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Hàr

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

Bei ville F!eechprodu;ten, déi net expl;z;t e Biolabel droen. ass et de Consommateuren
net méiglech noze'/clizéien, wéi d'Déiere gehalen a gefiddert gi sinn. Esou kommen
émmer nach vill Produiten op de Marché, déi vun Dé'iere kommen. déi
Antibiotikatraitementer. engem Fudder inat héijem Pestizidgehalt an/oder enger
Ficklerurtg mat OGM-Produiîen ausgesat waren, ouni, dass dëst de Consommateuren
dâitlech vermëttelt gëtt. Och a grad virum Hannergrond vun der Méiglechkeet vun neie
Frâihandelsaccorden entscheeden sech ëminer méi Lànner zu der Aféierung vun neie
Labelen. A Frankràich, Dâitschland, Éistrâich, Sûdtiroul, Ungarn a Bosnien-Herzegowina
ginn et esou bspw. scho Reglementatiounen, déi eng spezifesch Kennzeechnung vun
Déierefudder ouni Komponenten aus OGMen a Liewensmëttel, déi vun Déiere kommen,
déi ouni OGMe gefiddert goufen, erméiglechen. Àhnlech sinn eenzel Label fir eng
antibiotikafrài Opzuucht an eng Fidderung ouni Pestizidbelaaschtung denkbar. Zu
Lëtzebuerg ginn et aktuell awer nach keng esou Kennzeechnungen.

An deem Zesummenhang wéiit ech de Ministerei) des Froe stellen:

1. Wàert sech d'Regierung, virum Hannergrond, dass sech am Fleesch vun Déieren,
déi mat schuedstoffbeiaaschte Fuddermèttel ernâert goufen, Réckstânn vu Gëfter
fanne loossen, an Zukunft fif en off;zielK Labsl asetzen, tir Produiten ouni
Pestizidbelaaschtung ktoer ze kennzeechnen?

2. Ass d'Regierung der Meenung, dass et wichteg wâr, och zu Lëtzebuerg ee Label fir
Produite vun De!eren, dé; ouni OGM-FuckJennéttel emâert goufen, anzeféieren?

3. Gedenkt d'Regierung, wëssencl, dass d'Corîsornmatioun vu Fleesch, dat vun Déiere
kënnt, déi Antibsotikatraitementer ausgesat waren, mat zu der Bikiung vun
Antibiotikaresistenze bàkiréit, an Zukunft Fleesch aus antibiotikafràien Opzuuchten
mat engem offizislle Labei ze kennzeechnen?

Mat déiwem Respekt.
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 18 octobre 2019

Objet : Question parlementaire n° 1355 du 17. 10. 2019 de Monsieur le Député Sven Clément -
Label "sans OMG"

Monsieur le Ministre,

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

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

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments tes plus distingués.

Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural

Dossier suivi par : M. André LOOS
Tél. : 247 82530

Réf ^0 /^OlS

Monsieur Marc HANSEN
Ministre aux Relations avec le
Parlement

Service Central de Législation

LUXEMBOURG

Luxembourg, le ^ g jjgy ^g^

Objet: Question parlementaire n° 1355 de l'honorable député Monsieur Sven Clément

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 Développ ment rural,

Romai H EIDER



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°
1355 de Monsieur le Député Sven CLEMENT

l.Wàert sech d'Regierung, virum Hannergrond, dass sech am Fleesch vun Déieren, déi mat
schuedstoffbelaaschte Fuddermëttel ernaertgoufen, Réckstânn vu Gëfterfanne loossen, an Zukunft
fir en offiziellt Label asetzen, fir Produiten ouni Pestizidbelaaschtung kloer ze kennzeechnen ?

Fleesch a Fleeschprodukter, déi an den Handel kommen, si generell net mat Réckstânn belaascht.
Dozou gëtt et een EU-Fuddermëttelhygienegesetz an eng europâesch Reglementatioun betreffend d'
Réckstànn vu verschiddene Substanzen an de Liewensmëttel, déi am Kader vun den offizielle

Liewensmëttelkontrolle strengstens vun eise staatlechen Instanzen iwwerwaacht ginn. Esouwuel am
Handel wéi och um Niveau vun de landwirtschaftleche Betriber gi reegelméisseg offiziell Kontrollen

duerchgefouert. Erweisen sech am Handel unhand vu Laboratoiresanalyse Réckstânn vun
onerwënschte Substanzen am Fleesch, da ginn des Produkter vum Marché geholl. Wann eng Gefor fir
d'Gesondheet besteet, da ginn d'Produit'en och ëffentlech zréckgeruff um Portail vun der
Liewensmëttelsécherheet. Iwwert den europaesche "Rapid Alert System" gëtt eng Alerte lancéiert,
sollten Deeler vun dem betraffene Produktiounslous an d'Ausland verkaaft gi sinn, fir esou
d'Autoritéiten aus deem Land ze informéieren an déi néideg Mesuren an d'Weeër ze leeden.
Ginn onerwënschte Substanzen am Fleesch festgestallt, gëtt iwwert déi ganz Produktiounschaîne

gekuckt, wou den Ursprong vun dem Eintrag ass. Dat ganzt gëtt bis op déi landwirtschaftlech Betriber
an ail aner Intervenante vun der betraffener Liewensmëttelchaîne zréckverfollegt. Déi staatlech
Kontrollinstanze schaffen an dësem Beraich enk zesummen. Sollt sech erausstellen, dass

