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Har Fernand Etgen 
President vun der Chamber 
Letzebuerg, den 16. Juli 2020 

Esou ewei den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesait, bieden ech lech, des 
parlamentaresch Fro un den Har Landwirtschaftsminister weider ze leeden. 

Produzente vu Schwengefleesch sinn zenter enger gewessener Zait mat engem enorme 
Praisverfall vun hirem Fleesch konfronteiert, eng Situatioun dei sech duerch d'COVID-19 Kris 
weider zougespetzt huet. 

Dei rezent Emstann mat COVID-19 infizeiert Mataarbechter an engem greisseren daitsche 
Schluechthaus hunn zu engem dramatesche Praisverfall baigedroen, dest well duerch dei 
feelend Schluechtkapaziteite viii Schwain net kenne vermaart gi. Heiduerch fallt also och dei 
letzebuergesch Noteierung, dei un dei daitsch Leitnoteierung gekoppelt ass. Duerch des Virfall 
ass och d'lwwerdrockventil Richtung China, wat bis am Ufank vum Joer majoritar zu heije 
Praiser baigedroen huet, zou. 

Laut mengen lnformatiounen ass et duerch de Praisverfall mettlerweil fir viii Schwengefleesch
Produzenten onintressant an onrentabel iwwerhaapt nach Schwengefleesch ze produzeieren. 

An desem Kontext geif ech gare folgend Froen un den Har Landwirtschaftsminister stellen: 

• Ass de Minister der Meenung, dass d'Schwengsbaueren aleng desen net konjunkturelle 
Praisverfall, deen sech an de Geschafter net reflekteiert, ze droen hunn? Wei keinte 
Leisunge fir esou spezifesch Situatiounen fir dei national Produktioun ausgesinn? 

• Ass de Minister gewellt de letzebuerger Produzente kuerzfristeg verstaerkt ennert 
d'Aarm ze graifen? Wei keinten des Hellefen ausgesinn? 

• Wier et net ubruecht, dass di gesamt Filiere zesumme mat senge R~ssortministeren 
{vum Bauer iwwert Schluechthaus, Distributioun, Commerce) sech geing concerteiere 
fir deser Problematik entgeintzesteieren? 

• Wei gesait de Minister d'Situatioun beim Schwengefleesch vun der "Marque 
Nationale"? Ass de Minister der Meenung, dass de Supplement vun 3 Cents/Kilo, de 
Meiopwand vun enger Schwengefleeschproduktioun no de "Marque Nationale" 
Kritaren nach Rechnung dreit? 

Mat deiwem Respekt, 

Martine Hansen 
Deputeiert 
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Service des seances plenieres et 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 16 juillet 2020 

Objet: Question parlementaire n° 2551 du 16.07.2020 de Madame la Deputee Martine Hansen -
Baisse du prix de la viande de pore 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous communiquer par la presente la question parlementaire sous objet. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la reponse du Gouvernement dans le delai d'un mois 
afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments les plus distingues. 

Fernand Etgen 
President de la Chambre des Deputes 
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Monsieur Marc HANSEN
Ministre aux Relations avec le
Parlement

Service Central de Législation

LUXEMBOURG

Luxembourg, le |î 2ï. 08.

Objet: Question parlementaire n" 2551 de l'honorable Député^Madame Martine Hansen

Monsieur le Ministre,

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

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture

et du Développement rural,

Romain SCrfNEIDER



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

hAinistére de t'Agnculture, de la Viticulture
et du Développement rural

Réponse du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la
question parlementaire n°2551 de l'honorable Députée Madame Martine Hansen

. Ass de Minister der Meenung, dass d'Schwéngsbaueren eleng dësen net konjunkturelle
Prâisverfall, deen sech an de Geschâfter net reflektéiert, ze droen hunn? Wéi kéinte
Léisunge fir esou spezifesch Situatioune fir déi national Produktioun ausgesinn?

. Ass de Minister gewellt, de lëtzebuerger Produzente kuerzfristeg verstàerkt ënnert d'Aarm
ze gràifen? Wei kéinten des Hëllefen ausgesinn?

D'Situatioun um Marché vum Schwéngefleesch ass dëst Joer eng ganz speziell.

