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M. le Président.- D'Sitzung ass op.

Huet d'Regierung der Chamber iergendeng Matdee-
lung ze maachen?

(Négation)

Dat schéngt net de Fall ze sinn.

Mir hunn dann op eisem Ordre du jour vun haut de
Mëtteg d'Interpellatioun stoe vum Här Robert Mehlen
iwwert d'Politik am Beräich vum Wäibau, zesumme mat
der Aktualitéitsstonn vun der sozialistescher Fraktioun
iwwert d'Promotioun vum Lëtzebuerger Wäin. D'Riede-
zäit ass nom Modell 1 festgeluegt. Et si bis elo agedroen:
déi Hären Nicolas Strotz, Jeannot Belling, Robert Mehlen,
Camille Gira an Aloyse Bisdorff.

Als Éischten héiere mer elo den Interpellant, den hono-
rablen Här Robert Mehlen.

Interpellation de M. Robert Mehlen 
au sujet de la politique future dans le
secteur viti-vinicole luxembourgeois

Heure d'actualité demandée par 
le groupe socialiste au sujet de la
promotion du vin luxembourgeois

M. Robert Mehlen (ADR), interpellateur.- Merci, Här
President.

"Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural, ainsi que les divers responsables
et acteurs du monde viticole luxembourgeois sont
confrontés depuis quelques années à une détérioration
relativement marquée de la position concurrentielle des
vins luxembourgeois, tant sur le marché national que sur
les marchés traditionnels d'exportation."

Här President, Dir Dammen an Dir Hären, mat dëse
Wierder fänkt déi sou genannt "Pricewaterhouse"-Etüd
un, déi d'Regierung virun enger Rei vu Joren an Optrag
ginn hat.

49e séance
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Wann dës Wierder, déi eng dramatesch Wierklechkeet
erëmspigelen, 1997 hir Berechtegung haten, dann ass
et haut méi wouer wéi jee virdrun.

Mir gesinn et, wa mer wäit genuch zréckkucken, an der
Pro-Kapp-Consommatioun vum Wäin hei zu Lëtze-
buerg. Ech hunn als Referenz geholl 1989/90 aus dem
Rapport vum Landwirtschaftsministère. Do war d'Con-
sommatioun vum Lëtzebuerger Wäin pro Kapp hei am
Land 31 Liter, dat ass entretemps zréckgaangen op 19.
D'Consommatioun vun auslänneschem wäisse Wäin
war 3 Liter, dat ass eropgaang op 11; auslännesche
roude Wäin vu 24 op 29.

Dat heescht, mir gesinn, datt an deem Zäitraum - 
statistesch wéinegstens - de Réckgank vun der Consom-
matioun vum inländesche Wäin 12 Liter bedréit an
d'Zouhuele vum auslännesche Wäin 13 Liter pro Kapp.

Dat ass net nëmmen eng bedauerlech, mä laangfristeg
och eng geféierlech Entwécklung.

Mat dem Lëtzebuerger Wäibau, Här President, ass et am
Laf vu senger laanger Geschicht schonn dacks op an of
gaangen. Ob klimatesch Katastrophen, déi wéi vun
1978-88 d'Récolte deziméiert oder zerstéiert hunn, ob
politesch Entscheedungen, déi traditionell Ofsazgebitter
ofgeschnidden hunn, wéi nom Austrëtt aus der däit-
scher Zollunioun, ëmmer erëm hunn eis Wënzer et ver-
stanen, sech iwwer déi schwéier Zäiten ze retten a sech
neien Erausfuerderungen ze stellen.

Virun dësem Hannergrond muss een déi gewalteg
Erausfuerderung vun der moderner Zäit gesinn, näm-
lech d'Opmaache vun de Grenze weltwäit, wat mer
hautdësdaags ënner Globaliséierung verstinn.

Wann een e Bléck an de Rapport 2001 vum Landwirt-
schaftsministère werft, da liest een, datt héich Récolten
an der Europäescher Unioun an deene leschte Joren, ver-
bonne mat engem imprévisible Réckgank vun der Con-
sommatioun a vun den Exporter, derzou gefouert hunn,
datt den Drock um Maart an der EU enorm zougeholl
huet an datt d'lescht Joer 20 Milliounen hl aus dem Maart
geholl si ginn doduerch, dass se distilléiert gi sinn.

Ordre du jour

Interpellation de M. Robert Mehlen au sujet de la politique future dans le secteur viti-vinicole luxembourgeois

Heure d'actualité demandée par le groupe socialiste au sujet de la promotion du vin luxembourgeois

(Discussion générale - Motions)

Au banc du Gouvernement se trouve: M. Fernand Boden, Ministre.

(Début de la séance publique à 14.32 heures)

Présidence
M. Jean Spautz, Président
M. Niki Bettendorf, Vice-Président
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De Kontingent vu Südafrika, fir nëmmen dat Land ze
nennen, ass gläichzäiteg ëm 100.000 hl eropgesat ginn.

Et héiert een dobausse ganz haart Kriticken un der EU-
Handelspolitik. D'Virschrëften an d'Contraintë géifen
ëmmer méi schaarf ginn a gläichzäiteg géing de Wäin,
dee vu baussen däerf erakommen, den Accès ëmmer
méi liicht gemaach kréien.

Ech zitéieren aus engem Artikel vum Lëtzebuerger Wort
vum 11. September d'lescht Joer: "Der europäische
Weinbau wurde und wird (unter luxemburgischer Mit-
verantwortung) von Politikern und Beamten der Euro-
päischen Union bürokratisiert und geknebelt… Die
neuen Weinländer dagegen lachen sich ins Fäustchen.
Ihre Vorschriften sind derart leger…" - an da gëtt alles
opgezielt, wou si Avantagen hunn. "Unsere Winzer
müssen sich von jedem in ihrem Beruf dreinreden
lassen…und dann zusehen, wie der einheimische Kon-
summarkt zwar zulegt, doch immer weniger luxem-
burgische Produkte konsumiert."

D'Folleg dovun ass, opgrond vun den EU-Contrainten,
datt esouguer eng Partie grouss EU-Wënzerbetriber an
déi Länner ginn, dacks op anere Kontinenter, do produ-
zéiere mat hirem Know-how, wat jorhonnertelaang sech
entwéckelt huet, an dann do bëlleg produzéieren an dat
erëm eng Kéier heihinner an d'EU erabréngen.

Eis Wënzerbetriber hei zu Lëtzebuerg si gewuess. Si hu
sech mechaniséiert a moderniséiert, si hunn nei Rief-
zorten ugeplanzt, si hunn d'Ubaumethode verbessert,
de Rendement vun de Wéngerte reduzéiert, d'Vinifica-
tioun verfeinert asw.

Dat alles huet derzou gefouert, datt d'Lëtzebuerger
Musel, déi an der Vergaangenheet net ëmmer déi
bescht Réputatioun hat, sech haut ouni Komplexer mat
deene beschte Produkter um internationale Plang
moosse kann. Dat gesi mer op den internationale Con-
coursen, wou eis Betriber - wéi elo kuerz eréischt um
Crémantsconcours zu Die am Frankräich - ëmmer erëm
eng Onmass Auszeechnunge kréien. Dat stelle mer fest,
wa bei eis am klenge Krees eng blann Dégustatioun
duerchgefouert gëtt.

Datt dës Qualitéitspolitik hir Friichte bruecht huet, seet
och d'Etüd Pricewaterhouse. Ech zitéieren: "L'enquête
consommateurs et la dégustation comparative montrent
clairement que le vin luxembourgeois est tout à fait
compétitif au niveau de ses qualités intrinsèques. Toute-
fois le secteur viticole est à la traîne par rapport à ses
concurrents étrangers en termes de coordination des
actions, de stratégie, de marketing, de commerciali-
sation…" asw.

D'Etüd seet ganz kloer, datt mer Chancen hunn. Dat ass
déi regional Typicitéit vun eise Wäiner, d'Onverwiessel-
barkeet an och, datt mer e Vin de cépage maachen, dat
heescht en zortentypesche Wäin, deen eis dobaussen
onverwiesselbar mécht.

Mä, Här President, Dir Dammen an Dir Hären, déi Tromp
muss richteg ausgespillt ginn!

Eis Betriber sinn am Gaang, sech ze restrukturéieren, eis
Wäiprodukter hu sech qualitativ staark verbessert, de
Stat hëlleft, wou e kann. Et misst een also dovun ausgoe
kënnen, datt mer op der Musel keng gréisser Problemer
hätten. Dat ass awer, wéi gesot, nëmmen en Androck,
deen täuscht, an et ass eng Tatsaach, datt et virun allem
bei eise Wënzerbetriber, un der Basis also, ganz schwéier
kriselt, an datt an ze ville Betriber déi jonk Generatioun
d'Knëppele bei d'Tromm geheit.

Dat huet verschidde Grënn. Ee vun den Haaptgrënn läit
hei zu Lëtzebuerg un eiser Situatioun vun de Revenuen
am Allgemengen. Mir konnten elo kuerz, statistesch
gesinn, feststellen datt, wann een de Revenu pro Kapp,
d'Kafkraaft pro Kapp gläich 100 setzt an den Industrie-
länner, mir hei zu Lëtzebuerg un einsamer Spëtzt leie
mat 194%.

Also dat seet genuch. Mir hunn hei héich Léin a Gehälter,
mir hunn an deene Secteuren e séchert an e geregelt
Akommes, et ass eng manner héich Aarbechtsbelaasch-
tung, eng besser sozial Ofsécherung, manner finanziellen
Opwand, fir an de Beruff eranzekommen, an och manner
Risiko, wéi dat am Wënzerberuff de Fall ass.

Et ass dat awer e generelle Problem, deen net eleng de
Wäibau, mä och d'Landwirtschaft a vill kleng Betriber
am Handwierk an am Handel betrëfft. Mir si leider an
der Situatioun, datt dee gewaltege finanziellen Op-
wand, de Risiko, den Engagement, d'Méi-Aarbecht, déi
méi schwaach sozial Ofsécherung vun de sou genannte
fräien a mëttelstännege Beruffer vis-à-vis vun der
moderner Aarbechtswelt an deenen anere Secteure vun
eiser Ekonomie, an och ganz besonnesch vum öffent-
lechen Déngscht, sech net méi lount.

