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Luxembourg, le çrr>üj-iAk

Objet: Question parlementaire n° 421 de l’honorable Député Monsieur Marc 
GOERGEN

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 Développement rural.

Romain>BCb(NEIDER



Réponse commune de Monsieur le Ministre de l’Agricuiture, de la Viticulture et du 
Développèmenf rural et de Madarhé là Ministre de la Protection des 
consommateurs à la question parlementaire n® 421 de Monsieur le Député Marc 
Goergen

° Opgelëscht no Hierkonftsland an rio Jper: wéi vill Kilo halalt Fleesch si sait 
2015 a Lëtzëbuérg importéiert ginn? Wél vill PrOzént dovu war biOlogeSch? 
Opgelëscht no Joer: wéi vill Prozent vun de Fleeschprodukter, déi zu 
Lëtzebuerg verkaf goufen, waren als halal gekennzeechent? Wéi vill dovu 
waré biolbgésch?

° Awéiférn ass d’Dlstribùtioun Vun als halal gékénnzeechentem Fleesch zu 
Lëtzebuerg konform mam Aiitikel 9 vum lëtzebuergeschen 
Déiereschutzgesetz vun 2018?

° Gesâit d’Regierung fir, lëtzebuergesch Verbraucher besser iwwert 
d’Ënnérscheëder tëscht ' Bio-Label àus der EU an aus dem Ausiand 
Opzeklareh?

Bedéhgt duerch dé; Fait,; dàss an der ëuropâescher Unioun de Prinzip vun der Libre 
Circulation vu Produite besteet, ènnert déi och d'Fieesch fâllt, ginn et keng pràzis 
Statistiken, wéivill Fleesch aus wéi enge Lânnèr zu Lëtzebuerg op den Maart kënnt, sou 
dass hei Peh keng Quantitéite vun deene verschjddene Kategorie vun Fleesch (Halal, 
Bio) bekannt sinn.

Wat d'Origine vum Fleèsch betrëfft, kann een hei nach eng Kéier drop hiweisen, dass 
eng gesetziéch Flicht besteet, d’Origine vu verschidde Fleeschzortéh (Rand-, 
Schwénge-, Sehof-, Geessefleesch a Gefiigel) op der Etikett unzeginn, sou dass de 
Konsument kann decidéieren, wéi e Fleesch mat wéi enger Origine hie kafe wëllt.

Den Artikel 9 vum Déiereschutzgesetz seet, dass hei zu Lëtzebuerg Déieren, déi 
geschluecht ginn, am Virfeld musse betaubt sinn, wat bei der Produktioun vun 
Halalfleesch net erlaabt ass. Dëst Gesetz verbitt awer net, bedéngt duerch de Marché 
Unique, d'Kommercialisatioun vun halal produzéiertem Fleesch aus aaneren Lànner, 
souwâit dëst der nationaler Reglementatioun vum Ursprongsland entsprécht, an domat 
ass d’Mise sur le Marché vuri ausiânneschem Halalfleesch hei zu Lëtzebuerg konform 
zum Déiereschutzgesetz.souwéi och zur eommunautairer Legislatioun.

Dén Konsumentenschutz - Ministar huet sech als Prioritéit gesaat fier den Verbraucher 
allgemeng besser iwwert Liewensmëttel ze informéirèn.
Dofier soll eng Analys vun der aktueller Kennzeechnungs-Reglementatioun gemaach 
ginn, fier dann konkret Aktiounen dorauser oofzéjeéden.