Fuddermëttel belaascht ass, gëtt och dat aus dem Verkéier gezunn, an och hei géing den europàesche
"Rapid Alert System" erëm an d'Spill kommen, wann et sech erweist, dass Deeler vun dësem
Produktiounslous an d'Ausland gaange si respektiv do hir Origine hëlt. D'Fleesch am Handel kann also
mat rouegem Gewësse consomméiert ginn. Eis Servicer kënnen natierlech keng flàchendeckend
Kontrolle sécherstellen, mee nom Prinzip vun der Risikoanalys ginn am Kader vun de nationale
Kontrollplâng Prouwe geholl, fir de Risiko ze miniméieren an Nonkonformitéiten opzedecken. An
dësem Sënn war een Zousaz-Label fir esou eng Kennzeechnung net sënnvoll, well esou ee Label keng
weider Plus-value fir de Konsument duerstellt, an am Géigendeel de Konsument dobausse verwiert,

wat net am Aklang mat dem EU Recht wier.

2.Ass d' Regierung der Meenung, dass et wichteg war, och zu Lëtzebuerg ee Label fir Produite vun
Déieren, déi ouni OGM-Fuddermëttel ernâert goufen, anzeféieren?

Ee Label fir Produkter vun Deieren, déi ouni OGM-Fuddermëttel gefiddert gi sinn, existéiert schonns.
Et handelt sech dobài ëm déi dàitsch Initiativ ,, 0hne Gentechnik", wou verschidde lëtzebuerger

Produzenten sech zënter làngerem ugeschloss hunn an an dësem Kontext och vun enger
onofhàngeger Kontrollstell kontrolléiert ginn. D'Ausweise vun dëse Produkter (haaptsâchlech Eeër a
Mëllech) geschitt iwwert ce Logo mat dem Schrëftzuch ,,0uni Gentechnik gefiddert / Nourri sans
OGM". Sollt eng europàesch eenheetlech Démarche an d'Liewe geruffgi fir eng Kennzeechnung ob
Basis vun enger OGM-fràier Fidderung, verschléisst sech eise Ministère net fir esou Initiativen ze
ënnerstëtzen. Vue dass een Deel vun eise Wueren an d'Ausland ofgesat ginn, si mir momentan gutt

domadder bedéngt, eise Produzenten ze recommandéieren, sech der dàitscher Initiativ
unzeschléissen - och wéinst dem Problem vun der Glàichstellung vun OGM-fràien Initiativen um



europàesche Marché. Des weideren huet de Landwirtschaftsministère a senger geplangter
Agrementsdemarche vun de Lëtzebuerger Labelen och de Volet ,, OGM-frài Produktioun" virgesinn.
Domadder setze mir och een Zeechen, dass eng OGM-frài Produktioun ee wichtege Bestanddeel vun
engem Cahier de charge vun déieresche Produkter soll sinn. Dëse Projet de loi iwwert den Agrément
vun de Labelen ass zur Zâit um Instanzewee.

3-Gedenkt d' Regierung, wëssend, dass d'Consommatioun vu Fleesch, dat vun Déiere kënnt, déi
Antibiotikatraitementer ausgesat waren, mat zu der Bildung vun Antibiotikaresistenze bâidréit, an
Zukunft Fleesch aus antibiotikafrâien Opzuuchten mat engem offizielle Label ze kennzeechnen?

Och hei verweise mir op d'Agrementsdemarche, wou ee vun de Krittàren sech op de Verzicht vun
Antibiotika baséiert. Et sief awer och pràziséiert, dass de prophylakteschen Asaz vun Antibiotika an
der Déierefidderung generell verbueden ass, an Antibiotika just op Prescriptioun vum Veterinàr bei
kranke Béischten agesat ka ginn. Des weidere ginn hei am Fleesch, mee och an deenen aneren
Déiereprodukter (Eeër, Hunneg, Mëllech) Analysen op Antibiotikaréckstànn duerchgefouert, an dat
no engem ,, plan d'échantillonnage", dee vun der europàescher Legislatioun virgeschriwwen ass.
Zousàtztech, falls e Verdacht besteet z. B. bei der Inspektioun vun de Karkassen am Schluechthaus,
ginn och hei Analysen op Antibiotikaréckstann gemaach, an am Fall vun engem positive Résultat ginn
déi concernéiert Karkassen zerstéiert.

Dann kann een och nach op de Nationalen Antibiotikaplang 2018-2022 hiweisen, dee vum
Agrarministère an dem Santésministère erstallt gouf, an deen déi verschidde medezinesch Beruffer
(Dokteren an Veterinàren), d' Fleegepersonal, d'Déierenhalteran de Grand Public dozou opfuerdert,
souwuel qualitativ wéi och quantitativ nëmmen Antibiotika anzesetzen oder zou sech ze huelen, wann
et wierklech néideg ass, fir iwwert dee Wee d'Problematik vun derAntibiotikaresistenz ze reduzéieren.