Do derbäi kommen déi méi spezifesch Problemer vun
eisem Lëtzebuerger Wäibau:

– engersäits eng staark Ofhängegkeet vu klimateschen
Evénementer;

– dann eng Topographie, déi eng maschinell Beaarbech-
tung, wéi a ville Konkurrenzlänner, am grousse Stil net
erlaabt;

– Betribskäschten a Léin, déi opgrond vun eisem Präis-
niveau méi héich sinn;

– Strukturen, déi net optimal openeen ofgestëmmt sinn
a sech deelweis behënneren a konkurrenzéieren;

– a schliesslech e Manktum un enger gemeinsamer
Strategie, fir sech deenen neien Erausfuerderungen ze
stellen.

Vill vun dëse Facteure sinn net nei. Iwwer d'Iwwerliewens-
problematik vun eisem Wäibau ass an dëser Enceinte well
dacks diskutéiert a si vill intelligent a richteg Saache gesot
ginn. Mä, leider, geännert huet sech net vill.
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Här President, well dat esou ass a jiddfereen eigentlech
wosst, wou de Schong géif drécken, awer keen de
Courage hat, fir mat fester a sécherer Hand un d'Pro-
blemer erunzegoen an Neel mat Käpp ze maachen, huet
d'Regierung 1994 dat gemaach, wat een an esou enger
Situatioun mécht: Si huet eng Etüd iwwert d'Situatioun
am Lëtzebuerger Wäibau an Optrag gi fir dat, wat
gréisstendeels gewosst war, emol schwaarz op wäiss op
de Pabeier ze kréien, déi bekannt "Pricewaterhouse"-
Etüd, déi well fir vill Gespréich gesuergt huet.

Enn 1997 gouf dës Etüd mat enger grousser Zuel vu
Recommandatiounen der Regierung iwwerreecht, déi se
dunn den Acteuren op der Musel an de politesch
Interesséierten zoukomme gelooss huet.

An där Etüd stinn eng Onmass Recommandatiounen,
mä déi ganz Recommandatioune sinn ëm eng Haapt-
recommandatioun gruppéiert, an zwar: d'Schafung vun
engem gemeinsamen Organ, dem CIVL, Comité inter-
professionnel du vin luxembourgeois, wéi d'Etüd dat
genannt huet, deen duerno awer sollt an AIVL, Asso-
ciation interprofessionnelle du vin luxembourgeois, ëm-
genannt ginn. Ech mengen, den Numm huet keng
grouss Bedeitung an där Saach.

Et war gewosst, datt den Haaptproblem géing dra
bestoen, fir déi dräi traditionell Groupementer op der
Musel ënnert een Hutt ze bréngen. Verhandlungen
hunn, wéi mer wëssen, jorelaang geschleeft an hunn zu
näischt gefouert.

Ufank Januar ass public ginn, datt se definitiv gescheitert
wären an datt näischt géing aus der Saach ginn. Dat war
eng grouss Enttäuschung fir eis Wënzer, fir d'Leit un der
Basis. Et war och eng grouss Enttäuschung am ganze
Milieu, souguer och an de politesche Milieuen.

Duerfir hunn ech den 30. Januar dës Interpellatioun
ugefrot. Kuerz duerno, wéi den Zoufall spillt, huet d'LSAP
de 5. Februar och eng Aktualitéitsdebatt méi oder wéi-
neger zum selwechte Sujet ugefrot.

Well dat awer dunn net gaangen ass, ass am Kader vun
der Agrarkommissioun en Hearing organiséiert ginn,
wou d'Acteuren op der Musel ugehéiert si ginn. Et huet
een d'Impressioun gehat, datt d'Regierung ënnert dem
Drock vun der Interpellatioun, déi ugeholl gi war, awer
och ënnert engem aneren Drock stung, an dat war
deen, datt de Minister 8 Milliounen hat, déi en, well de
Contrôle financier dat net méi esou duerchgoe gelooss
huet, net konnt lass ginn, wa keng Léisung fonnt gi wär.
Ënnert deem Drock ass dunn eng Noutléisung fonnt
ginn, an zwar sollt de Marketing iwwert d'Cellule de
propagande am Fonds viticole gemaach ginn.

Dat ass deemools als grousst Evénement an als groussen
Erfolleg gefeiert ginn.

Ech stellen hei d'Fro: Ass et en Erfolleg?

Wann ee mat de Leit um Terrain schwätzt, dann ass
d'Skepsis grouss, ganz grouss. Et sinn, dat héiert een,
déiselwecht Leit ronderëm den Dësch wéi virdrun.

Dat Eenzegt, wat erreecht ginn ass, dat ass eng Formule,
wéi kann ofgestëmmt ginn, ouni datt een deen aneren
iwwert den Dësch zéie kann. Mä dat ass dann och scho
bal alles.

Déi vill positiv Recommandatioune vu Pricewaterhouse
sinn awer dobäi op der Streck bliwwen!

An de Gespréicher, déi mer gefouert hunn am Kader vun
der Agrarkommissioun, konnt vu kenger Säit richteg er-
kläert ginn, wéisou et zu kengem Erfolleg komme
konnt, ausser, datt et perséinlech Ambitiounen an Anta-
gonisme gewiescht wären.

Dat féiert mech, Här President, derzou, mech kuerz mat
dëser Problematik auserneen ze setzen an déi dräi Grou-
pementer op der Musel ganz kuerz ze beliichten.

Mir hunn éischtens Privatkellereien a Wäinhandel, dat
sinn eng Handvoll duerch d'Bank gesond Betriber, déi an
de Jore gewuess sinn an et verstanen hunn, sech um
Maart ze positionéieren, an déi och Aussiicht hunn an
deem ëmmer méi haarde Konkurrenzkampf ze bestoen.

Mir hunn dann eng zirka 50 Privatwënzer mat eegener
Kellerwirtschaft an eegenem Verkaf, déi hiert Hand-
wierk excellent verstinn, enorm vill leeschten a schaffen,
awer den Drock um Maart ëmmer méi ze spiere kréien
a virun allem net d'Mëttelen hunn, fir eng grouss Marke-
tingstrategie duerchzeféieren.

Als drëtten Acteur hu mer d'Vinsmoselle, den Zesum-
meschloss vu sechs Kellereigenossenschaften - oder den
Hutt, deen do uewendriwwer ass -, déi de gréissten Deel
vun eiser eegener Produktioun duerstellen, de Moment
58% vum Areal, dat ware virun enger Rei vu Joren nach
iwwer 70%. Wouraus ee gesäit, datt do eng staark
Ofwanderung ass. Et gëtt evident, datt just am genos-
senschaftleche Beräich dee gréisste Problem op der
Musel läit.

Duerfir wollt ech ee Wuert iwwert d'Genossenschafts-
wiesen am Allgemenge verléieren. Et gëtt Leit, déi
d'Meenung vertrieden, d'Genossenschaftswiesen hätt
sech iwwerlieft, an et hätt opgrond vu senge strukturelle
Contrainten a senger Schwéierfällegkeet op Dauer keng
Chance vis-à-vis vum Privatsecteur.

Dat muss net sinn. Mä et mussen eng Partie Kondi-
tiounen erfëllt sinn, fir datt d'Genossenschafte sech am
haarde Wettbewerb erfollegräich duerchsetze kënnen.

Fir d'éischt muss en demokrateschen Opbau do sinn. Et
muss séchergestallt ginn, datt duerch déi richteg
Selektioun déi bescht Leit am Vorstand an am Opsiichts-

w w w . c h d . l u
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rot sinn. D'Membere mussen en direkt Matsproochrecht
hunn an duerch fräi a geheim Wahlen hir Leit kënnen
désignéieren, déi d'Genossenschafte féieren.

Et muss Transparenz sinn. Wat wichteg ass, ass eng
onofhängegg Kontroll, net nëmmen iwwert d'Richteg-
keet vun de Konten, mä vun der Gestioun, vun der
Effikassitéit vun der Gestioun duerch spezialiséiert
Organismen.

An der Bundesrepublik Däitschland gëtt et zum Beispill
e Genossenschaftsverband, dee Spezialisten huet, déi
soss näischt maachen, wéi déi Aufgab duerchzeféieren.

Da muss e Rapport gemaach gi virun deene Leit, déi
d'Verantwortung hunn iwwert dës Kontroll. Et muss
kontradiktoresch kënnen iwwer Kriticken diskutéiert
ginn an et musse Konklusiounen draus gezu ginn. A
leschten Enns muss eng Generalversammlung vun de
Memberen dem Comité d'Vertrauen ausspriechen oder
entzéien, wann e seng Aarbecht net esou gemaach
huet, wéi e soll.

Zu Lëtzebuerg ass dat heiansdo e bësselchen anescht
gewiescht, an ech denken un eng Zäit, wou et am
Molkereiwiese ganz héich hiergaangen ass. D'Ursaach
war, datt keng Transparenz gespillt huet, datt d'demo-
kratesch Regele konnte mat Féiss getrëppelt ginn, datt
eng miserabel Gestioun gemaach ginn ass. Et ass
nogewise ginn, datt vill Kapital aus der Genossenschaft
ofgefloss ass a Gesellschaften, déi net méi ënnert der
Kontroll vun de Bauere waren. Et war eng schlecht Aus-
bezuelung, an ech mengen, mir wëssen, wat d'Resultat
war, nämlech datt e ganzen Deel vu Bauere vun der
Alternativ profitéiert huet, déi se déi Säit der Grenz
haten.

Am genossenschaftleche Secteur vun der Musel, Här
President, gesäit et ähnlech aus.

Et feelt deelweis un enger effizienter a konsequent
demokratesch opgebauter Struktur.

Et feelt un enger externer, jährlecher Wirtschaftlech-
keetsprüfung.

Et feelt un der néideger Transparenz an der direkter Mat-
bestëmmung vun de Memberen.

Et feelt un der néideger kritescher Diskussioun iwwert
d'Gestioun, an dat erkläert och, woufir et hei eng konti-
nuéierlech, bedauerlech Erosioun gëtt.

Ech zitéieren aus engem Blat vun der Vinsmoselle selwer,
wou den Direkter schreift: "Wenn die Weinbergstill-
legung als ein logischer Entschluss unserer Winzer ze
bewerten ist, so sind die Motive, welche Winzer zum
Kellereiaustritt bewegen, bzw. falls die Veräußerung von
Weinbergareal an Nichtgenossenschaftswinzer vorge-
nommen wird, viel tiefgründiger. Hier ist die Frage
berechtigt, ob dieses Verhalten nicht jeweils Ausdruck
von strukturellen internen Schwachstellen im genossen-

schaftlichen System ist? Als überzeugter Genossen-
schaftler kann man die Meinung derer jedenfalls nicht
teilen, die behaupten, diese Arealreduzierungen kämen
letztendlich einer Gesundung des genossenschaftlichen
Systems zugute.

