luetstatiounen zu Lëtzebuerg, déi keen Display hunn an dem 
Client net direkt déi geluede Quantitéit u Stroum uweisen, leien de Ministèren net vir. 
 
Et ass nach wichteg ze präziséieren datt am Kader vum “Fit for 55 Package” d'europäesch Kommissioun 
de 14. Juli 2021 ënnert anerem eng Propose fir een neit Reglement iwwert d'Infrastruktur fir alternativ 
Kraaftstoffer gemaach huet, wat déi uewegenannten Direktiv ersetze soll. Nieft Mindestziler u 
Luetinfrastruktur, déi all Memberstaat muss virgesinn, gesäit dëst neit Reglement am Artikel 7 och eng 
Rei kloer Reegelen a punkto Präis-Transparenz an Affichage op ëffentleche Luetstatioune vir. Esou soll de 
Präis vum “Ad hoc” Luede pro Kilowattstonn oder pro Minutt an alleguerten d’Komponenten aus deenen 
sech dëse Präis zesummesetzt kloer op all Borne affichéiert ginn. Dat selwecht gëllt fir alleguerten 
d’Handy-Applikatioune vun de FSC. Par contre ass net virgesinn datt op de Borne muss déi geluede 
Quantitéit u Kilowattstonne muss ugewise ginn. Dëst géif nämlech mat sech bréngen datt méi präiswäert 
Wiesselstroumbornen ouni Display net méi kéinten an Europa installéiert oder bedriwwe ginn. 
 
Bei engem Sträitfall rode mir de Clienten un fir d’éischt ze probéieren eng Léisung mam Fournisseur ze 
fannen. Wann dëst awer zu näischt féiert, kënnen d’Clienten sech un d’Union luxembourgeoise des 
consommateurs, de Service national du Médiateur de la consommation oder, bei grenziwwerschreidende 
Problemer, den europäesche Verbraucherzentrum Lëtzebuerg wenden. De Ministère fir 
Konsumenteschutz kann de Clienten och hëllefen, an dem en hinnen Informatiounen zu méigleche 
weidere Schrëtter gëtt. 
 
 

Lëtzebuerg, den 11. Oktober 2022 
(s.) Claude Turmes 

     Minister fir Energie 
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