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Hàr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, des parlamentaresch 
Fro un de Minister fir Landwirtschaft weiderzeleeden.

An der Chamberssëtzung vum 2. Juli 2019 bat ech dem Hàr Landwirtschaftsminister eng Réi Froe gestallt iwwert 
d’Déierentransporter tëscht Lëtzebuerg an Drëttstaaten ausserhalb vun der EU. A senger Àntwert huet bien drop 
verwisen, dass d'Regierung Déierentransporter zouléisst, ënnert der Konditioun, dass d'Reegele vun der 
europâescher Legislatioun agehale ginn.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

• 1. Mat wéi enge legale Mëttele wëll Lëtzebuerg Déierentransporter, déi Lëtzebuerg scho verlooss hunn, 
kontrolléieren? Wéi eng Garantien huet de Minister, dass d'Déiereschutzreglement 1/2005 an aneren Dealer 
vun der Europâescher Unioun mat der selwechter Rigueur agehale gëtt?

• 2. Kéint de Minister d'Unzuel vun Importer an Exporter tëscht Lëtzebuerg mat Lànner ausserhalb vum 
europàesche Wirtschaftsraum (EEA) opiëschten, déi sait 2013 duerchgefouert goufen?

• 3. A senger Àntwert an der Chamber hat de Landwirtschaftsminister vun 200 Rânner geschwat, déi an de 
Libanon exportéiert gi sinn. Aus wéi enge Grënn gouf dësen Export autoriséiert?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député
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Dossier suivi par : M André LCX)S 
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Réf

Monsieur Marc HANSEN 
Ministre aux Relations avec le 
Parlement

Service Central de Législation 

LUXEMBOURG

Luxembourg, le ^^2

d

Objet: Question parlementaire n° 872 de l’honorable Député Monsieur Marc Goergen

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, ma réponse à la question 
parlementaire citée sous rubrique.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments très distingués.

Le Ministre de l’Agriculture, 
de la Viticulture 

et du Développement rural.

Romain SCHNEIDER



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-ÜUCUi: DL LUXEMBOURG 
Miriistf're de rAgricullure, de la ViLit iiUure 
et du Développement rural

Réponse de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
rural à la question parlementaire n° 872 de l’honorable Député Monsieur Marc Goergen

1. Mat wéi enge legale Mëttele wëll Lëtzebuerg Déierentransporter, déi Lëtzebuerg scho 
verlooss hunn, kontrolléieren? Wéi eng Garantien huet de Minister, dass 
d’Déiereschutzreglement 1/2005 an aneren Dealer vun der Europâescher Unioun mat der 
selwechter Rigueur agehale gëtt?

De Carnet de route, dee bei Transporter iwwert 8 Stonne vum Organisateur muss erstalit an den 
Autoritéiten 48 Stonne virum Départ muss presentéiert ginn, gëtt am Virfeld ob seng Konformitéit 
an seng Maachbarkeet iwwerpréift. Ênnerwee an op der Destinatioun gëtt de Carnet de route 
compltéiert a muss bannen 1 Mount un d'Autoritéit vum Lieu de départ zeréckgeschéckt gin. Esou 
kann nodréiglech iwwerpréift ginn, ob den Transport esou ofgelaf ass ewéi en geplangt war. 
D'europàescht Reglement n°1/2005 ass an allen Memberstaaten applicabel, an ail Memberstaat 
ass fir d'Anhalen dovu responsabel a gëtt vun der Kommissioun kontrolléiert.

2. Kéint de Minister d'Unzuel vun importer an Exporter tëscht Lëtzebuerg mat Lanner 
ausserhalb vum europaesche Wirtschaftsraum (EEA) opiëschten, déi sait 2013 
duerchgefouert goufen?

Wàrend der Period goufe vu Lëtzebuerg aus 564 Randbéischten an Albanien an an de Libanon 
exportéiert, grad wéi och 1 Pàerd an d’USA, Wat den direkten Import aus Drëttlànner op 
Lëtzebuerg betrëfft, gouf do keen enregistréiert.

3. A senger Àntwert an der Chamber bat de Landwirtschaftsminister vun 200 Ranner 
geschwat, déi an de Libanon exportéiert gi sinn. Aus wéi enge Grënn gouf dësen Export 
autoriséiert?

Déi Déieren hunn de sanitaire Fuerderunge vun de libaneseschen Autoritéiten entsprach, an de 
Carnet de route, deen den Organisateur presentéiert huet, huet de Bedingunge vum Reglement 
n° 1/2005 entsprach, sou dass et kee Grond gouf, deen Transport net ze zertifiéieren.


