n° 3024

Här Fernand Etgen
President vun der Chamber
Lëtzebuerg, den 22. Oktober 2020

Par Alff Christian , 16:52, 22/10/2020

Här President,
Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës
parlamentaresch Fro zum Recyclage vu Verpackungs-Offäll aus Plastik un d’Madamm
Ëmweltministesch, weider ze leeden.
D'europäesch an d’lëtzebuergesch Gesetzgebunge gesi vir, dass bis Enn 2025 50%
vum Plastiksoffall muss recycléiert ginn. Fir dës Quoten ze erreeche kënnt ee laut Experten
net dolaanscht fir méi verschidde Plastiksproduiten ze sammelen an ze recycléieren. Sou kéint
een zum Beispill zousätzlech zu dem schonns gesammelte Verpackungs-Offäll aus Plastik
och weider Produite wéi Barquetten, Folien, Tuten oder Plastiksbechere mëttels der bloer Tut
sammelen a bei de Stéit doheem ewech huelen.
Schonns am Januar 2019 huet Valorlux dofir eng nei Sortéieranlag hei am Land beoptragt, di
justement kann all déi betraffe Verpackungs-Offäll aus Plastik propper trennen, wat och an
zwee Pilotprojeten an zesumme mëttlerweil 48 Gemenge bestätegt ginn ass, a wat wichteg
fir de weidere Recyclage ass. Domadder huet sech Valorlux d’Kapazitéit gi fir bal all
déi verschidde Verpackungs-Offäll aus Plastik (PET, PS, PE, PP, PE-HD) aus ganz Lëtzebuerg ze
sammelen an ze sortéieren, fir dat se och kënne recycléiert ginn.
An der Äntwert op d’parlamentaresch Fro N° 2355 ass d’Madamm Ministesch op puer Froen
dozou agaangen an se huet z.B. gesot, dass den Haapt-Fokus aus der Siicht vun der Regierung
weider op der Vermeidung vu Plastik géif leien an ee wëllt an deem Zesummenhang och
besonnesch Recyclingszentere weider stäerken. An engem rezente Reportage op RTL Télé huet
d’Ministesch déi Aussoen nach eemol confirméiert.
Aussoe vun Experten an deem selwechte Reportage no kann deen an
de Recyclingszentere gesammelte Verpackungs-Offall awer zu engem groussen Deel net
direkt recycléiert gi, well ze vill Zorte matenee vermëscht sinn a weder vun de Leit, déi et selwer
mussen uliwweren, nach vum Personal vun de Recyclingszenteren ausernee gehale kënne ginn.
Dat kann nëmme maschinell gemaach ginn. Déi Quantitéite mussen also dono opwänneg
nosortéiert ginn oder, wann dat net méi geet, verbrannt ginn.
Dat alles stéing am Géigesaz zu de Verpackungs-Offäll aus der bloer Tut, déi direkt maschinell
sortéiert ginn a wou déi ganz Logistik bedeitend méi einfach a performant wier. Domadder wär
d’Haus zu Haus Sammlung vill méi effikass a bëlleg, sinn ass souwisou och fir d´Leit doheem vill
méi kamoud. Och hätten d’Recyclingszenteren net néidegerweis di Kapazitéite fir déi grouss
Quantitéiten déi vun de Leit eenzel ugeliwwert ginn an déi mussen zesumme komme fir
d´Quoten z´erfëllen, ze bewältegen.