Persönlich glaube ich, dass jede verlorene Weinberg-
parzelle die Konkurrenz stärkt und die Genossenschaft
schwächt".

Ech hunn dat hei ugefouert, fir datt kee mer soll
ënnerstellen, ech géing hei iergendwellech Saachen an
d'Welt setzen, déi net géinge stëmmen.

Dir frot mech elo vläicht, wat huet dat mat der Regierung
a mam Stat ze dinn? Ech géing soen, nawell ganz vill. Well
et ass d'Aufgab vum Stat, fir d'Regelen, no deenen
d'Genossenschaften ze fonctionnéieren hunn, festzelee-
ën an d'Rechter vun de Genossenschaftsmemberen ze
schützen.

An do muss een d'Kritik ubréngen, datt hei ganz dacks
d'Ae virun der Wierklechkeet zougemaach gi sinn.

Zu Lëtzebuerg ass bal ëmmer versicht ginn, mat
öffentleche Gelder ze reparéieren, wat futti gemaach
ginn ass, well d'Regierung net de Courage hat, fir de
gesetzlechen Encadrement vum Genossenschaftswiesen,
dat virun iwwer 100 Joer mat klengen Duerfgenossen-
schaften ugefaangen huet, der Zäit unzepassen. Hei huet
d'Regierung et ëmmer ënnerlooss anzegräifen a Korrek-
ture virzehuelen, wéi eng sou genannt Baueregewerk-
schaft ugefaangen huet, sech an d'Genossenschafts-
wiesen anzemëschen an et ze ënnergruewen. Hei sinn
d'Rechter vum klenge Genossenschaftsmember net ge-
nuch geschützt ginn, wat, grad wéi bei de Klengaktionäre
bei de Kapitalgesellschaften, eng imperativ Aufgab vum
Stat ass.

Et gëtt jiddefalls héich Zäit, dass Neel mat Käpp ge-
maach ginn, wann et net schonn ze spéit ass.

Här President, ech wëll hei à titre personnel ënner-
sträichen, datt ech selwer e fervente Verfechter vum
Genossenschaftswiese sinn, mä vum richtege Genossen-
schaftswiesen, dat op demokratescher Basis fonction-
néiert a wou Transparenz, Matbestëmmung an effizient
Schaffe garantéiert sinn.

Hei läit awer ouni Zweifel eng vun den Haaptursaachen,
woufir mer op der Musel op der Plaz trëppelen an et net
zu där fundamentaler Restrukturatioun komme kann,
déi Pricewaterhouse virgeschloen huet an déi am Prinzip
vun alle Säite guttgeheescht ginn ass.

Déijéineg, déi dobäi verléieren, ass eise Lëtzebuerger
Wäibau, sinn eis Wënzerbetriber, et si virun allem déi
jonk Wënzerinnen a Wënzer, ëm deenen hir Zukunft et
hei leschten Enns geet.

Ech kommen domat op d'Recommandatioune vu Price-
waterhouse, an ech wëll virausschécken, dass et eng
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ganz gutt Etüd ass. Et war zwar villes gewosst, wat dra
steet, mä wann et vun neutraler Säit a wëssenschaftlech
ënnermauert zu Pabeier bruecht gëtt, dann ass dat ganz
sécher e wäertvollt Instrument.

Méi wichteg awer sinn d'Recommandatiounen, déi an
där Etüd dra stinn. Wat ass elo d'Essenz vun deem
gewiescht, wat Pricewaterhouse recommandéiert huet?

Här President, dat geet wäit iwwer eng reng Mar-
ketingstrategie eraus. Et ass eng ganz Philosophie, e
Regruppement vun alle Kräften, vun allen Acteuren an
allen Instanzen, an enger eenzeger Organisatiounsstruk-
tur. Ech nennen elo emol d'AIVL.

Et ass eng ëmfaassend Strategie, en Ofstëmme vun alle
Moossnamen openeen, mat dem Zil, d'Effikassitéit an
d'Effizienz ze verbesseren an d'Positioun vum Lëtze-
buerger Wäibau vis-à-vis vun der internationaler Kon-
kurrenz ze stäerken.

Den Opbau sollt folgendermoossen ausgesinn:

Un der Spëtzt de Collège de Présidence, souzesoen e
Verwaltungsrot, mat enger Direction générale an engem
Sekretariat.

Dann en Département de formation. Si schwätze vun
enger Académie du Vin luxembourgeois, deen ee sollt zu
Éinen am Wäimusée ënnerbréngen. Engersäits Formation
professionnelle et technique vun de Wënzer, an anerer-
säits d'Formation du public, vun de Konsumenten. Ech
erlabe mer och do e kuerzt Zitat ze bréngen, well dat am
Fong alles seet:

"Le consommateur de vin luxembourgeois ne considère
pas qu'il est mal informé". En hëlt also un, e wier gutt
informéiert. "Toutefois, les intermédiaires (grands distri-
buteurs, dépositaires, Horesca, etc.) considèrent qu'au
Luxembourg, si on fait une comparaison avec d'autres
régions viticoles, tout reste à faire". Et ass nach alles ze
maachen an deem Beräich.

E weidere Service wier e Service de marketing et de
communication, d'Schafung vun enger Maison des Vins
zu Éinen an d'Iddi vun enger Ambassade du Vin hei an
der Stad.

Da sollt e Journal officiel professionnel erauskommen,
dee sech un d'Wënzer an d'Acteuren am Secteur riicht,
an op där anerer Säit e Journal publicitaire mensuel, dee
sech sollt un de Public riichten.

Doniewent eng Cellule d'observation et d'information
économique, déi ganz wichteg ass, fir d'Orientatiounen
ze ginn.

E Service d'aide technique au secteur. Dat geet un am
Wéngert, dat geet iwwert de Keller. Do stinn och, Här
Minister, ganz béis Kriticken, wat dee Service ubelaangt.
Ech zitéieren nach eng Kéier:

"Faisant partie jusqu'ici des attributions de l'Institut 
viti-vinicole, ce service n'a jamais réellement été opéra-
tionnel, en l'absence d'un véritable professionnel expéri-
menté.

S'adjoindre les services d'un oenologue confirmé, qui
aurait le temps de suivre la mise en pratique de ces
conseils (feed-back impératif) s'avère absolument indis-
pensable". Esou wäit ech weess, ass och do nach näischt
geschitt.

Dann den Domaine pilote et cellule de recherche, do ass
d'Kritik dobaussen, dass dee ganzen Déngscht vum In-
stitut viti-vinicole zwar vill géng kaschten, mä real der
Musel net dat géif bréngen, wat e kënnt bréngen.

De Service d'orientation de la production an eng Cellule
de lobbying politique.

Da géing et en Deel ginn, deen deelweis oder ganz
obligatoresch ënnert der Tutelle vum Stat muss bleiwen:

de Laboratoire,

d'Marque nationale,

de Casier viticole,

de Support légal et réglementaire an

de Contrôle réglementaire du secteur.

Ganz wichteg ass, an dat ass am Fong de roude Fuedem,
deen duerch déi ganz Etüd leeft, datt eng enk Verflech-
tung a Complémentaritéit vun all dëse Strukture muss
spillen. Ech zitéieren:

"Une des clés du succès de la mise en pratique de cette
structure réside dans ces synergies et la totale coopé-
ration entre les cellules de travail. De la mise en commun
des buts spécialisés de chaque cellule devra résulter une
dynamique forte, commune, bénéfique pour l'ensemble
du secteur".

Wann een dat liest, da versteet een am Fong geholl, wat
déi Virschléi vu Pricewaterhouse fir d'Musel bedeiten.

En anert Kapitel ass d'Restrukturatioun vun eise Betriber.
Ech hu scho kuerz iwwert d'Situatioun geschwat. Mussen
eis Betriber méi grouss ginn? D'Etüd stellt en héije
Käschtepunkt an d'Fënster: 2 bis 3 Milliarden iwwer 10
Joer. Mä wann een d'Chiffere kuckt, déi mer an Ärem
Rapport fannen, da gesäit een, datt 52% vun de Betriber
manner wéi 1 ha hunn, 29% vun de Betriber tëschent 1
a 5 ha, 19% vun de Betriber méi wéi 5 ha an déi hunn
zesumme 59% vum Areal. Doraus gesäit ee wéinegstens,
wat déi haaptberufflech Wënzer ubelaangt, datt eng
grouss Restrukturatioun sech scho gemaach huet.

Ech wëll och an deem Zesummenhank kuerz soen, datt
mir de Remembrement als eng positiv Mesure gesinn,
déi de Wënzer et méiglech mécht, fir mat wéineger
Käschten am Wéngert ze schaffen, mä hei huet een
d'Impressioun, datt der zevill mengen, si missten do
matschwätzen an datt do heiansdo zevill Waasser an de
Wäi geschott gëtt.
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Här President, nimools virdru war d'Onsécherheet an
der Fro vun der Successioun vun eise Wënzerbetriber
esou grouss wéi an eiser Zäit.

Nëmme 4% vun alle Wënzer si méi jonk wéi 35 Joer. A
wann ee vun der Schoulzäit hier bis op 50 Joer eropgeet,
da sinn dat och nach nëmmen 33%.

Et muss ganz gutt opgepasst ginn, datt um mënschleche
Plang d'Substanz erhale gëtt an dofir ass et néideg, datt
Perspektive geschafe ginn.

D'Etüd verléiert och e Wuert iwwer eng Assurance obli-
gatoire. Ech mengen, de Problem wier zu engem ganz
groussen Deel geléist, well d'Leit souwisou, vu datt de
Stat jo och bäisteiert, de Wee vun der Assurance ginn.

D'Etüd ass dofir der Meenung, an dat ass e bësse kokass
an der jetzeger Situatioun, datt ee soll de Fonds de Soli-
darité viticole ersatzlos ofschafen. Ech zitéieren erëm
eng Kéier:

"Mais plus qu'un simple manque de moyens financiers,
l'origine de cette incapacité du Fonds de Solidarité viti-
cole à assumer sa tâche première est à notre avis struc-
turelle. Il n'est dès lors pas souhaitable de laisser per-
durer un tel organisme devenu inutile, ni d'oeuvrer à sa
réhabilitation sous une forme modifiée".

