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Àntwert vum Vize-Premiermînister a Wirtschaftsminister, Etienne Schneider, a vum
Minister fir nohaSteg Entwecklung an tnfrastrukturen, François Baüsçh, op
d'parlamentaresch Ufro n° 3738 vum 29. Mâerz 2018 vum
Députél^èrtén Fernand Kartheiser
D'Firma Tanklux huét schohns méi laarig ahnoncèiert dàt si dat béstoehd Tânkiager am
Hafe vu Maertert ausbaue wëll, 1er dé Projet reàliséiert ka ginn, muss d'Firma Tanklux
allerdéngs déi néideg Autorisatiounen ufroen a • kréieri, notamment eng
Kommodo Auîorisatioun. Am Kader vun der kommo.do Prozedur géifen d'Ministeren
zpustinneg fir Ëmw.elt an Aarbecht eng eventuell Autorisatiou'nsdemande op Basis vun
der Kommodo Gesetzgebung iwyverpréiwen, an natierlech muss d'Firma Tanklux an
deerh Kontext alléguer d'Oplagen aus de relevante Gesetzér a Réglementer erfëllen.
■Qbwuel d'Firma Tanklux schpnns ënnerschiddiech Démarchen entaméiert huet am
Virfeld vun déf Autofisatiounsprozèdur, sou huet si bis well nach keng dffiziell Demande
fir eng kommodo Autorisatioun eragereech’t.
D'Direktiv 20G?/il9/GE iwwer d'.Obligatioun fir d'Memberstaaten fir minimal Stocke
vu Pëtrdi an/odef Pëtroisproduiten ze haieh gesâit vit dat ail Memberstaat vun dér
Europâesche.r Unioun rnuss mindestens 90 Deeg Séçherheetsreserven a Forrn vu Pëtrpl
an/odef Pëtroisproduiten halën. Déi Séchefhèèîsfesérvéh mussen um Gebitt vun def
Europaéschef Unipun gehale ginn. D'Direktiv àss zu Lëtzebuerg duerçh d'Gesetz vum lô.
Fëbrùar 2015 iwwër d'Ofgànisàtidun vurh.Maaft fir Pëtroisproduiten trânsposëiert ginn
an ;dëst; Gesetz defegéiert ^d'Obligatiouri fir d'Séchefhêëtsresëfveh zé haieri un
d'IrhpOrtafébféh vu Pëtroisproduiten;
Obwiiej
’d'Diréktiv
kèng
Vifgafa'eh
iw'wert
d'Lbkalisatibuh
vun
de
Sécherheetsreserve rnècht; hunn d'ivienniberstaaten vun der Unioun am pëzernbër 2017
an dér Moyenne 13% vun Hire Séchefheëtsrésérvén ahri éufopâèschen Aüslahd gëhalen.
Ôéi lëtzebuergeseh Sécherheetsreserve ginri am Moment zü 81% am Aùslarid gëhaieh,
ah dovugihn 83% ëhnért der Fdfrh vùn Dëlégàtiounén, dat héescht enger Zoft
Kafoptfoun, vun den irfipoftâteuren:gehalen.
D'Gesetz vum 10. Fébruar 2015 gesëlt yir dat-ail Importateur, ail Resporisabelè vuii
èrigèm Tànklagéf ah ail Prbpfiétaifë vu SëchëfHeétsfëserven hiuss permanent
d'Disponjbijiîéit an d'Âccessibilitèit vun de.Séchefheetsfeserve garantéiefen. Doduërçh
àss, ocH arn Fàll vùn de Resèn/ën déi afh Ausiand gehalê ginn, séchergestallt dat
d'Reserven dem konsument zu Lëtzebuerg am Fàll vùn ènger krise müsseh Zuf

Veffügùhg gëstallt kêhriè gihh.
