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Objet: Question parlementaire n° 3911 de l'honorable Député Monsieur Jeff Engelen

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, ma réponse à la question parlementaire citée
sous rubrique.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre de !'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,

Rom.J1EIDER

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
M inistère de I' Agriculture, de la Vit iculture
et du Développement rural

Réponse du Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la
question parlementaire n°3911 de l'honorable Député Monsieur Jeff Engelen

Di national Agrarpolitik gëtt scho sait méi wéi 60 Joer duerch d'Gemeinsam Europaesch
Agrarpolitik an hire virgeschriwwene Prozesser a Reegelungen definéiert. D' Agrarpolitik gëtt
an engem 7-Jores-Rhythmus definéiert. Di nachst Period bezitt sich op den Zaitraum 20212027, woubai allerdéngs eng lwwergankszait vun 2 Joer decidéiert ginn ass, wou de virege
Plang nach gülteg ass an nei finanziell Mëttelen aus der Enveloppe 2021-2027 zur Verfügung
gestallt ginn.
De « plan stratégique national relevant de la politique agricole commune » kuerz PSN-PAC,
muss op Basis vun den europaesche Virgaben ausgeschafft an no engem genau definéierten
Prozess opgestallt ginn, dee verschidden Etappe virgesait. Ais éischt Eta pp war am Oktober an
November 2019 eng breet Consultatioun vum landwirtschaftleche Secteur an aner
Wënzer-, Beroder-,
Organisatiounen (Beruffsverbann, Vertrieder vu Baueren-,
Ëmweltschutzorganisatiounen, Naturparken, Transformatiounsindustrie an der landlicher
Regioun), zesummen mat Experten aus dem Landwirtschafts- an Ëmweltschutzministar,
gemach ginn, déi notamment och eng Analyse vun de Staerken an Schwachen vum
landwirtschaftleche Secteur beinhalt. Dës Analyse ass um Portail vun der Landwirtschaft
publizéiert.
Baséierend op dës Staerken-a Schwachenanalyse ass dunn eng Besoinsanalyse gemat ginn an
éischt Elementer fir eng Strategie zur Ëmsetzung an dem PSN-PAC ausgeschafft ginn. Well di
nei PAC grousse Waert op Klima-, Ëmwelt- an Naturschutz leet, sinn d'Experten vun dem
Ëmweltschutzministère fir déi jeeweileg Objektiver consultéiert ginn.
Den 16. Juli an den 1.0ktober 2020 waren zwou Reuniounen mat den Presidenten vun den
landwirtschaftlechen Gewerkschaften fir de Kader vum PSN-PAC ze erklaren an hier Positioun
ze froen besonnesch wat d'Orientatioun vun den Direktbezuelungen aus dem 1. Pilier vun der
PAC betreffen.
Den 22. Oktober 2020 gouf et eng weider Reunioun an der Landwitschaftskammer zum
Thema Nitrat an Waasserschutz. Dëst huet sech ais prioritaren Besoin aus der StaerktenSchwachten Analyse erausgeschielt. En offiziellt Aarbechtsdokument vun der
Landwirtschaftskammer zesummen ausgeschafft mat Beroder vun Convis leit eis vir.
An Tëschenzait hu weider Aarbechtsgruppen tëschent LW-an Ëmweltministar betreffend den
Objektiver am Beraich Waasser, Ëmwelt, Biodiversitéit an Klima stattfonnt.
Den 22. Februar 2021 war eng Arbechtsreunioun mat der Landwirtschaftskammer fir nach
emol am Détail verschidden Modeller fir d'Emsetzung vun den Aiden am Kontext vun der neier
grénger Architektur ze analyséieren an ze diskutéieren.
Ais nachst Etapp gëtt eng Ex-Ante-Analyse gemach, déi duerch onofhangeg extern Beroder
ausgeféiert gëtt an duerch d'europaesch Kommissioun validéiert muss ginn an och eng
strategesch Ëmweltpréiwung emfaasst. Dobai gëtt speziell op d'landwirtschaftlech Akommes,

Klimawandel
d'Wettbewerbsfaegkeet, de
d'Beschaftegung an de Wuesstem ënnersicht.

a

Ressourceschutz,

d'Biodiversitéit,

Des Ex-Ante-Analyse, préift, ënnert anerem, d'lnterventiounslogik.
D'Gespréicher mam landwirtschaftleche Secteur waerte nach méi intensiv gefouert ginn wann
déi konkret lnterventiounen méi kloer sinn. Verschidden Elementer hanken awer och nach
dervun of, wéi déi europaesch Verhandlungen tëschent Kommissioun, Conseil a Parlament
weider kommen an wéi se schlussendlech herno zeréckbehalen ginn. Aktuell ass dësen
Trilogue nach net ofgeschloss.
Doropshin waert dann eng Propos fir d'Ëmsetzung vun dem zukünftegen PSN-PAC erstallt
ginn, déi dann all d'Elementer huet, fir an eng ëffentlech Consultatioun ze goen.
Consultatiounen sinn eng wichteg Etapp éier den PSN-PAC der europaescher Kommissioun zur
Approbatioun virgeluecht ka ginn an de Landwirtschaftsministar waert an den nachsten
Wochen op de Secteur duerkommen, fir dës Consultatioun optimal z'organiséieren.