Dat gesäit zwar elo an der Praxis, wéi et sech ofzee-
chent, e bëssen anescht aus.

Och iwwert de Laboratoire ginn eng Partie Wierder ver-
luer. Ech ginn doriwwer ewech. Do si jo eng Partie Equi-
pementer ugeschaaft ginn. Et sinn trotzdeem nach Kloen,
datt verschidde Prouwen ze laang daueren, wa se ugefrot
ginn. Et ass mer zwar gesot ginn, d'Urgencë géinge
virgeholl ginn, mä et gëtt Aarbechtsspëtzen, wou et na-
tierlech e bësse problematesch ass. Dat ass awer net de
grousse Problem.

Ganz wichteg sinn d'Reform vun der Marque nationale
an d'Reform vum Klassement. An do gëtt et erëm ganz
haart Kriticken. Ech zitéieren:

"En clair, celle-ci ne parvient plus à convaincre entière-
ment le professionnel de son impact sur la qualité des
vins, ni le consommateur sur sa signification réelle".

Déi zweet Kritik riicht sech un de Klassement. Do soe se:
"En effet, la hiérarchisation actuelle est manifestement
insatisfaisante et présente un manque flagrant de crédi-
bilité".

Si verlaange méi streng Kritäre bei der Marque nationale
als Incitatif fir eng Qualitéitsverbesserung a wéi gesot,
méi eng staark Selektivitéit beim Klassement.

D'Hierarchie wier net richteg, et sollen nëmme méi
zwou Mentiounen zréckbehale ginn, zousätzlech Kritäre
fir d'Cruë sollen agefouert ginn, ënner anerem den
Terroir. D'Konklusioun vun der Etüd ass déi hei:

"Un remaniement en profondeur de l'organisation in-
terne, voire de la définition de la Marque nationale ainsi
qu'une réforme du classement s'avèrent nécessaires".

All dës Reforme sinn en Deel vun der Marketingstra-
tegie, mam But, besser Präisser fir de Produzent ze er-
reechen.

M. le Président.- Här Mehlen, Dir hutt Är Zäit schonn
ëm zéng Minutten iwwerschratt. Kënnt Der vläicht zum
Schluss kommen?

M. Robert Mehlen (ADR), interpellateur.- Här Presi-
dent, mir waren eis eens ginn, datt ech d'Zäit vun der
Fraktioun géing mathuelen.

M. le Président.- Dann ass d'Saach an der Rei.

M. Robert Mehlen (ADR), interpellateur.- D'Limita-
tioun vun de Rendementen, och e ganz kriddelegt
Thema, iwwert dat ee vill ka soen. Hei seet d'Etüd, datt
et d'Aufgab vun der Cellule d'orientation de la produc-
tion vun der AIVL wär a vum Conseil technique, fir eng
maartugepasste Limitatioun an d'Wee ze leeden. Ideal
wier et, wann déi am Wéngert um Stack selwer géing
gemaach ginn, mä dat wier net einfach. Dat wësse mer.

Eng Kritik, Här Minister, déi een ëmmer erëm dobaussen
héiert, dat ass, datt Iwwermengen, déi eigentlech net
däerfte kommerzialiséiert ginn, ganz bëlleg opkaaft gi fir
e puer Frang de Liter an déi dann herno grouss Pertur-
batiounen um Maart géinge maachen. Et gëtt ganz
besonnesch vun de Privatwënzer verlaangt, datt d'gesetz-
lech Basis misst geännert ginn. Ech wëll vun der Geleeën-
heet profitéieren, dat hei un Iech weiderzereechen.

Da wollt ech och nach eng Fro un Iech riichten. Déi be-
trëfft de Périmètre viticole. Mir wëssen, datt et do eng
gesetzlech Basis gët. D'Gesetz seet, datt en Ausféierungs-
reglement kéim, wou dat alles genau géing festgeluegt
ginn. Ech konnt trotz alle Recherchen dat Reglement net
fannen. Ech wier frou, wann Der mer géingt soen, ob déi
Situatioun gesetzlech reglementaresch an der Rei ass,
oder ob do eppes vergiess ginn ass.

Dann e Kapitel: méi eng effikass Gestioun vum Secteur.
Ech gi mat Stéchwierder driwwer ewech, mä et ass awer
ganz wichteg. "Une gestion proactive et non réactive",
net ofwaarden, bis d'Waasser engem iergendwéi bis un
den Hals steet, mä kucken, wat passéiert, wéi kënne 
mer schonn am Virfeld drop reagéieren, Partenariat mat
anere Wäibaugebitter, Partenariat an net ee géint deen
aneren. Esouguer d'Kommerzialisatioun vun auslän-
nesche Wäiner. Si soen, wann eis Musel et net mécht,
da maachen anerer et. Si si souwisou hei. Woufir net
mat deenen zesummeschaffen?

Den Auslandsmaart méi systematesch erschléissen, Syn-
ergië mat aneren Acteuren, besonnesch ënner sech sel-
wer. Kooperativen, privat an négoce. Do héiert ee jo déi
schlëmmste Saachen. Déi eng verkafen Iwwermenge vu
Wäin ganz bëlleg an d'Ausland an déi aner ginn ës dann
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erëm dohinner kafen, well hei net ka verstänneg mat-
enee geschwat ginn. Et ass traureg, datt emol dat net
fonctionnéiert.

Partenariat tëschent Betriber, Jointventures, och mat
groussen Distributeuren.

D'Etüd seet: "Il ne suffit pas de définir une politique de
marketing adéquate, elle nécessite encore une structure
et un environnement appropriés afin d'être mise en
oeuvre efficacement".

D'Recommandatiounen iwwert de Marketing ass jo dat,
wat dann elo soll e bësse besser ëmgesat ginn. An dat ass
ganz wichteg, Här President. Wann ee gesäit, wéi eng
Regioun am Frankräich et fäerdeg bruecht huet, esou e
Bëllegprodukt wéi de Beaujolais nouveau mat esou
engem Risenopwand ënnert d'Leit ze bréngen, da mierkt
een, wat een iwwert de Marketing ka maachen, wann
een déi richteg Strategie an déi richteg Mëttel huet.

D'Etüd recommandéiert, keng brutal Changementer an
der Produktioun ze maachen. Eise Wäin ass besser wéi
säi Ruff, mä just do ass villes gutt ze maachen. Struktu-
rell Neierunge sinn d'Viraussetzung fir eng erfollegräich
Marketingstrategie. 

Dat betrëfft d'Presentatioun, d'Fläsch, d'Stëpp, d'Eti-
ketten, d'Emballagen asw. Virun allem, wat de Präis
ubelaangt, gëtt als Zil definéiert, den Niveau ze halen.
Haussë fir Qualitéitsprodukter duerch eng besser Selek-
tivitéit, an trotzdeem misst et méiglech sinn, doduerch
méi Verkaf ze erreechen. Mä de Konsensus ass nout-
wendeg, souwuel an der Präispolitik wéi an der Promo-
tiounspolitik.

Et misst sech eens gi ginn iwwer eng nett Hierarchi-
satioun vun de Präisser, an de Reproche gëtt gemaach,
datt eng Tendenz do ass, fir ze liicht iwwer Präissenkung
Promotioun ze maachen, wou een deem anere versicht,
Clienten ofzejoen, a wou leschten Enns d'Resultat just
dat ass, datt manner Geld an de Secteur erakënnt.

Si schwätze vun engem "effet destructeur. Il convient
donc de rester très attentif aux effets destructeurs de ces
pratiques sur les prix et partant les marges, surtout à
long terme".

Ech mengen, mir kennen alleguer d'Situatioun, wéi do-
bausse verfuer gëtt.

Bei den Dëschwäiner soll d'Politik sinn, fir de Präis ze
halen. Do wier eng Hausse kaum méiglech, a bei de Cruë
wier eng moderat Erhéijung méiglech, mä et dierft op kee
Fall Promotioun iwwer Präissenkunge gemaach ginn.

Wat wichteg erausgestallt gëtt, ass eng enk Koopera-
tioun mat der Restauratioun. Well de Secteur esou zer-
splittert ass, géing net vill geschéien. Do misst een en
Terrain d'entente fannen, fir de Lëtzebuerger Wäin méi
an eiser eegener Restauratioun ze pousséieren.

D'Positioun um nationale Maart prioritär stäerken an
duerno probéieren, den Auslandsmaart ze attackéieren.
D'Ausland géif net genuch exploitéiert ginn. Zevill Kon-
zentratioun op de belsche Maart, awer mir sollen och
net de Feeler maachen, fir vum Ausland als Ofsazgebitt
fir Wäiner vu manner gudder Qualitéit ze profitéieren.

D'Kooperatioun am Beräich vun der Kommerzialisatioun
an der Distributioun, gemeinsam Aktioune mat de
Caféen, Supermarchéen, de Kantinnen. Mä wichteg 
ass eng gemeinsam Kommunikatiounspolitik am Kader
vum AIVL, dat heescht, eng breet Participatioun vun alle
Betriber.

Wat néideg ass, ass eng kloer, realistesch a kredibel
Strategie. D'Etüd schwätzt vun enger "véritable agence
de communication, de taille réduite". Wichteg ass e Suivi
approfondi vun deene verschiddene Marketingaktiou-
nen, wat bis elo gréisstendeels net gemaach ginn ass. 

De Wäibau an den Tourismus méi enk matenee ver-
bannen, eng eenzeg gemeinsam, wierklech komplett a
cibléiert Broschür schafen an ënnert d'Leit bréngen.

Här President, dat ass d'ganz Strategie, wéi se duer-
geluegt ass.

Wat huet Pricewaterhouse deemools gesot, wat d'Ëm-
setzung vun der Reform, zäitlech gesinn, ubelaangt? Fir
d'éischt "création de cellules de réflexion", wou Leit
vum Terrain dat selwer sollte preparéieren.

"Information au sein du secteur sur le contenu de
l'étude". Ech hunn d'Impressioun, datt do am meeschte
gesënnegt ginn ass, datt een eigentlech déi, déi konzer-
néiert sinn, nämlech d'Wënzer selwer, net genuch
iwwert den Impakt vun der Etüd informéiert huet.

"Sensibiliser chacun à la collaboration".

Den Zäitplang huet am éischten Hallefjoer 98 déi Dis-
kussioune virgesinn, am zweeten Hallefjoer Décisiounen
a Validatioun vun de strategeschen Orientatiounen.

1999 konkret Ëmsetzung vun der Strategie, dat heescht
d'Schafung vum AIVL an alle senge Strukturen.