Trotz dësëf Obligatiôüh, ah obschonri an dem Jeëweilegé Land d'Séchefheetsreserven
disponibel sinn, kéi.nt et an enger schvyéierèr kris, an aùs vèrschiddëne Grëhn, .doZdu
kofnmëh dat déi tiéideg Qu'àntitëitén net dp Lëtzebùërg tfahsportéiert kéinte ginn. Dat
ka beispillsweis geschéién wann verschidde Fà.cteuren zàitglaich optrieden: Feèlen vùn
néidégèh Tràhsportkâpassitéiten,,Strëik, laàhg ah iritëhsiy Sehlechtwiëdërpefiodeh, déi
den Transport iwwert d'Strooss, d'Eisebunn oder d'VVaassef dnrnéiglech maàchëh, a sou
weider. Aus dësèffi Gfond huet schdnh dat fréiert GrOussherzoglecht Regièment vüm
31. Oktober 1973 iwwert d'Stockageobligatioun vu Pëtrolsproduite virgësinn, dat op
rharthst tëschèht 45 a 55 Déeg Séchèfheetsrèsèrve pro Pëtrolsproduit um nationalen
Territoire gelageit rhisste ginn. Fif d'yersuerguhgsseçherheët vum Land och àm Fàll vüh
ëngéf schwéierer Kris ofzèSéchërèh erlàben déi bestoehd national Tankkapassitéiten
haut jusHifca 8 Deeg Sécherhëetsfeservën dp hationalem Gebitt ze hàlen;
Fir .# nàtional. yersuergungssécheHieet ze assuféiefën; gésait d'Gesett vutn ,l0.
Februàf 2015 vif, dàssfhiridësténs déi 8 Déeg Séchérhëetsrësëfvèn;urh nationale Gebitt
a mindestens:37 Deeg um fëgidnale Gebitt gèhaie musse ginn. Dàtregionaalt Geb'ttfs?
am Gesetz dëftnéièrf à|s dat Gébitt ah engem Raypn vun 230 Kildmétër fdhdefëm

Lëtzebuerg. Domât ass garantéiert dat op mannst 45 Deeg Séçherheetsreserven an
éngem Rayon vun 230 km ronderëm'.Lëtzèbüërg stockéiert ginrï. Fir déi ahér 45 Deëg
yun dêr Stoekageobligatioun sinn d'Importateuren frëi fir déi pch ausserhalb vun deem
Rayon, meë innerhalb vun der EU ze stockéieren. Blëift nach ze praziséiërén datt
Lëtzebuerg momentan seng international Ôbligatiounen erfëllt.
b’éi ’aktuell Çâeneernegungen fir déi bestp.end Tanklager vu verschiddërien
Irriportatéuren zu Bartreiig, HPlIerécH an och uiti Flüchhâfën lâféh bis 2020 aus. Am Fall
wpu déi, Geneemegungen net erneiert géinge ginn, :an tëschen zaitlech keng. néi
Tankiagefen gebàütgéife ginn, géiféri d'Tanklagerkapàssitéitèn ufn natidnâlenTërfitdirë
staark erofgoe.n .an et wier bei waitem net méi méigleçti fir déi haiteg 8' Deeg
Séchêrheetsreserven unn nationale Gebitt ze haieh, wat gréisser Auswierkungen op
d'Yersuergungssecherheet vum Land mat Pëtroisprpduiten dierft hunn. Déi national
Stockeh si fif déi direkt Versuefungsséchérhéet vun êisem Larid extrem wichteg. Si ginn
an den Obligatiounen aus der vir genannter Direktiv berécksiichtegt> mee et gëtt keng
direkt Virgab iwwert déi geographesch Lokalisatioun vUn de Stocken an dar Direktiv. Arh
Résumé heescht dat, datt Lëtzebuerg seng international Obligatiounen kéint
réspektéièrén andeerris et d'Iiitegralitéit vu senge Séchérhéetsresérveh anri Aùsland
haie géif.
Wat d'Fro zu de.Kasçhten vun de Séçherheetsreserven ugeet, sou hunn d'Importateuren
;per,Gesétz d'Obligatipun dés ze iwwërhuelén. Aus dësem Gfohd sihri déi feell KascHten
yun de lëtzebuergeschen Séçherheetsreserven dem Mihister net bekannt.