Weider ginn d’Experten op Basis vun de Resultater vun der landeswäiter Rescht-Offall-Analys
vun 2019, déi vun der Ëmweltverwaltung beoptragt ginn ass, dovunner aus, dass doduerch dass
net all déi ugeschwate Verpackungs-Offäll iwwert d´blo Tut däerfe gesammelt ginn, een net
klengen Deel dovun dann an der groer Poubelle lant a verbrannt gëtt, wat zu zousätzlechen,
héije Käschte pro Joer féiert, déi vun de Leit mussen iwwert hier Offall-Taxe bezuelt ginn.
Och wann d’Vermeidung vun Offall laangfristeg onbedéngt di richteg Approche ass, sou sollt
een, mengen ech, awer och versiche méi kuerzfristeg ökologesch a wirtschaftlech sënnvoll
Entscheedungen am Sënn vu Mënsch an Ëmwelt ze treffen an dat ze notzen, wat et souwisou
scho gëtt a wou mir wëssen, dat et fonctionéiert.
An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:
1. Kann d'Ministesch di positiv Tëscheresultater di vun den Experte bezüglech
dem zweete Pilotprojet (deen zanter Dezember 2019 leeft) kommunizéiert goufen,
bestätegen?
2. Huet d’Ministesch Kenntnis iwwert d‘Resultater vun enger Etüd am Optrag vu Valorlux,
wouno 84% vun de Verpackungs-Offäll aus der bloer Tut no der
automatescher Zortéierung an der Anlag kënne recycléiert ginn, datt awer nëmmen
22% vun de Verpackungs-Offäll aus der Sammlung aus z.B. engem Recyclingspark
direkt recycléiert kënne ginn?
3. Wann jo, wéi a wéini gedenkt d’Ministesch op des Erkenntnisser ze reagéieren?
Sollt een net zum Beispill an Zukunft bei de Verpackungs-Offäll méi staark op di
noweislech méi effikass Haus-zu-Haus Sammlung, a Form vun der bloer Tut setzen
anstatt weiderhin d´Leit mat all deene klenge Verpackungen onbedéngt op
d´Recyclingsparken, wou dann och nach dacks di neidesch Kapazitéit feelt,
z´orientéieren?
4. Kann d’Ministesch di zousätzlech Käschten also déi Duebel-Belaaschtung fir d´Leit
confirméieren, di duerch Verpackungs-Offäll déi an der groer Poubelle landen awer
potenziell kéinte getrennt gesammelt a recycléiert ginn, entstinn?
5. Wéi eng konkret Mesurë gesäit d'Regierung ze huele fir d’Verhale vun de Konsumenten
ze änneren?
6. Gesäit d’Regierung an deem Zesummenhang fir, laangfristeg och weider Materialien,
wéi d´Kaffiskapselen, därer, der landeswäiter Rescht-Offall-Analys vun 2019 no, ëmmer
méi am Offall sinn, dem Recycling zouzeféieren?
Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Léon Gloden
Deputéierten

Luxembourg, le 19 novembre 2020

Par Alff Christian , 11:00, 19/11/2020

Objet :

Service central de législation
Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Question parlementaire no3024 – Réponse

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire
n°3024 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le
Président de la Chambre des Députés.
Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.
La Ministre de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable

Carole Dieschbourg

Äntwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung op d’parlamentaresch Fro
n°3024 vum 22. Oktober 2020 vun dem éirewäerten Deputéierten Här Léon Gloden iwwert
“Recyclage des emballages en plastique”
1. Kann d'Ministesch di positiv Tëscheresultater di vun den Experte bezüglech dem zweete
Pilotprojet (deen zanter Dezember 2019 leeft) kommunizéiert goufen, bestätegen?
Entspriechend den neien Obligatiounen, déi sech aus der Directive (UE) 2018/852 erginn, mussen
d’Memberstaaten bis 2025 65 % vun alle Verpakungsoffäll an 50 % vun de Verpakungsoffäll aus
Plastik recycléieren. Fir 2030 gëllen d’Tauxe vu respektiv 70 % a 55 %.
Insgesamt gouf bei der leschter Offallanalyse, duerch d’Emweltverwaltung 2019 maache gelooss
huet, festgestallt, datt nach vill Verpakungsoffäll aus Plastik am Reschtoffall sinn.
Fir kënnen déi zoukënfteg Tauxen ze erreechen, mussen also nach méi der Verpakungsoffäll separat
agesammelt a recycléiert ginn. Fir dëst ze erreechen huet d’Valorlux proposéiert, an dem bloe Sak
nieft der üblecher PMC- Fraktioun och nach d’Folien, d’Becheren, d’Blisteren an d’Barquetten an
deem Sak mat anzesammelen.
Entspriechend dem Agrément vun der Valorlux fir als Organisme agréé am Kontext vun der
erweiderter Produzenteverantwortlechkleet agéieren ze kënnen, muss, wann zousätzlech
Fraktiounen iwwert de bloe Sak agesammelt solle ginn, am Virfeld e Pilotversuch gemaach ginn. Dëst
war och schonns de Fall wéi Valorlux eng éischte Kéier, iwwert eng begrenzten Dauer, eng
Erweiderung gemaach huet fir am bloe Sak (deen dunn e grénge Sak ginn ass) och nach
d’Plastiksfolien mat anzesammelen.
Sënn an Zweck vun esou engem Pilotversuch ass et, erauszefannen, ob eng Erweiderung vum bloe
Sak vun de Bierger richteg ugewannt gëtt an ob nët zevill Friemstoffer mat an dee Sak kommen, wat
duerno de Recyclage vun de Materialie schwéier bis onméiglech mécht. Hei fléisse virun allem
d’Erfahrungen aus Däitschland mat eran, wou all Zorte vu Liichtverpakungen iwwert hire giele Sak
agesammelt goufen an doduerch d’Qualitéit esou schlecht ginn ass, datt e groussen Deel vun deem
wat agesammelt ginn ass, nët méi recycléiert konnt ginn a verbrannt huet misse ginn.
Wat elo den aktuelle Pilotprojet vun der Valorlux ugeet, ass tëscht Valorlux an der
Ëmweltverwaltung op Grond vun enger Conventioun festgehale ginn, datt dee Versuch bis den 1.
Dezember 2020 soll lafen. Eréischt duerno kann eng definitiv Décisioun geholl ginn. Et kann een
awer elo scho soen, datt d’Tëscheresultater weisen, datt méi Verpakungsoffäll iwwert den
erweiderte bloe Sak gesammelt ginn an datt den Undeel u Friemstoffer ënnert dem festgeluechten
Grenzwert leien.
2. Huet d’Ministesch Kenntnis iwwert d‘Resultater vun enger Etüd am Optrag vu Valorlux, wouno
84% vun de Verpackungs-Offäll aus der bloer Tut no der automatescher Zortéierung an der
Anlag kënne recycléiert ginn, datt awer nëmmen 22% vun de Verpackungs-Offäll aus der
Sammlung aus z.B. engem Recyclingspark direkt recycléiert kënne ginn?
Et ass schwéier an dësem Fall vun enger richteger Étude ze schwätzen. Op insgesamt just véier Säite
gëtt e Verglach vun e puer Aspekter gezunn tëscht der Sammlung duerch de bloe Sak an där, déi am
sougenannten Drive-In-Houwald gemaach gëtt. Donieft sinn d’Conclusiounen aus dësem Dokument
nët nozevollzéien, well eng Rei vu Berechnungen net transparent duergestallt sinn. Op verschiddene
Plaze gëtt sech op Eegeberechnunge vum Bureau d’étude beruff, déi laut Dokument net
verëffentlecht sinn. Eng Iwwerpréiwung vun de Conclusiounen ass also net méiglech. Leider gouf dës
Étude och nët der Ëmweltverwaltung virgestallt an mat hinnen diskutéiert.

