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Ch Lêtzebuerg, den 05/09/2019

Hâr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, 
dès parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Konsumenteschutz, Wirtschaft & 
Landwirtschaft weiderzeleeden.

Verschidden Déiereschutzorganisatiounen, wéi zum Beispill den Tierschutzverbund an 
Dâitschland, fuerdere scho sait Joren den Asaz vun enger Déiereschutzkennzeechnung 
fir Déiereprodukter, déi op héijen Déiereschutzstandards foussen, ze kennzeechnen. 
Enger Etüd vum Eurobarometer no, op déi sech den Tierschutzverbund ben^, ass ee 
Groussdeel vun de Konsumenten sech bewosst, dass hiert d'Kafverhalen een Afioss op 
den Déiereschutz huet. Wéi d'Bundeszentrum für Ernàhrung op hirer Website matdeelt, 
wâert déi dàitsch Regierung fir 2020 ee Label fir d'Déiereschutzkennzeechnung op de 
Wee bréngen.

Ech erénneren d'Regierung dorun, dass si am Koalitiounsaccord bekràftegt huet hiert 
Engagement am Déiereschutz weiderhin héichzehalen (Sait 194 vum Koalitiounsaccord).

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dès Froe stellen:

1. Wâert och d'Iètzebuergesch Regierung fir een Déiereschutziabel asetzen ?
O Falls jo,

■ wâert Lêtzebuerg sech der dâitscher Initiative uschléissen oder een 
eegent Gesetz op de Wee bréngen?

■ wâert d'Regierung mat den heemeschen Déiereschutzorganisatioun 
zesummeschaffen, fir d'Kritâre vum Label festzeleeën?

O Falls nee, firwat net?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député
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Réf

Monsieur Marc HANSEN 
Ministre aux Reiations avec le 
Parlement

Service Central de Législation 

LUXEMBOURG

Luxembourg, le 5- '9'

Objet: Question parlementaire n' 1164 de l'honorable Député Monsieur Marc Goergen

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la réponse commune de Monsieur le 
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Madame la 
Ministre de la Protection des consommateurs 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 ^HMEIDER
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Réponse commune de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural et de Madame la Ministre de la Protection des consommateurs à la 
question parlementaire n° 1164 de Monsieur le Député Marc Goergen

1. Wàert och d’lëtzebuergesch Regierung fir een Déiereschutz Label asetzen?
Palis jo,

Wàert Lëtzebuerg sech der dàitscher Initiativ uschléissen oder een eegent Gesetz op 
de Wee bréngen?

Wàert d’Regierung mat den heemeschen Déiereschutz Organisatiounen 
zesummeschaffen, fir d’Critère vum Label festzeleeën?

De Landwirtschaftsministère huet an der geplangter Agrémentsdémarche vun 
de Lëtzebuerger Labelen och de Volet Bien-être animal virgesinn, domadder seize mir och 
een Zeechen dass de Bien-être animal ee wichtege Bestanddeel vun engem Laaschtenheft 
vun déieresche Produkter soll sinn. Dëse Projet de loi iwwert den Agrément vun de Labelen 
ass zur Zàit um Instanzewee. Fir den interesséierte Konsument, ergëtt sech da spéiderhin eng 
Méiglechkeet fir erauszefanne wéi eng Labelen a punkto Bien-être animai nach méi weit ginn, 
wéi dat souwisou schonns de Fall ass. Am Sënn vu gréisstméiglecherTransparenz ënnerstëtzt 
och de Konsumenteschutzministère des Initiativ a setzt sech an, fir dem Konsument 
d'Informatiounen zougànglech ze maan.

Mir hunn ausserdeem ee modernt Déiereschutzgesetz an am Kader vum 
Regierungsprogramm ass och virgesi fir een Déiereschutzbeoptragten anzesetzen, wat et eis 
erlaabt an Zukunft nach méi pro aktiv de Bien-être animal z’iwwerwaachen an eventuell 
Problemer fréizaiteg ze erkennen.

Insgesamt ass de Niveau vum Bien-être animal héich zu Lëtzebuerg. Eis Kontrollen hei am 
Land sinn transparent an effikass a mir hunn an eisem Land an deem Sënn keng industriel! 
Haltungsformen. Iwwert d’Agrargesetz gouf a leschter Zéit vill a modem an déieregerecht 
Stallungen investéiert. Dëst dréit seng Friichten a kënnt dem Déierewuel ze gutt.

Niewent ail dëse positiven Aspekter, wàerte mir awer weider den Dossier vun dàitschen, 
europàeschen DéiereschutzIabelenZ-initiative suivéieren.

AH Propose vun Déiereschutzorganisatioune sinn natierlech wëlikomm a wàerte vun 
eise Servicer genauestens analyséiert ginn.