2000 wier nach néideg, fir déi Vitesse de croisière ze
erreechen, an da bräicht ee fënnef Joer, fir kënnen eng
éischt Evaluatioun ze maachen.

Här President, hei ass menger Meenung no d'Regierung
gefuerdert gewiescht. D'Etüd seet: "La question des
modalités de la mise en place du comité interprofes-
sionnel des vins de Luxembourg sera centrale".

No jorelaangem Hin an Hier hu mer am Januar 2002 den
Echec erlieft. Et war eng grouss Enttäuschung iwwerall.
Ech hunn d'éinescht schonn opgezeechent wou d'Ur-
saache leien. Al Antagonismen, et ass kee Mateneen,
mä Géinteeneen, klengkaréiert Denken, perséinlech
Ambitioune si virun d'Wuel vun der Allgemengheet
gestallt ginn an och, wann ech gutt héieren hunn, deel-
weis Retizenze beim Institut viti-vinicole.
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Am Lëtzebuerger Wort ass gesot ginn "Du déjà vu" an
deem Leitartikel, deen e gudde Kenner vun der Lëtzebuer-
ger Musel geschriwwen huet. Ech erspuere mer d'Zitat,
well d'Zäit mer soss awer fortleeft. Ech liese just ee Saz vir:
"Die geschilderte Lage trifft auch auf Luxemburg zu, wo
sich für ein "Image" für luxemburgische Weine gar nichts
getan hat. Bloß Sonntagsreden mit den Worthülsen der
unendlichen Leier zur Schaffung einer neuen Berufsver-
einigung sind seit fünf Jahren zu hören. Diese "association
interprofessionnelle" kommt aber nicht, da die Vorstel-
lungen grundsätzlicher Natur zwischen Genossenschaft
und Handel nicht auf einen Nenner zu bringen sind".

D'Regierung huet versicht ze vermëttelen, dat muss een
unerkennen, awer gefaart, zum richtegen Zäitpunkt
Neel mat Käpp ze maachen. An dat ass eise Reproche,
Här President.

Spéitstens no engem Joer hätt de Minister missen d'Ini-
tiativ huelen an d'Realisatioun vun der AIVL konkret an
d'Hand huelen. Mä den Här Minister wäscht, wéi esou
dacks, seng Hänn an Onschold a seet, si solle kucken,
dass se eens ginn.

Hätt d'Regierung hei net kënnen oder misse gesetzlech
intervenéieren?

Dëse kruziale Problem, nämlech d'Schafung vun der
AIVL, an hire Strukturen an an hirem Fonctionnement,
iwwer eng gesetzlech Basis, dëse Problem geléist, wier
et héchstwahrscheinlech da virugaang mat all deem,
wat ech elo opgefouert hunn.

Här President, als Konklusioun: Wäibau an Tourismus
sinn enk matenee verbonnen. Si sinn e wichtegen Deel
vun eiser Kultur a vun eiser Ekonomie, an dofir onver-
zichtbar. Mir mussen d'Potentialitéite vum Secteur Wäi-
bau optimal développéieren. Dofir brauche mer eng glo-
bal Strategie a kee Gepléischters. Dat si mer deene jonke
Wënzerinnen a Wënzer schëlleg.

D'Etüd Pricewaterhouse, déi de Stat eng Herd Millioune
kascht huet, ass eng gutt Basis dofir. D'Majoritéit vun de
Wënzerinnen a Wënzer dobaussen huet dat och agesinn.
Dat däerf net duerch eng bornéiert Minoritéit blockéiert
ginn, an dofir muss d'Politik hir Verantwortung iwwer-
huelen. D'Regierung soll mat der Chamber zesummen
d'Basis schafen, fir eng AIVL, wuerfir net mam Numm de
Wënzerverband, an d'Liewen ze ruffen! Wuerfir net de
Wënzerverband, eng Organisatioun, déi 90 Joer al ass, déi
eng Traditioun huet, déi esouguer e Patrimoine huet, 
do materanzehuelen, d'finanziell Basis ofzesécheren an
d'Begleedung ze assuréieren.

Här President, ech hunn eng Motioun preparéiert, wou
dat alles zréckgehalen ass, an ech drécken hei d'Hoff-
nung aus, dass déi Motioun net nëmmen ugeholl gëtt,
mä och esou séier wéi méiglech ëmgesat gëtt. Et ass
laang genuch hei zu Lëtzebuerg an där Matière Waasser
an de Wäi geschott ginn.

Ech soen Iech merci.

Motion 1

La Chambre des Députés

– soulignant l'importance du secteur viti-vinicole du
point de vue économique, touristique et culturel;

– constatant que la viticulture luxembourgeoise se
trouve dans une phase de profonde restructuration;

– saluant les énormes progrès qualitatifs de nos vins et
crémants qui ont réussi à positionner le vignoble
luxembourgeois parmi les meilleurs de l'Union euro-
péenne;

– constatant que le marché du vin connaît depuis
quelques années une internationalisation croissante
qui constitue un énorme défi, mais qui ouvre aussi de
nouvelles perspectives pour notre viticulture;

– estimant qu'il importe dès lors de coordonner au
mieux toutes les structures et toutes les actions visant
à améliorer la position de la viticulture luxembour-
geoise dans le contexte international;

– estimant que l'étude stratégique sur le secteur viticole
luxembourgeois, réalisée sur demande du Gouverne-
ment et présentée en décembre 1997, constitue une
base solide et cohérente afin de servir de ligne de
conduite pour le renouveau indispensable;

– considérant que la restructuration proposée et néces-
saire doit indubitablement passer par la création d'un
organisme représentant l'ensemble du secteur viticole
luxembourgeois, en l'occurrence l'AIVL (Association
interprofessionnelle du vin luxembourgeois);

– persuadée que cette démarche soit appréciée par Ia
grande majorité des viticulteurs et autres profession-
nels du secteur viticole;

invite le Gouvernement

– à lancer une campagne d'information intense, afin
d'informer tous les acteurs concernés de la stratégie
proposée par l'étude et des perspectives y découlant;

– à présenter dans les meilleurs délais un projet de loi,
portant création d'un organisme commun du secteur
viticole (AIVL ou autre dénomination) et réglant les
questions fondamentales en relation avec celui-ci (e.a.
composition, élection et fonctionnement du collège
de présidence, sources et gestion financières, transpa-
rence et contrôle démocratique, intégration de cer-
tains services étatiques…);

– à veiller de façon appropriée que ce nouvel organisme
puisse jouer son rôle en tant que noyau central des
structures et actions du secteur;

– à mettre à disposition du nouvel organisme les moyens
financiers nécessaires pour le démarrage et le bon
fonctionnement dans l'avenir.

(s.) Robert Mehlen, Jean Colombera, Fernand Greisen,
Aly Jaerling, Jean-Pierre Koepp.
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M. le Président.- Mir héieren elo den Här Jos Scheuer
als Vertrieder vun der LSAP-Fraktioun. Den Här Scheuer
huet d'Wuert.

M. Jos Scheuer (LSAP).- Merci, Här President, ech géif
dann och bieden, fir déi Zäit, déi mer vun der Fraktioun
hunn, hei bäizezielen. Ech wäert awer méi kuerz si wéi
den Här Mehlen.

Här President, Dir Dammen an Dir Hären, ech behaapten,
datt de Lëtzebuerger Wäibau e marginale Secteur ass an
der Lëtzebuerger Ekonomie. De Lëtzebuerger Wäibau
gëtt e bësse gekuckt als en Exotikum an eiser Wirtschaft.
D'Musel ass eng Regioun, wou een en Dag verbréngt,
wou een op e Wäimaart geet, wou ee sech un d'Musel
stellt an da fiert ee fort.

Or, de Wäibau ass en integrale Facteur vun eiser Wirt-
schaft, an déi Wäerter, déi geschaaft ginn an engem
Wirtschaftsfacteur, droen zum Wuel vum Land bäi a si
fanne sech zréck am PIB.

Wat stellt de Wäibau am PIB vum Lëtzebuerger Land
duer? Ech weess et net. Ech sinn et net gewuer ginn. Ech
weess net, ob et e Wäert gëtt. 0,25% ass wierklech
marginal, an ech hunn de Wäert vun der Campagne
2000 gelies, dass dat 17 Milliounen Euro wären. Do
muss een awer elo dobäi zielen:

1. D'Aarbechtsplazen, déi geschafe ginn, direkt an
indirekt. Et muss ee kucken, wat de Wäibau mam
Secteur Horesca zesummen huet, wat fir e Verkafs-
argument zum Beispill de Lëtzebuerger Wäin am
Secteur Horesca duerstellt.

2. Mir mussen den Tourismus kucken, d'Landschaft,
d'Eegenaart an de Charme vun enger ganz attraktiver
Géigend, an de Wäi gehéiert dann natierlech och op
d'Kaart vun der Kulturszen vu Lëtzebuerg.

Wann dee Wäibau an déi Regioun e Créneau écono-
mique duerstellen, dann ass et d'Flicht vum Stat, dann
ass et och d'Flicht vun der Gesellschaft, dann ass et
d'Flicht vum Beruff, fir d'Zukunft vun deem Créneau ze
plangen, ze organiséieren, op der Basis vun enger Ana-
lys vum Ist-Zoustand ze kucken, wéi dee Secteur weider
évoluéiere kann a wéi e weider évoluéiere muss.

Dat ass geschitt am Joer 1997 duerch d'Pricewater-
house-Etüd. Ech hu schonn esou vill Etüde gelies an ech
hu wierklech nach ni eng Etüd an der Hand gehat, déi
esou gutt, déi esou exzellent war wéi déi Pricewater-
house-Etüd. Et war eng exakt Analys vum Ist-Zoustand
an et war och eng gnadenlos Analys vum Ist-Zoustand.
Et war wierklech kaum eng Beschéinegung dran, an
d'Proposen, déi gemaach ginn, ware menger Meenung
no net vum politesche Spill geprägt. Et si kaum politesch
Zougeständnisser dran, déi a priori nawell gär an esou
Etüde materafléissen.

Wat ass geschitt am Laf vun deene véier Joer? Dat ass
den Objet vun der Interpellatioun, an dat war och den

Objet vun där Demande, déi ech gestallt hat, fir och hei
an de Plenum ze kommen.

Wann een elo de Rapport d'activités vum Joer 2001 liest,
dann huet een den Androck, wéi wann de Ministère net
esou onzefridden ass mat deem, wat am Laf vum Joer
2001 geleescht ginn ass, an och net onzefridde mam
Zoustand vum Lëtzebuerger Wäibau.