Wat déi genannten Ënnerscheeder an den Tauxen ugeet, muss ee feststellen, datt Äppel mat Bire
verglach ginn. Hei ass et wichteg ee Saz aus dem Dokument ze zitéieren:
“Alleiniges Bewertungskriterium ist der Sachverhalt, ob die Sortierfraktionen direkt, d.h., ohne eine
vorgeschaltete Behandlung und unter Gewährleistung der Einhaltung der von dem belieferten
Recyclingunternehmen definierten maximalen Störstoffanteile direkt in die Recyclinganlage
eingebracht und somit einem „hochwertigen“ Recycling zugeführt werden können.”
Den Ënnerscheet bei deenen zwee Systemer läit doran, datt beim Drive-In-Howald déi Offäll, déi
d’Bierger bréngen, direkt a verschidde Fraktiounen agesammelt ginn. Heizou gehéieren och
d’Fraktiounen PE-Folien, PP-/PS-Becher/Töpfe an PP-/PS-PET-Schalen/Blister. Dës Opdeelung ass
esou vu Valorlux gefrot ginn an entsprécht där, déi a sämtleche Recyclingzenteren ass an och an de
16 Re-Boxen, déi d’Valorlux uechter d’Land opgestallt huet. Duerno ginn dës Fraktiounen vu Valorlux
iwwerholl. E Recyclage vun dëse Fraktiounen ass méiglech wa se duerno nach eng Kéier nosortéiert
ginn. Bis 2018 ass och am Joresrapport vu Valorlux ze liesen, datt dës Fraktiounen enger stofflecher
Verwäertung, also engem Recyclage, zougefouert goufen.
Beim bloe Sak ginn déi verschidde Fraktiounen alleguer gemëscht agesammelt. Bei der Erweiderung
kommen zousätzlech déi dräi uewegenannte Fraktioune mat an de Sak. Dëse Gemësch gëtt
maschinell sortéiert an duerno ginn déi eenzel Fraktiounen bei eng Recyclinganlag gefouert.
Deemno funktionéiert de Verglach deen an deem Dokument gemaach gëtt nët, well de gesamten
Inhalt vum bloe Sak sortéiert muss ginn ier eppes an de Recyclage goe kann. Beim Drive-in-Houwald
kënnen eng ganz Rei Fraktiounen direkt ouni Nosortéierung an de Recyclage goen, zum Beispill
transparent PET-Fläschen, HDPE-Fläschen a Bidonen, NE-Verpakungen an och Gedrénkskartongen.
Nëmmen eenzel Fraktioune mussen nach nosortéiert ginn. Des Nosortéierung ass also gläich ze setze
mat dem Tri vun dem bloe Sak. Ervir ze sträichen ass deemno, datt de Gesamtvolumen vun deene
Fraktiounen déi nosortéiert musse ginn, am Fall vum Recycling-Center méi kleng ausfällt, well de
Bierger schonn een Tri garantéiert.
3. Wann jo, wéi a wéini gedenkt d’Ministesch op des Erkenntnisser ze reagéieren? Sollt een net
zum Beispill an Zukunft bei de Verpackungs-Offäll méi staark op di noweislech méi effikass
Haus-zu-Haus Sammlung, a Form vun der bloer Tut setzen anstatt weiderhin d´Leit mat all
deene klenge Verpackungen onbedéngt op d´Recyclingsparken, wou dann och nach dacks di
neidesch Kapazitéit feelt, z´orientéieren?
De Pilotprojet, deen de Moment mat dem erweiderte bloe Sak gemaach gëtt huet zum Zil, méi
Verpakungsoffäll aus Plastik anzesammelen an ze recycléieren. Sollten d’Resultater positiv sinn, kann
dëse System am ganze Land agefouert ginn.
Donieft existéiere schonn zanter dräi Jorzéngten am ganze Land Recyclingzenteren wou nieft de
Verpakungsoffäll och nach eng ganz Rei vun anere Fraktiounen agesammelt ginn. Och beim Drive-InHouwald ginn nach aner Fraktioune mat agesammelt. D’Verpakungsoffäll iwwer déi an dem Verglach
geschwat gëtt stellen nëmme knapp e Véirel duer vun deem wat do agesammelt gëtt.
Dës Recycligzenteren, grad esou wéi den Drive-In erfreeën sech enger grousser Beléiftheet bei der
Populatioun. Et mécht also Sënn hei weiderhi Verpakungsoffäll mat anzesammelen fir dem Bierger
esou eng grouss Flexibilitéit ze ginn an déi Systemer ze benotzen déi fir hien am Beschte sinn.
D’Praxis huet gewisen, datt déi beschte Resultater erreecht kënne ginn wann déi verschidde
Sammelsystemer komplementar niewentenee funktionéieren.