D'Joer 2020 huet mat ganz héije Pràisser ugefaangen, bedéngt duerch eng ganz héich Nofro um
Weltmaart, an dat besonnesch a China sait dem Summer 2019. D'Haaptexportlànner hunn
alléguer, an Dàitschland besonnesch, dervu profitéiert, fir hir Quantitéiten ze steigeren, sou dass
och de Lëtzebuerger Marché staark no uewe gezu ginn ass. Mat der COVID-19 Pandemie ass
d'Nofro weltwàit zréckgaangen, an de Pràis och. Wârend dem Lockdown huet d'Nofro extrem
staark geschwankt, an de Prais ass kontinuéierlech gefall, bis den Déconfinement ugefaangen
huet. Stabilisatioun gefollegt vun enger nées steigender Nofro hunn sech agestallt. Duerch
d'Schléissung vum Schluechthaus "Toennies" an Dâitschland ass de Prâis staark gefall, well
d'Schluechtkapazitéite schlagaarteg net méi nokomm sinn, an aïs Folleg dovun d'Offer vun de
Schluechtschwài staark ugestigen ass. D'Exporter aus Dâitschland no China sinn an d'Stocke
komm. E neie Pràisréckgang huet sech agestallt, a konnt lo réischt mat der Réouverture vum
Schluechthaus "Toennies" gebremst ginn.
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Grafik l / Quelle: Service d'économie rurale



Di grouss Acteuren an der EU hunn sech den Experte vun der EU-Kommissioun géigeniwwer lo awer
nées zouversiichtlech gewisen, dass et di nachst Woch nées biergop geet, wann d'COVID-19-Pandemie
net nées vill schlëmmer gëtt (Grafik l ).

Eng Méiglechkeet, fir d'Situatioun zu Lëtzebuerg fir d 'Joer 2020 op de Stand vum 17. Juli méi
detailléiert ze bewàerten, ass d'Berechnung vum cumuléierte Produktiounsàwert vun der
Schwéngefleeschproduktioun. Hei gëtt di geschluechte Quantitéit (a kg) mat dem Pràis pro kg
multiplizéiert a pro Woch addéiert.

An der Grafik 2 ass déi Situatioun duergestallt, an et kann een erkennen, dass duerch di ganz gutt
Ufankssituatioun um Ufank vum Joer dëse Waert bei aktuell nach 7% (Woch29) iwwer dem Wàert vun

2019 a 6% iwwer der 3-Joresmoyenne (2017-2019) lait.
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Grafik 2 / Quelle: Service d'économie rurale

Konjunkturell ass et sou, dass d'Nofro no Schwéngefleesch an de Summerméint am héchsten ass, well
d'Grillwieder de wichtegsten Dreiwer vun der Nofro duerstellt. Di weider Wochen a Méint bis Ufank
Wanter si lo entscheedend, fir de Wàertverloscht iwwerblécken ze kënnen.

Am Moment gëllt et deemno fir weider am Détail déi néideg Informatiounen ze sammelen, fir dat mer
genau kënne festleeën, wéi eng zousàtzlech Mesuren eventuell néideg sinn.

D'europàesch Kommissioun huet mat enger Ëmânnerung vun de Reegele fir d'Staatsbàihëllefe
respektiv mat dem Erméigleche vum Notze vun de Fonge vum zweete Pilier en relativ flexibele Kader
proposéiert. Et ass wichteg fir ze preziséieren, dat des Aiden ob déi Betriber cibléiert musse ginn, déi
effektiv vun engem Akommesverloscht, bedéngt duerch d'Covidcrise, betraffsinn.

Fir eng Decisioun ze huelen, ob a wéivill Hëllefen ausbezuelt ginn, mussen déi ekonomesch Analysen
ofgeschloss sinn, woufir et elo nach ze fréi ass. Mir mussen awer d'Situatioun ganz eescht huelen.

Wier et net ubruecht, dass di gesamt Filière zesumme mat senge Ressortministeren (vum
Bauer iwwert Schluechthaus, Distributioun, Commerce) sech géing concertéiere, fir dëser
Problematik entgéintzesteieren?