D'Importer sinn zréckgaangen ëm 5%. D'Exporter ginn
an d'Luucht. D'Stocke sinn op engem Niveau, deen ze
vertrieden ass, nämlech 184.000 hl, obschonn een do
muss kucken, wat en stock läit, wat fir eng Zorten en
stock leien. Da relativéiert dat sech.

Wann een dann de Beitrag vum Lëtzebuerger Wort liest,
nodeem dann och déi sou genannt Commission de la
Promotion zustane komm ass, da kléngt dat äusserst
optimistesch, an et huet een d'Impressioun, dass elo
endlech sech Wesentleches zum Gudden am Lëtze-
buerger Wäibau geännert huet, doduerch dass eng
Commission de la Promotion geschafe ginn ass, an
domat e Jalon gesat ginn ass, e Meilesteen um Wee an
d'Zukunft vum Lëtzebuerger Wäibau.

Wann een dann d'Chance huet, fir d'Vertrieder vum
Beruff schwätzen ze héieren a mat hinnen ze disku-
téieren, da gesäit dat natierlech ganz anescht aus ob dat
elo Genossenschaftswënzer sinn oder ob et Privat-
wënzer sinn. All Wäimaart, all Proufdag gëtt benotzt, fir
ze kloen, fir Fuerderungen ze stellen. Et muss een effek-
tiv feststellen, dass de Verkaf ëm 7% zréckgaangen ass.
Den Här Mehlen huet eng ganz Serie vun deenen Nega-
tivposten opgezielt.

Ech géing soen, dass d'Wourecht an dësem Fall an der
Mëtt läit, mä et ass normal a létigime, dass de Beruff
seng Intérêten op déi Aart a Weis duerstellt, déi a
sengem eegenen Intérêt ass.

Vill Positives ass ouni Zweifel am Lëtzebuerger Wäibau
an deene leschte 15 Joer geschitt. Dat ass indiscutabel,
dat ka keen ofstreiden. 

1. D'Festleeë vum Hektarhéchstertrag. Dat ass, a mengen
Aen, eng fräiwëlleg Kontroll, déi de Beruff sech oper-
luegt huet. Kaum e Wënzer, dee Qualitéit ziichte wëllt,
geet bis un déi Erträg erun, déi an deem Reglement
festgeluegt sinn.

2. D'Vinificatioun huet an deene leschte Joren onheem-
lech Fortschrëtter gemaach.

3. D'Zorten hu changéiert. Den Ubau vun den Zorten
huet sech der Demande ugepasst. Dat geet vum Ries-
ling bis op de Pinot noir. Réckgank vum Elbling, Réck-
gank vum Rivaner, déi awer nach ëmmer zesumme
45% ausmaachen.

4. De Remembrement ass virugedriwwe ginn.

5. De Crémant ass eng Erfollegsstory ouni Zweifel. 
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Ech wëll awer eppes erwähnen, wat ëmmer nees ver-
giess gëtt. Mir hunn och sozial Jalone gesat. Am Kader
vun der Rentepolitik hu mer Décisioune geholl an e
Gesetz gemaach, wat der Wënzerschaft esou entgéint-
komm ass, wéi et och der Bauereschaft entgéintkomm
ass. Munch Härtefäll sinn ausgemäerzt ginn duerch dat
Gesetz, wat mer am Joer 1991 geholl hunn. 

D'Pricewaterhouse-Etüd misst also d'Bestätegung si vun
deene Mériter.

(Interruptions diverses)

Et gëtt gesot, mir kënnten eis net méi dodrun erën-
neren. Esou Saache ginn als selbstverständlech ugeholl,
mä d'Gesetz vun 1991 war e wichtege Moment, fir de
ganze Beruff an eise Sozialsystem ze integréieren.

Haut kucke mer, wat eventuell net esou gutt gelaf 
ass an deene leschte véier Joer. Mir kucken no vir. Mir
kucken, wat ee verbessere kann.

E Wuert dann zur AIVL oder zum CIVL. Ech ginn dervun
aus, dass dat datselwecht ass, de Comité interprofes-
sionnel des vins de Luxembourg, esou wéi et an der
Pricewaterhouse-Etüd heescht.

Et gëtt eng Propos an där Etüd, déi net esou ervir-
gestrach gëtt, an dat ass déi hei: Dee CIVL, dat Organ
soll schlécken de Fonds viticole a soll integréieren
d'Marque nationale. Duerch déi Propos ass Pricewater-
house un d'Toleranzlimiten op der Lëtzebuerger Musel
gaangen. All déi Schwieregkeeten, déi mer haut hunn,
berouen op deene puer kénge Proposen, déi se ge-
maach hunn.

Ech froen de Minister, ob effektiv eng Bereetschaft do
war, fir en neit Organ ze schafen, wat esou organesch
gewuessen Instrumenter wéi déi zwee, déi ech genannt
hunn, opléist oder se afléisse léisst an eng nei Struktur?
Hei war awer keng staatlech Struktur gemengt. Ech wëll
dat soen, well an der Pricewaterhouse-Etüd steet: "Il est
essentiel que la profession reste maître de la gestion
courante des problématiques liées à la question viti-
cole." Et ass geplangt gewiescht, fir et an der Gestioun
an ënnert der Maîtrise vum Beruff ze loossen.

Da stong do: "Le CIVL demeure investi d'une mission
politique justifiant par là même le soutien de l'Etat."
D'Roll vum Stat ass also domat relativéiert ginn. Dee
Gremium ass net zustane komm. En neie Gremium ass
geschafe ginn. Der Berg gebar eine Maus. Déi Commis-
sion de la Promotion ass nëmmen en Deelinstrument
vun deem, wat gutt gewiescht wär. Déi Commission de
la Promotion ass d'Demonstratioun vum Echec vun allen
Instanzen, déi sech ëm d'Zustanekomme vun deem CIVL
beméit hunn.

Ech ginn net esou wäit, wéi den Här Mehlen dat elo
ausgedréckt huet vun de Quierkäpp iwwerall. Dat ass
nëmmen d'Spëtzt vum Äisbierg. Elei gëtt et légitime
Intérête vun deenen dräi Gruppementer. Wat gefeelt

huet, dat war déi staark Hand, déi déi dräi hätt misse
gruppéieren an deem Organ, wat de Kapp vum Lëtze-
buerger Wäibau hätt sollen duerstellen.

De Fonds viticole soll integréiert ginn. De Fonds viticole
ass, a mengen Aen, en obsolète Instrument. De Wënzer-
verband hätt missen integréiert ginn. De Wënzerver-
band ass um Enn. Leider ass dat esou. Et ass schued,
dass mer dat net konnte bremsen an dass och kee
Renouveau sech ubaant. Dee stierft lues a lues, an et
gëtt keen Ersatz.

Et gëtt eng Recommandatioun, déi och hätt missen am
Kader vun der Konstitutioun vun deem Gremium ver-
follegt ginn: D'Privatwënzer an de Wäinhandel hätte
sech missen zesummendoen oder hätte missen zesum-
megeschloe ginn. Ech wëll just beweisen, dass domat
schonn en Agrëff an déi bestehend Strukturen an an
d'Sensibilitéite geschitt wär. Dat alles rechtfertegt net
deen Echec, dee mer elo constatéieren. Ech betounen
nach eng Kéier d'Roll vun deem Gremium.

Éischtens sollt déi AIVL verschidden Organisatiounen
integréieren.

Zweetens sollt se all Efforten am Intérêt vum ganze
Beruff zentraliséieren an zwar um Niveau économique,
um Niveau vun der Formatioun, beim politesche Lob-
bying an esou weider.

Drëttens sollt se e Kontaktgremium si fir de Minister. Et
hätt d'Aarbecht vum Wäibauminister ongeheier verein-
facht, wann en een Uspriechpartner gehat hätt, deen als
Daachorganisatioun d'Wënsch vum Minister, d'Proposi-
tioune vum Minister hätt kënne weiderginn.

Si kënnt, véiertens, d'staatlech Bäihëllefe zentraliséi-
eren. Zum Beispill fir Promotioun ze maachen. Déi Zer-
splitterung vun deene ville Suen, déi an d'Promotioun
vum Lëtzebuerger Wäi ginn, déi ass flagrant, an ech
wonnere mech, dass den Här Schank vum ONT net den
Usproch stellt, fir d'Gérance vum Budget vun der
Promotion du Vin luxembourgeois ze zentraliséieren a
virzehuelen.

M. Fernand Boden, Ministre de l'Agriculture, de la Viti-
culture et du Développement rural.- Erkläert eis emol,
wou déi Zersplitterung hierkënnt bei deem Geld, wat
ausgi gëtt fir Promotioun.

M. Jos Scheuer (LSAP).- Dat Geld, wat iwwert de Fonds
viticole utiliséiert gëtt, ass e Geld, wat geholl gëtt, fir fir
de ganze Lëtzebuerger Wäibau Promotioun ze maachen.
Or, hunn déi dräi Secteuren Intérêt, fir vill Geld an esou
eng Zentralpromotiounscampagne ze stiechen? All Sec-
teur huet Intérêt drun, fir a bestëmmte Beräicher, a be-
stëmmte Länner, a bestëmmte Regioune Promotioun ze
maachen. 

Dat ass d'Ursaach fir de Sträit an deenen dräi Secteuren.
De Fonds viticole huet et net fäerdeg bruecht, fir déi
Intérêten op een Nenner ze bréngen.
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D'Roll vun deem Gremium kann een ouni Zweifel an e
ganzt liberaalt Denken aplangen, wou e Beruff sech
selwer géréiert, wou déi sektoriell Ekonomie selbstän-
neg iwwer hir eegen Zukunft verfügt an iwwer hir eege
Moyenen.

Firwat ass et gescheitert? Ech kennen d'Interna net, mä
ech wollt emol froen, wat de Minister gemaach huet, fir
eng Persoun ze désignéieren, déi an der Pricewaterhouse-
Etüd virgesi war, déi awer ni genannt ginn ass. "Le Comité
veillera" - ech ersetzen do "le Comité" duerch "le Mi-
nistre", fir meng Fro ze formuléieren - "à nommer un
personnage fédérateur, si possible indépendant sur avis
des groupements producteurs et présentant un certain
charisme". Dat sollt den Direkter ginn. Dat hätt an dësem
Fall missen de Formateur gi vun der AIVL. Dee Formateur,
deen ass ni zustane komm. "Le directeur du CIVL
s'attellera en effet à obtenir le soutien de l'ensemble des
professionnels du secteur ainsi qu'à gagner la confiance
du public et des consommateurs." 

