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Hàr Président,

Mlniatère de l'Agriculture,
de la Viticulture

et du Dévelop ment rural,
Référence:

0 3 MARS 2020

A traiter par:

Copte à:

07
-^u?

8

ar Fernand Etgen
résident vun der Chamber

ëtzebuerg, den 28. Februar 2020

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, des

pariamentaresch Fro un d'Madamm Ministesch fir Ëmweit, Klima an nohaiteg Entwécklung an
den Hàr Minister fir Landwirtschaft, Wàibau a làndlech Entwécklung weider ze leeden.

Rezent goufen d'Baueren an d'Wënzerbetriber vum Enregistrement ugeschriwwen, dat ab eto
kee P!anzeschutzmëtte; méi duerf op Staatsflàchen agesat ginn, an dé; lafend
Pachtvertràg deementspriechend ugepasstginn.

An dësem Kontext géif ech gare folgend Froen un d'Madamm Ministesch an den Hâr Minister
steilen:

. Wéi vilt Betriber si vun dàr neier Dispositioun betraff? Wéi vill Hektar Staatsflach gëtt
aktuell landwirtschaftlech genotzt a befënnt sech innerhalb vu sougenannte FLIK-
Parzelten?

. Sënn alléguer d'Planzeschutzmëttel, obwuel se vum Landwirtschaftsrninistere eng
offiziell Zouloossung hunn, op dëse Flàche verbueden oder ginn hei Ausname
gemaach? Wann jo - wéi eng a firwat?

. Gëllt dëse Verbuet fir ail staatlech Flâchen, och fir déi, déi net landwirtschaftlech

genotzt ginn ? (Verwaltungen, Etablissements publics )
. Gin Entschiedegunge bezuelt fir Betriber, déi ab elo op engem Deel vun hire

Flàche mussen op Planzeschutzmëttel verzichten an a sougenannîe 5-
Jores Kontrakter vu frâiwëllege Programme gebonne sinn, wou déi nei Kcnditiounen
op engem Deel vun de Flàche kennen dozou féieren dat beispillsweis en
Rotatiounsprogramm net méi kann assuréiert ginn, d. h, dass si d'Konditiounen vun de
Kontrakter net méi kënnen erfëllen ?

. Sinn des Ànnerunge vun de Pachvertràg laut dem Pachtgesetz méiglech? Ginn
d'Pâchterdoriwwer informéiert, dass och bei lafende Pachtvertrag och ouni weideres

kënnen Ànnerunge gemaach ginn?

. Laut mengen Informatiounen ginn et Vertrâg, wou d'Baueren een verbëllegte Loyer
vum Enregistrement zougestane kruten, well se un Extensivéirungsmesuren



deelhuelen. Ass am Sënn vun derGlàichbehandlung vun allé Betriberee reduzéierte

Loyer bei dëser Ànnerung vun de Kontrakter virgesinn?

Hàr Président, ech bieden lech mëin déifste Respekt unzehuelen.

Martine Hansen

Deputéiert



HAMBREDESDEP TÉS
LPA^D-DULH ' l UXbr^KOURC

Dossier suivi par Christian Alff
Service des séances plènières et
secrétariat général
Tel : 466.966.223
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 02 mars 2020

Objet : Question parlementaire n° 1955 du 28. 02. 2020 de Madame la Députée Martine
Hansen - Utilisation de produits phytosanitaires sur les terrains de l'État

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 ta faire publier avec la question au compte rendu,

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

.\T--.

Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés
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                             Luxembourg, le 16/04/2020 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no1955 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°1955 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 a nohalteg Entwécklung, dem Minister 

fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung an dem Finanzminister op d’parlamentaresch 

Fro n°1955 vun der éierbarer Deputéierten Madame Martine Hansen betreffend d’Benotzen vu 

Planzeschutzmëttel op staatlechen Terrainen 

Wéi vill Betriber si vun där neier Dispositioun betraff? Wéi vill Hektar Staatsfläch gëtt aktuell 

landwirtschaftlech genotzt a befënnt sech innerhalb vu sougenannte FLIK-Parzellen? 

Aktuell sinn 402 Betriber vun deenen neien Konditiounen vun den Pachtverträg betraff. Wéi schonn 

d’lescht Joer, am Zesummenhang mat der parlamentarescher Ufro n°481 vum 12 Mäerz 2019 

kommunizéiert, huet de Staat 20,85 km2 landwirtschaftlech Terrainen. Dëst entsprécht 1,6% vun der 

landwirtschaftlecher Notzfläch. 

Sënn alleguer d'Planzeschutzmëttel, obwuel se vum Landwirtschaftsministère eng offiziell 

Zouloossung hunn, op dëse Fläche verbueden oder ginn hei Ausname gemaach? Wann jo - wéi eng 

a firwat? 