2018 an 2019 ass et eng Initiativ ginn, fir nei Konzepter bei der Marque nationale auszeloten, dat
ënnert der Begleedung vun engem externe Bûro. Ausléiser heivunner war sécherlech och déi
deemoleg schlecht Pràissituatioun. An dësem Kontext goufen eng Rei vun individuelle Gespréicher
mat den Haaptacteure vun der Filière gefouert, fir d'Problematik ze ëmràissen an nei Konzepter



z'erruéieren. Nieft den individuelle Gespréicher goufen och Iddien a Gruppeconcertatiounen
ausgetosch. Et huet een sech ënner anerem och Modeller am Ausland ugekuckt, déi fair Praisser
garantéieren, an et gouf sech a Richtung «transparent Pràisgestaltung" Gedanke gemaach. De Fazit
vun deem Exercice war deen, dass d'Acteure vun der Filière zu deem Zàitpunkt éischter um bestoende
System festhale wollten.

Gekoppelt oder net gekoppelt Praisser, dat huet allés seng No- a Virdeeler. Vum Elan vum China-
Marché hàtten d'IëtzebuergerSchwéngsbauere sécherlech net an deem Ausmooss profitéiert, hâtt de
lëtzebuerger Marché sech net un den dàitsche Marché ugelehnt. Im Umkehrschluss ass et dann esou,
dass an der aktueller Phase de lëtzebuerger Prâis mat dem dâitsche Prais op Talfahrt ass.

Mir brauche staark Produzentenorganisatiounen, déi sech och net viru Verànnerunge verschléissen
an an den Dialog mat ail den Acteure vun der Filière souwéi och mam Konsument trieden. Et gëllt och
den Appell un den nogelagerte Beràich, fir sech de Solidaritéitsgedanke verstâerkt zum Prinzip ze
maachen.

. Wei gesàit de Minister d'Situatioun beim Schwéngefleesch vun der "Marque Nationale"?
Ass de Minister der Meenung, dass de Supplément vun 3 Cents/Kilo dem Méiopwand vun
enger Schwéngefleeschproduktioun no de "Marque Nationale" -Krittâren nach Rechnung
dréit?

D'Marque nationale orientéiert sech an de groussen Zich um dâitsche QS-System mat e puer
Zousazkrittàren. Dëst erklaert ënner anerem och d'Ulehnung un d'Pràisser um dàitsche

Schwéngsmarché, déi d'Produzente viru ville Jore mat de Schluechthaiser selwer definéiert hunn.
Dobài muss een sech och bewosst sinn, dass konventionellt Schwéngefleesch an de ,, Niedrigsegment-
Beràich" fait. D'Filière (vun de Baueren iwwert d'Schluechthaiser, Transformatioun bis hin zu de
Metzler an de Supermarché'en) huet et selwer an der Hand, fir an Zukunft d'Produktioun (Krittaren
am Kadervum Laaschtenheft) verstaerkt un der Demande vum Marché z'orientéieren. Am Kadervun

der neier Agrémentsdemarche gëtt de Staat ee finanziellen Ureiz - an déi Acteuren, déi méi streng
Oplagen an hire Cahier des charge'n verankeren, ginn an Zukunft och méi héich finanziell entlount (bei
de Kontrollkàschten a Werbemoossnamen). An dësem Kontext ass et de Labelen och méiglech fir
Etudes de marché'en duerchzeféiere flr ze kucken, wéi se sech an Zukunft verstàerkt um Marché
behaapte wëllen a wat de Konsumentvun Ufuerderungen huet.

An dësem Kontext gëllt och ze beobachten, wat ee potentiellt Ëmdenken um dàitsche Marché fir
Retombée'n op d'Perceptioun an d'Wàertegkeet vum Schwéngefleesch hei zu Lëtzebuerg oder och
am allgemenge wàert hunn.

Iwwert Campagnen, wéi ,,Vun eise Baueren, frësch fir iech" oderoch nach déi rezent Campagne ,, 100%
Marque nationale", gëtt un de Konsument appelléiert, fir sài Choix méi bewosst a Richtung
Regionatitéit ze treffen, wou sech dann och eng positiv Retombée op déi un de Bauer ausbezuelte
Pràisser erhofft gëtt. Insgesamt gëtt awer och am Kader vum neie Plan stratégique gekuckt, fir
d'Positioun vum Bauer an der Chaîne alimentaire an Zukunft ze stâerken. Natierlech ass de Ministàr a

Kontakt mat den diversen Acteuren a riicht een Appell un d'Solidaritéit innerhalb vum Secteur an
d'Solidaritéit tëschent dem Produzent a Konsument am allgemengen.


