




 

 
                             Luxembourg, le 14 septembre 2021 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no4820 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°4820 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 



 
 

Gemeinsam Äntwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung, dem Minister 

fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung an dem Wirtschaftsminister op parlamentaresch 

Fro n°4820 vum 10. August 2021 vum éierewäerten Deputéierten Marc Goergen iwwert de Schutz 

vun Haifëscher 

Wéi vill Hai-Produite sinn zënter 2013 zu Lëtzebuerg importéiert ginn, opgelëscht pro Joer? Aus wéi 

engen Hierkonftslänner? 

Op direktem Wee, d.h. Import aus Drëttlänner op Lëtzebuerg, goufen zanter 2013 keng Haiflossen op 

Lëtzebuerg importéiert. 

D‘Produkter déiereschen Ursprongs ënnerleien de sanitäre Kontrollen op der Plaz, wou se an 

d’Europäesch Union erakommen, an do kënnt fir Lëtzebuerg just de Cargozenter a Fro, wou Kontrolle 

vun der Veterinärsinspektioun stattfannen. 

An der CITES-Konventioun sinn aktuell nëmmen 10 vun iwwer 500 Hai-Aarten gelëscht, an dat och 

nëmmen an der Annexe II, déi den Handel net komplett ënnerbënnt, mee nëmme reglementéiert. 

Wéi kontrolléiert Lëtzebuerg, dass keng vun deenen 10 Aarte gefëscht a gehandelt gëtt? 

D’Kontrolle vum Anhale vun der CITES-Konventioun beim Import ginn duerch d’Douanesverwaltung 

ausgeféiert. 

An den USA souwéi a Groussbritannien gouf rezent annoncéiert, dass een den Handel mat Haiflosse 

ganz ënnerbanne wëll. Wäert d'Regierung sech och dofir asetzen, fir den Handel vun Haiflossen hei 

am Land ze ënnerbannen? Falls jo, wéi eng Schrëtt wëll si aleeden? Falls nee, wisou? 

Wéi bei anere Punkten, wou et ëm d’Verbesserung vum Déiereschutz geet, wäert och an dësem 

d’Lëtzebuerger Regierung all Initiativen ënnerstëtzen, déi zum Déierewuel bäidroe kënnen. 

Allerdéngs, misst dës Initiativ vum Europäeschen Niveau ausgoen, well et bréngt näischt, wa 

vereenzelt Länner hei aktiv gi, mee en europäesche Verbuet vun dësem Handel mat Haiflosse wier ee 

positiivt Zeechen am Interêt vum Déiereschutz. 

Duerch wéi eng international Kooperatioune setzt sech Lëtzebuerg fir den Erhalt vum maritimme 

Liewen an? Wéi vill Sue ginn all Joers an den Erhalt vum maritimme Liewen investéiert? 

D’Lëtzebuerg setzt sech säit Joeren an der CITES-Konvention aktiv dofir an den Handel mat den 

Haiarten ze limitéieren respektiv ze verbidden. 

An der “International Whaling Commission” ass Lëtzebuerg ee verwennten Verfechter vum Moratoire 

op d’Fësche vun Walen. Lëtzebuerg iwerleet och fir dem “Traité de l’antarctique” beizetrieden mat 

dem Zil Member ze ginn bei der “Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de 

l‘Antarctique (CCMLAR)”. 

Aktuell ënnerstetzt Lëtzebuerg 2 Projeten déi direkt oder indirekt zum Erhalt vum maritime Liewen 

bäidroen. Lëtzebuerg ennerstëtzt “Blue natural capital financing facility” vun der IUCN (Union 

internationale pour la conservation de la nature) mat 3 Millionen €, Suen déi d’Opbaue vun 

nohaltegen Projeten am marine Beräich zum Zil huet. 

Lëtzebuerg finanzéiert mat 10.000 € ee Projet vun der ONG Global Fishing Watch deen sech asetzt fir 

illegal Fëscherei an internationalen Gewässer besser ze iwwerwachen an domat och illegal Fëscherei 

vun Haien ze verhënneren. 



 
 

Schlussendlech setzt sech Lëtzebuerg als Member vun der High Ambition Coalition for Nature and 

People dofir an 30% vun alle Mierer als Schutzgebitt auszeweisen bis 2030 wat een dramatesch 

positiven Impakt op d’marin Biodiversitéit hätt. 


	4820  Protection des requins  Marc Goergen
	QP4820_R_Goergen_Protection des requins