De Gebrauch vu Planzeschutzmëttel déi ënnert de Règlement européen (CE) n°1107/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits 

phytopharmaceutiques falen, ass op alle Flächen déi de Staat verpacht verbueden. 

Ausgeholl vun dem Verbuet si Planzeschutzmëttel, déi an der Annexe II vum Règlement (CE) 

n°889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement 

(CE) n°834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits 

biologiques opgelëscht sinn. Dës kënne no de Regelen aus dem selwechten Reglement, benotzt ginn. 

Gëllt dëse Verbuet fir all staatlech Flächen, och fir déi, déi net landwirtschaftlech genotzt ginn? 

(Verwaltungen, Etablissements publics ) 

Den Artikel 11, Paragraphe 3 vum Planzeschutzmëttelgesetz vum 19 Dezember 2014 verbitt säit dem 

1. Januar 2016 d'Ausbrénge vu Planzeschutzmëttel op den ëffentleche Platzen (“espaces publics”). 

De Staat gëtt an dësem Fall senger Virreiderroll weider gerecht an de Regierungsprogramm gëtt 

ëmgesat: Dans le même esprit que les initiatives des communes, l´utilisation des produits 

phytopharmaceutiques sera interdite à travers des stipulations expresses dans les baux à ferme et 

autres contrats de bail de terrains dont l´Etat est propriétaire. 

Ginn Entschiedegunge bezuelt fir Betriber, déi ab elo op engem Deel vun hire Fläche mussen op 

Planzeschutzmëttel verzichten an a sougenannte 5-Jores Kontrakter vu fräiwëllege Programme 

gebonne sinn, wou déi nei Konditiounen op engem Deel vun de Fläche kennen dozou féieren dat 

beispillsweis en Rotatiounsprogramm net méi kann assuréiert ginn, d.h. dass si d'Konditiounen vun 

de Kontrakter net méi kënnen erfëllen? 

De Landwirtschaftsministère ass zesummen mam Finanzministère am gaangen ee genauen Inventar 

vun de betraffen Flächen a Betriber duerchzeféieren, wéi och den Impakt op d'Betriber ze 

analyséieren. 

Wann bestoend Kontrakter am Kader vu Klima- an Agrarëmweltprogrammer duerch des Ännerung 

net méi solle kënnen assuréiert ginn, kënnen déi betraffe Betriber Kontakt mat deenen 

zoustännegen Servicer vum Landwirtschaftsministère a Finanzministère ophuelen, fir no enger 

Léisung ze sichen. Dëst gëllt och fir all aner Fall, wou de Planzeschutzmëttelverbued ee gréisseren 

Impakt op d'Betribsféierung hätt. 



Sinn dës Ännerunge vun de Pachverträg laut dem Pachtgesetz méiglech? Ginn d'Pächter doriwwer 

informéiert, dass och bei lafende Pachtvertrag och ouni weideres kënnen Ännerunge gemaach 

ginn? 

Staatlech Terrainen falen net ënnert d'Pachtgesetz (Artikel 1 vum Pachtgesetz vum 18. Juni 1982). 

D’Kontrakter lafen am Prinzip all Joer den 1. November un, mat enger Lafzäit vun engem Joer an 

enger stëllschweigender Verlängerung vu Joer zu Joer. 

Wéi jiddereen aneren och, mussen d’Parteien sech un de Kontrakt halen an dofir kënnen Ännerunge 

während der Lafzäit vum Pachtvertrag net eesäiteg imposéiert ginn. Et handelt sech hei awer net ëm 

eng Ännerung vu bestoende Pachtverträg, mee et ginn nei Pachtverträg ugebueden. Et steet dem 

aktuelle Piechter fräi, zu den neie Konditiounen ze kontraktéieren oder net. De Verbuet vun 

Planzeschutzmëttelen applizéiert sech also vum nächsten Fällegkeetsdatum un, fir déi Leit déi an 

Zukunft nach staatlech Fläche beaarbechte wëllen. 

Laut mengen Informatiounen ginn et Verträg, wou d'Baueren een verbëllegte Loyer vum 

Enregistrement zougestane kruten, well se un Extensivéirungsmesuren deelhuelen. Ass am Sënn 

vun der Gläichbehandlung vun alle Betriber ee reduzéierte Loyer bei dëser Ännerung vun de 

Kontrakter virgesinn? 

Aktuell ass et virgesinn datt déi nei Kontrakter de Loyer iwwerhuelen, deen op Grond vun de viregte 

Kontrakter bezuelt ginn ass. Déi verbëllegt Loyeren déi vum Enregistrement zougestane goufen, 

applizéieren sech nëmmen op spezifesch Fäll, déi vum Zoustand vum Terrain, respektiv vun 

spezifesch obligatoreschen Bewirtschaftungsmethoden ofhänken. 