4. Kann d’Ministesch di zousätzlech Käschten also déi Duebel-Belaaschtung fir d´Leit
confirméieren, di duerch Verpackungs-Offäll déi an der groer Poubelle landen awer potenziell
kéinte getrennt gesammelt a recycléiert ginn, entstinn?
Fir all Produkt dat verpaakt ass, an dat op de Marché gesat gëtt, bezilt de Produzent, souwäit e
Member bei der Valorlux ass, eng Contributioun u Valorlux. Déi eenzel Tariffer sinn um Internet-Site
vun der Valorlux nozeliesen. Dës Contributioun deckt d’Käschte vun der Asammlung an der
Behandlung vun de Verpakunge wann se zu Offall gi sinn.
De Produzent huet d’Méiglechkeet, dës Contributioun an de Gestehungspräis vum Produkt mat
anzerechnen.
Wann de Bierger Verpakungsoffäll an d’gro Dreckskëscht gehäit, bezillt en souwuel d’Valorlux Contribution wéi och d’Entsuergungskäschte vu sengem Reschtoffall. Wann hien se awer an en
Recyclingsystem eran bréngt, iwwerhëllt d’Valorlux déi Käschten, respektiv entschiedegen d’Valorlux
d’Gemengen fir Bereetstellen vun de Recycling-Infrastrukturen proportional.
5. Wéi eng konkret Mesurë gesäit d'Regierung ze huele fir d’Verhale vun de Konsumenten ze
änneren?
Den 23. September 2020 gouf d’Strategie “Null Offall Lëtzebuerg” déi vun der Regierung ugeholl ginn
ass, presentéiert.
Schwéierpunkt vun dëser Strategie ass et, ee Paradigmewiessel erbäi ze féieren, deen
d’Wäertegkeet vun de Ressourcen an hiren Erhalt an der Vierdergrond stellt. Wichteg Usazpunkte
sinn d’Vermeidung vum Offall an hir héichwäerteg Gestioun.
D’Strategie liwwert do eng ganz Rei vu konkrete Mesuren fir dës Ziler ze erreechen.
Donieft gesinn déi verschidde Gesetzesprojeten am Offallberäich, déi de Moment an der legislativer
Prozedur sinn, konkret Mesure vir, fir eng besser Ressourceschounung an och Offallgestioun ze
erreechen.
6. Gesäit d’Regierung an deem Zesummenhang fir, laangfristeg och weider Materialien, wéi
d´Kaffiskapselen, därer, der landeswäiter Rescht-Offall-Analys vun 2019 no, ëmmer méi am
Offall sinn, dem Recycling zouzeféieren?
Prinzipiell ass et esou, datt déi Offäll, déi recycléiert kënne ginn, och separat agesammelt solle ginn.
An deem Sënn lafen och Iwwerleeunge fir mëttel- bis laangfristeg fir weider Produkter ee
Produzenteverantwortungssystem anzeféieren.

