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Le Ministre des Affaires étrangères et européennes

à
Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la réponse commune du
Ministre des Affaires étrangères et européennes, du Ministre de l'Economie et
de la Secrétaire d'Etat à l'Economie à la question parlementaire n° 1411 posée
par l'honorable Député Monsieur Femand Kartheiser,

M
Jean A^SELBORN

Réponse communé du Ministre des Affairëàétraneères et européènhés, du Ministre de l'Ecohomié et de
la Secrétaire d'Etat a rEconomie à la question parlementaire n° 1411 posée par rhonorable Député
Monsieur Ferhand Kartheiser
Huet d'Regiéruhg Informatiounen iwwer Boykott-Décisibune vu lëhebuergeschen Entreprise géint
Produiteri aus Israël oder dem West-Jordan-Land? Wa jo, wréi eng? Ass d'Regierung an dar Fro a
Kontakt mat dën israeleschen Autorjtéiten?
Privât Entreprisén huéleri hier Décisiounén ohofhangeg, ouni d'Régierung dovuriner ze informéieren.
Laut Informatiounen aus der nationaler an internationàlef Press, ginn et Decisipune vu iëtzèbuergeschen
Entreprise fir Produiten aus Israël aus hirem Sortiment ze huelén, Et géif seçh dobai allerdérigs ëm
temporaire Mesuren handelen, bis datt sécher gestallt ass, d^tt déi concernéiert Produiten net aus
deenén sait 1967 vun Israël bésatenen territoire kommen. Dpriwwer eraus muss allerdéngs kioer
gestallt ginn, datt des Décisioune vun Entreprisen, op déi d'Regierufig keen Afioss huet, net rtiat engèm
generelle Bpykott vun allen israeleschen Produiten ze assimiléiërë sihn.
Bei der rezenter yisite yùm ACissèminister an Israei ass d'Problemati.k vum korrekten Etiquéttëgè vu
Produiten aus dé Kploriiën oçh thematiséieft ginn. Dôbâi ass awef vuim Àussèminister ënnerstràch ginn,
datt d'Iëtzébuërger Regierung geint ail FPrfn vu BdYkott vûn israeléschë Produiten ass. D'Régierung
deelt allerdéngs net déi israelesch Meenung, datt e korrekten Etiquettage vu Produiten aus de Kolonien
mat engem Boykott glaich ze setze wièr.
Wéi stellt seçh d'Régierung zu Boykptt-Moossname yu privaten Entreprisen, déi Produiten aus Israël,
respektiv aus dem Wést-Jordan-Land bétréffëri?
Onofhângeg ddv'unhèr datt déi conçerriéiért Modssnamen am virléiendé Fall vu privaten Ehtrépfisén, pp
déi d'Régierung keng direkt Hàndhab huet, geholl goufen, wëllt d'Régierung hr d'éischt rnol
ënnerstraichen, datt si Boykott-Moossname géint israelesch Prodùkter absolut net ënnerstëtzt. Weder
d'Europaesch Unioun nach Lëtzébuerg hunn d'Politik géigeriiwwer Israël géannert an et kann een
doy/éinst ôch net vun engem Boykott schwëtzeh. D'Regiérung huet des weidéren och net d'Iritehtipuh
fir Reglementatiouhen anzeféieren oder ze ënnerstëtzen, déi engem Boykott géife glaich kommen.
Op der ahèrer Sait rnuss een awer dern Fait Rechnùng droen, datt israelesch Kolonien op Territpiréh
aussefhalb vun dén isfaelekhe Grenzë vu virUn 1967 geint d'interhationaalt Recht vefstôussen\ Et kann
oçh an deem Kontext dru'n erënnert ginn, datt den europaesché Geriichtshaff décidéiert huet, datt den
Associatiouns-Accord tëschent der EU an Israël net op Prpduiten aus dem; West-Jordan-Land applizéiert
ka ginn^.
Aus deenen Ursaachen huet den Ausseminisfère am Juli 2014 och eng Warnung publizéiert déi
d' lëtzebuergesch Entreprisen iw/wert déi ôkonomesch a juristesch Risiken bei wirtschaftiechen
Aktivitéite mat de KôlPnien informéiert. An deem selwechte Kontext muss een dann pch Mops^narne
gesinn, déi eng Différentiatipun en fpnctioun vun der Orjgine vun de Prpduitë virhuelen, je npdeertis ob
' Internationale Geriichtshaff, Avis vum 9. Juli 2004, Légal Conséquences ofthe construction ofthe wall, Punkt 120
^ Europaesçhe Geriiehtshaff, Urteel Brita GmbH vum 25. Februar 2010, C-386/08, Punkt 53

déi Produiten hier Origine um Territoire vun Israël an de Grenzen vu virun 1967 hunn, oder awer ob se
an de Kolonië produzéiert goufen, déi vëlkerrechtlech net dem Territoire vun Israël kënrien ugerechent
ginn. Schonns am Mee an Dezember 2012 huet de Conseil vun dén EU-Ausseministeren am
Zesummenhang mat de Produiten aus de Kolonien eng korrekt a kpmplett Appiicatioun vum bestoénden
eùropâesche Recht gefrot. Fir deem Rechnupg ze droen, géif d'Regierung och begréissen; wann d'EUKommissioun Guidelines géif publizéieren fir d'Ëmsetzung vun engem korrekten Etiquettage vu
Produiten aùs de Kolonien ze ërméiglechen, dat och am Intérêt vun der Verbesserung vum
Fonctionnement vum europaesche Bannemaart. D'Publikatioun vun sou Guidelines géif dozou baidroen,
eng besser Appiicatioun vum bestoenden europaeschen an internationale Recht ze garantéieren.
Doriwwer eraus géif sou eng Moossnam och dem Consommateur eng korrekt Informatioun iwwert
d'Origine vum concernéierte Produkt ginn.
Ass d'Regierung sech bewosst, datt esou anti-israelesch Moossname bel vlllen yun eisen
Haapthandelspartner extrem negativ Konsequenzen op den Image vun eisem Land hunn?
Wei schonns an der Àntwert op d'Fro 2 duergeluecht, si Moossnamen, déi doropper ofzilen, fir eng
Différeritiatioun tëschent Produkter aus Israël an deenen aus den 1967 besatene Gebidder op keé Fali
als -^anti-israelesch" Moossnamen ze verstoen. Déi bilatéral okoriomesch Fielatiounen tëschent
Lëtzebuerg an Israël sinn exzellent, wat och nach eng Kéier op der rezenter Visite vum Ausseminister an
Israël kbnfirméiert ginn ass. Dôrivvwer eraus ass nach eng Kéier ze ënnerstraichen, datt d'Regierung
keng direkt Handhab op Decisiounë vun Entreprisen betreffend hire Fournisseuren huet. Schiussendiech
ass d'Regierung, dovunner iwwerzeegt, datt Moossnamen, déi konform zum internationalen an
europaesche Recht sinn, a priori keng negativ Konsequenzen op den Image vun eisem Land dierften
hunn.