Vu dass esou e Personnage net do war, hat ech an der
Kommissioun un de Stat appeléiert, fir déi Missioun ze
iwwerhuelen. Keen anere wéi de Wäibauminister oder
säi Représentant hätte missen, a mengen Aen, déi do
Missioun iwwerhuelen an dee Gremium forméieren an
eventuell duerno dat ofginn.

Ech hunn eng Motioun gemaach an deem Sënn, déi
sech un d'Pricewaterhouse-Etüd rattachéiert.

Motion 2

La Chambre des Députés

considérant que le secteur viticole dispose de nombreux
atouts, qu’il faut encore mieux valoriser, 

considérant qu’une refonte des structures actuellement
en place «semble nécessaire afin de permettre dans les
meilleures conditions la dynamisation de ce secteur char-
gé de la dynamisation de ce secteur chargé de spécificités
nationales qui constitue à part entière une vitrine de
l’industrie luxembourgeoise et comporte une dimension
culturelle indéniable» (Pricewaterhouse, 1997)

invite le Gouvernement

à réorganiser les structures interprofessionnelles et à
mettre en place un organisme interprofessionnel des
vins de Luxembourg chargé 

– de l’intégration des différents organismes officiels et
interprofessionnels actuels et notamment du Fonds de
solidarité viticole

– de la coordination des efforts de la profession. 

(s.) Jos Scheuer, Alex Bodry, Mady Delvaux-Stehres,
Jeannot Krecké, Marc Zanussi.

Ech hunn "organismes officiels et interprofessionnels
actuels et notamment du Fonds de solidarité viticole"
geschriwwen. Ech hunn déi aner net méi erwähnt. Hei

wär d'Geleeënheet, fir de Fong opzeléisen an afléissen
ze loossen an e Gremium an him eng nei Missioun ze
ginn. Dann "organisme chargé de la coordination des
efforts de la profession".

E Wuert zur Marque nationale, déi ouni Zweifel an
deene leschte Jore munch Modifikatioun matgemaach
huet. Et gëtt Reglementer an et gëtt de Rapport d'acti-
tivtés, wou och d'Aktivitéite vun der Marque nationale
presentéiert ginn.

Fait ass, dass déi Marque nationale vill Mériter huet ëm
de Lëtzebuerger Wäibau, well mer soss net déi héich
Qualitéit vum Wäin hätten, iwwert déi mir de Moment
verfüge kënnen. Fait ass och, dass mer endlech capabel
sinn, Nischeprodukter ze schafen, déi absolut konku-
rréiere kënne mat Produkter um auslännesche Maart.

D'Fro, déi sech stellt bei der Marque nationale an um
Lëtzebuerger Wäimaart iwwerhaapt: Ob déi kleng Wäiner,
déi nach ëmmer bal d'Halschent vun eiser Produktioun
ausmaachen, an der Marque nationale esou betreit ginn,
dass se um Lëtzebuerger Maart an um auslännesche
Maart och eng reell Chance hunn? Wann ech soe betreit
ginn, dann heescht dat och Recommandatioune maache
fir de Produzent, dass en eng héich Qualitéit just bei de
klenge Wäiner dann och produzéiert.

Ech wollt net weider op déi kleng Wäiner agoen. De
Rivaner huet ouni Zweifel eng Daseinsberechtegung.
Och no der Etüd Pricewaterhouse. Den Elbling ass am
gaang ofzebauen. Ech plädéieren derfir, dass ee wierk-
lech emol e Qualitéitsprodukt am Créneau vum Rivaner
mécht. Et ass schued, well dee Wäin ass oft déi éischt
Kontaktméiglechkeet, déi den auslännesche Wäikenner
a Wäigenéisser zu Lëtzebuerg mam Lëtzebuerger Wäin
huet. Dee kann net gutt genuch sinn, fir dass sech e
positive Créneau entwéckelt um Niveau vum Verkaf.

Ech wollt nach eng Fro stellen, wat d'Marque nationale
ugeet, zu enger neier Qualifikatioun. Dat ergëtt sech
och aus der Pricewaterhouse-Etüd. Ronn 15% vun de
Lëtzebuerger Wäiner kréien e Grand premier cru. Do
muss ee sech eeschtlech d'Fro stellen, ob een net soll
iwwert de Grand premier cru nach eng Spëtzt situéieren.

(Interruption)

Neen, dat leeft a Form vun enger Nisch.

D'Etüd schwätzt vun Nischeproduktiounen. D'Etüd seet,
dass mir net dee ganze Maart ausgeschäfft hunn. Ergo
kann een higoen, an et setzt een nach eng aner Quali-
téitsdesignatioun dohinner, déi och duerch d'Marque
nationale soll festgestallt ginn. Do läit absolut kee Wid-
dersproch. Et sollt ee sech d'Fro stellen, ob een dee
Grand premier cru nach differenzéiere kann, respektiv
ob mer en net differenzéiere mussen.

Ech hunn och eng Motioun gemaach iwwert d'Marque
nationale.
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Motion 3

La Chambre des Députés

considérant que l’institution de la marque nationale du
vin luxembourgeois a indéniablement permis à la viticul-
ture luxembourgeoise d’arriver à une amélioration de la
qualité et une standardisation à un haut niveau de la
production viticole,

considérant que les activités de la marque nationale
doivent cadrer avec les impératifs de la production et de
la commercialisation des vins,

considérant que le Gouvernement a émis un certain
nombre de règlements isolés se rapportant au fonction-
nement de la marque nationale, 

invite le Gouvernement

à faire élaborer un nouveau concept global pour la
marque nationale du vin luxembourgeois afin d’en adap-
ter les objectifs et le fonctionnement aux défis du secteur
viticole, 

à présenter ce concept à la Chambre des Députés.

(s.) Jos Scheuer, Alex Bodry, Mady Delvaux-Stehres,
Jeannot Krecké, Marc Zanussi.

Dann eng Fro un de Minister, wéi et weidergeet mam
Fonds viticole. Déi Fro drängt sech op. Wann een de
Rapport d'activités liest, da stellt ee fest, dass de Fonds
viticole sechsmol zesumme war an engem Joer, dass en
Avisen ofginn huet, zum Beispill zu de Produits phyto-
pharmaceutiques a wat d'TVA ugeet, déi op 15% sollt
gehéicht ginn. Och iwwert de Punkt "si en matière de
promotion le fonds continue d'apporter son soutien". 

Ech fannen, dass de Fong äusserst bescheiden am Rap-
port d'activités vum Wäibauministère do steet. Et gëtt och
nach deklaréiert, dass eng Brochure d'information soll
erauskommen. Eng Brochure d'information geet net duer
fir de Lëtzebuerger Wäibau. Wann e seng Identitéit soll
behaapten, da muss dat eppes ganz aneschters gi wéi
eng Brochure d'information. Dat muss e Buch ginn, wou
d'Qualitéite vum Lëtzebuerger Wäibau, vun der Land-
schaft, de kulturellen Impakt an der Geschicht vu gëschter
an haut in extenso duergestallt ginn, a keng Brochure
d'information.

Wat fir eng Zukunft huet de Fonds viticole, Här Minister?

E lescht Wuert iwwert d'Promotioun an domat zur Aar-
becht vun där Kommissioun, déi elo en place gesat ginn
ass an déi och ufänkt ze tagen.

Mir brauchen net onbedéngt e Konzept, fir eng Promo-
tiounscampagne ze maachen. Mir brauchen op der
Lëtzebuerger Musel e richtegt Marketingkonzept, dat
der Qualitéit vum Produkt ugepasst ass. E Marketing-
konzept, dat dat Produkt als en typescht Lëtzebuerger
Produkt duerstellt mat all senge Qualitéiten. En typescht
Produkt. En onverwiesselbaart Produkt par rapport zu all

deenen aneren, déi et um Lëtzebuerger Maart konkur-
renzéieren, a par rapport zu deenen aneren, déi et um
auslännesche Maart konkurrenzéieren. E proppert Pro-
dukt. E Produkt, wat gepréift ass ënner allen Aspekter.
Dozou wollt ech eng Iddi, net entwéckelen mä just
uschneiden, d'Iddi vum integréierte Wäibau als en Argu-
ment fir dee Wäin ze verkafen, well dee Wäi jo och en
Exportartikel ass, e Reklammtitel fir Lëtzebuerg an en
Deel vun der Visitekaart vu Lëtzebuerg.

Den integréierte Wäibau ass ouni Zweifel eng Chance,
déi nach méi genotzt muss ginn.

1.300 Hektar sinn überschaubar. Et gëtt dobäi e Konzept,
wat gutt, wat exzellent definéiert ginn ass vum Institut
viti-vinicole. En huet ganz gutt Viraarbecht geleescht. Et
ass gräifbar. Et ass executéierbar vun all Wënzer. Et weist,
dass de Wäi ka gezillt ginn an Harmonie mat der Natur no
de Prinzipie vun der Nohaltegkeet. Doraus eleng léisst
sech e Markenzeechen ofleede fir d'ganzt Gebitt, e Mar-
kenzeechen, wou aner gréisser Regioune sech schwéier
doen, fir dat ze generaliséieren, wéi mir et maache
kënnen. Dat just nëmmen als Iddi.

Dann als Ofschloss eng Fro zur Entwécklung vun de
Betriber, zur Zukunft vum Wäibau.

Wann een elo kuckt. Am Joer 1980 hate mer 1.224
Betriber zu Lëtzebuerg. Am Joer 2000 hu mer der 580
mat enger entspriechender Vergréisserung vum Areal.
D'Betriber ginn ëmmer méi grouss an de Wäibausecteur
konzentréiert sech an ëmmer manner Hänn. Déi grouss
Betriber schafen Aarbechtsplazen. Si si besat vun de 
Patronen a vun e puer Leit, déi se astellen. Wann een
den Alter kuckt vun deene Patronen a vun deene Leit,
déi als Wënzer ugemellt sinn, dann hu mer nach 536
Wënzer. 300 Wënzer si méi al wéi 50 Joer an nëmmen
23 si manner wéi 35 Joer al. 

