


  

 

Äntwert vum Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung, vum Minister fir Energie 
a vum Wirtschaftsminister op d'parlamentaresch Fro n° 6114 vum éierbaren Deputéierten Jeff 
Engelen 
 

1. Ass d’Regierung iwwert eventuell Problemer, mat deenen déi Lëtzebuerger Molkereien am 
Hibléck op d’Energie-a Gasversuergung konfrontéiert sinn, informéiert? Wa jo, wéi gesinn des 
Problemer konkret aus? 

2. Wann d’Problematik iwwert d’Energiedeierecht an d’Versuergung mat Gas sech weider 
verschäerft, wéi gedenkt d’Regierung, de Lëtzebuerger Molkereibetriber ënnert d’Äerm ze gräifen? 

De Landwirtschaftsminister suivéiert d’Auswierkungen déi de Krich an der Ukraine op de Sekteur 
agricole huet ganz intensiv. Op europäeschem Niveau stinn d’Landwirtschaftsministeren aus den 
eenzelnen Länner am Kader vum Agrarconseil a ganz enkem Austausch. National  huet de 
Landwirtschaftminister  den 15. Mäerz d’Vertrieder vum Lëtzebuerger Schwéngsekteur gesinn, den 
22. Mäerz an den 30. Mee d’Vertrieder vum Lëtzebuerger Kären- a Fuddermëttelsekteur.  

Zesummen mat der Landwirtschaftskammer huet den Landwirtschaftsminister den 20. Mee een 
éischten Zwëschenbilan, iwwert déi bis dohin 6 verschiddenen Mesuren fir de Secteur ze 
ënnerstëtzen, gezunn. Am Detail kennen des Mesuren um Site vum Landwirtschaftsministère ënnert 
folgenden Link nogelies ginn: https://agriculture.public.lu/de/actualites/2022/mai-2022/crise-
ukraine-mesures-soutenir-secteur-agricole.html. 

Betreffend déi speziell Situatioun mat deenen déi Lëtzebuerger Molkereien am Hibléck op d’Energie- 
a Gasversuergung konfrontéiert sinn, war den 25. Mee 2022 eng Aarbechtsreunioun tëscht dem 
Landwirtschaftsminister souwéi der Direktioun an dem Comité vun der gréisster Lëtzebuerger 
Molkerei. Et ass gewosst, dass d’Mëllechverarbechtung  Energie intensiv ass an dat dofir den Impakt 
vun den aktuellen Energiekäschten grouss ass. 

Den Tripartite-Accord vum 31 Mäerz 2022 gesäit zwou Bäihëllefe vir, fir d‘Betriber am Kontext vun 
der Energie-Deierecht ze ënnerstëtzen: engersäits en Garantiesgesetz fir de Betriber am Fall vu 
Liquiditéitsproblemer, wéinst dem Impakt vum Krich an der Ukrain, den Accès zu Bankprêten ze 
vereinfachen, an anerersäits en Energiekompensatiounsregimm. Den Detail vun dëse Mesurë gouf 
an der Äntwert op d’QP 6070 vum 15 Abrëll 2022 erkläert. Molkereibetriber déi d’Konditiounen 
erfëlle wäerte vun dësen Hëllefe profitéiere kennen, ënnert der Bedingung dass se eng Autorisation 
d’établissement hunn.  

Lëtzebuerg, den 31. Mee 2022 
 

De Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung, 

(s.) Claude HAAGEN 
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