Mir hunn op där anerer Säit e Phenomeen, dee bis elo an
deem Mooss nach net existéiert huet zu Lëtzebuerg. Mir
hu 50 Gesellschaften, déi schonn eng aner Form vu Ges-
tioun gewielt hu wéi déi traditionell Familljebetriber, an
deen Trend wäert weidergoen. En ass net opzehalen. Et
muss just gekuckt ginn, dass mer éischtens eng Marque
nationale du vin luxembourgeois behalen an dass mer
zweetens déi Aarbechten an de Wéngerten an an de
Kellere gutt maache kënnen, esou dass mer dee Label de
qualité, dee mer eis ginn hunn iwwert d'Marque natio-
nale kënne bäibehalen.

Wie kënnt an Zukunft an eis Wéngerte schaffen? Wien
ass dat? Mir hate virun enger gewësser Zäit Portugisen,
déi d'Aarbecht an de Wéngert maache komm sinn. Mir
hunn Däitscher an de Kellereien, fir als Spezialisten
d'Vinificatioun virzehuelen. Haut hu mer Polen, déi an
d'Drauwelies kommen. Wat geschitt wann d'EU sech
weider no Osten ausdehnt? Wat geschitt, wann de
Maart sech weider opdeet, wann d'Konkurrenz méi
grouss gëtt? Wien huele mer heihinner, fir ze schaffen?
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Ungarn, Polen? Wéi flexibel ass de Lëtzebuerger Stat, fir
derfir ze suergen, dass d'Aarbecht an de Wéngerten
nach weider gemaach gi kann? Ech hunn d'Impressioun,
wéi wann de Lëtzebuerger Wënzerstand, genau esou
wéi de Bauerestand op d'Osterweiterung waart.

Zesummegefaasst: De Lëtzebuerger Wäibau ass fir de
Moment net an enger Kris, mä et ass ee Wee virge-
zeechent ginn, wou mer eis extrem schwéier doen, fir
virunzekommen. Dee Wee ass duerch déi Pricewater-
house-Etüd virgezeechent ginn, an ech hunn d'Impres-
sioun, an ech hu versicht, dat och ze beleeën, dass mer
stagnéieren, dass mer net virukommen, dass mer a ganz
ganz klenge Schrëtt eis viruntaaschten, ob dat am Be-
räich vun der Reform vun der Marque nationale ass oder
ob dat am Beräich vun der Promotioun ass. Dee grousse
Schrëtt, dee gewënscht war, deen ass nach net geschitt.
Mir wënschen, dass dat awer esou séier wéi méiglech
erfollegt.

Ech soen Iech merci.

M. le Président.- D'Wuert huet den Här Strotz.

Discussion générale

M. Nicolas Strotz (CSV).- Här President, Dir Dammen
an Dir Hären, d'Interpellatioun vum honorabelen Här
Mehlen iwwert d'Politique future vun der Regierung am
Secteur viti-vinicole zu Lëtzebuerg an d'Heure d'actu-
alité iwwert d'Promotioun vum Wäin, ugefrot vum Här
Jos Scheuer, hunn de Verdéngscht, dass och hei am
Parlament nees eng Kéier iwwert dee Beruffszweig ge-
schwat gëtt, dee reell Problemer kennt.

Si si gestallt ginn an engem Moment, wou d'Verhand-
lungen iwwert d'Schafung vun enger Association inter-
professionnelle des vins luxembourgeois als definitiv ge-
scheitert konnten ugesi ginn. Dass et trotzdeem zu enger
Deeleenegung konnt kommen, ass nëmmen dem Wäi-
bauminister Fernand Boden ze verdanken, deen all seng
Autoritéit dru gesat huet, fir zu engem Resultat ze
fannen. No stonnelaangen Diskussiounen ass et zur Scha-
fung vun enger Commission de promotion des vins et
crémants du Luxemborug komm. Ech wäert dorop nach
zréckkommen.

Elo kéint ee soen, firwat dann nach dës Diskussioun.
Loosse mer erëm zum Alldag iwwergoen. Esou einfach
ass et awer net. D'Promotioun vum Wäin ass engersäits
e wichtegt, fir de Moment dat wichtegst Problem, dat
am Wäibau usteet. Et gëtt awer nach eng ganz Rei aner
Problemer, déi derwäert sinn diskutéiert ze ginn, an esou
gesinn ass déi Debatt vun haut scho vun enger gewësse
Wichtegkeet.

D'Problemer am Wäibau, déi ganz villsäiteg sinn, kën-
nen net vun den eenzelne Wënzer eleng geléist ginn. De
Wënzer ass fir d'éischt emol op d'Solidaritéit vum ganze
Beruff ugewisen, dann awer och op d'Hëllef vum Stat an
op d'Versteestemech an d'Solidaritéit vun eis all. Och
dodrun, mengen ech, happert et heiansdo.

De Moment befënnt de Wäibau sech an enger struk-
tureller Kris, wou et gëllt, elo déi richteg Weichen ze
setzen, fir dass dëse wichtege Secteur, deen och an eiser
Ekonomie eng wichteg Roll ze spillen huet, awer net
nëmmen an der Ekonomie, och am Tourismus, an der
Kultur, eis erhale bleift.

Där Problematik ass sech d'Regierung bewosst, net
nëmmen elo mä och scho viru Joren, a si huet ëmmer
erëm derfir gesuergt, dass schwiereg Momenter iwwer-
bréckt konnte ginn. Beispiller dofir gëtt et genuch. A
wann den Här Statsminister a senger Deklaratioun iwwert
den Etat de la Nation gesot huet, d'Wënzer gehéieren zu
eisem Land wéi d'Amen am Gebiet, da weist dat op de
Stellewäert hin, deen och dës Regierung dem Wäibau
bäimoosst.

Ech wëll elo net all d'Moossnamen, déi am Interesse vum
Erhalt vum Wäibau geholl gi sinn, zréckverfollegen, ech
wëll just beim Joer 1997/1998 ufänken, dat heescht dat
Joer, wou d'Resultat vun der Pricewaterhouse-Studie
virgestallt ginn ass. Dës Etüd, déi vun der Regierung an
Optrag gi war, huet eng ganz Partie Defizienzen an der
Organisatioun vum Wäibau opgezeechent. Propositioune
si gemaach ginn. Gudder, och manner gudder. Op een-
zelner anzegoen, géif ze wäit féieren. Eent steet fest:
D'Etüd kann an hirem Ensembel net als Bibel betruecht
ginn. Déi fënnef Milliounen, déi d'Etüd kascht huet,
waren trotzdeem kee wechgeworfent Geld, au contraire,
well wann déi eng oder aner Behaaptung aus enger
neutraler Fieder stammt, huet se méi en héije Stellewäert.

Eng vun den Haaptfuerderungen, déi wéi e roude Fue-
dem duerch déi ganz Etüd matgaangen ass, war d'Scha-
fung vun engem Comité interprofessionnel, dee ver-
schidde Missiounen hätt, an deen de Beruff als e Ganzt
misst representéieren, mä net nëmme representéieren,
och beroden an d'Produkt Wäin kommerzialiséieren.

Zur Berodung ass ze soen, dass déi de Moment - a vollem
Accord an zur Zefriddenheet vum Beruff - vum Wäibau-
institut gemaach gëtt, souwuel wat d'Beschafung vum
Buedem, d'Düngung an d'Sprëtze vum Wéngert an
d'Vinificatioun ugeet. Dat geschitt esouwuel a kollektiven
Opklärungsréunioune wéi duerch individuell Berodung,
esouwäit ee sech berode wëllt loossen. Derbäi muss gesot
ginn, dass am Wäibauinstitut lafend Versich duerchge-
féiert ginn, zum Beispill am Beräich vun der Düngung, vun
neie Riefzorten, déi pilzresistent sinn, vun neie Vinifica-
tiounsmethoden an esou weider.

A la suite vun der Pricewaterhouse-Etüd, déi op eenzel
Mängel am Labo higewisen huet, ass de Laboratoire
moderniséiert ginn. Hien erlaabt haut, all erfuerderlech
reglementaresch virgeschriwwen Analysë virzehuelen,
esou wéi op Ufro vum Wënzer och spezial Analysen.
D'Personal ass ëm zwee qualifizéiert Leit opgstockt ginn. 

Fir eis als CSV kënnt et net a Fro, dass esou e Labo, 
deen och fir d'Iwwerwaachung vum Wäin am Beräich
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Liewensmëttelsécherheet a fir soss Reglementatiounen
zoustänneg ass, privatiséiert géif ginn. Hie muss ënner
staatlecher Opsiicht bleiwen. Et muss awer versicht ginn,
en offiziellen Agrément fir de Labo ze kréien. 

D'Marque nationale, déi schonn 1935 an d'Liewe geruff
ginn ass, ass e wichtegt Element am Beräich vun der
Qualitéitspolitik vum Lëtzebuerger Wäin an dréit wesent-
lech derzou bäi, fir dem Wënzer säin Akommes ze
verbesseren. Als CSV wäerte mir deem Gremium weider
eis Zoustëmmung ginn. D'Marque nationale, déi och alt
emol kritiséiert gëtt, zu Recht oder zu Onrecht, zum
Dacksten zu Onrecht, huet hir Prouf bestanen, muss awer
ëmmer op sinn, fir sech de Neierungen ze stellen. Si ass
an deene leschte Joren e puermol reforméiert ginn. 

Nodeems dass 1988 d'Mousseuxwäiner an d'Marque
abezu gi sinn, ass 1991 d'Appellatioun Crémant de
Luxembourg derbäi komm. 1998 sinn déi gesetzlech
Bestëmmungen iwwerschafft ginn. 2001 si Chardonnay,
Vendange tardive, Vin de paille a Vin de glace mat an
d'Marque opgeholl ginn an dat ëmmer no Festleeung 
vu genaue Qualitéitskritären, deenen déi Wäiner ent-
sprieche mussen. Am Règlement grand-ducal vun 2001
ass d'Aarbechtsweis vun der Kommissioun nei definéiert
ginn. De Wäinhandel an d'Privatwënzer hu je zwee Ver-
trieder an der Marque kritt.

D'Kommissioun soll elo, nodeem dass se sech nei konsti-
tuéiert huet no deenen neie Bestëmmungen, ee bis
zwee Joer schaffen. Parallell derzou däerf awer net ver-
giess ginn, fir sech eventuell nei, respektiv zousätzlech
Qualitéitskritären auszedenken. Ech denken do grad wéi
de Kolleeg Jos Scheuer, deen d'Fro gestallt huet, ob een
net kéint e spezielle Label schafe fir eis Topwäiner, egal
wéi deen elo heescht "réserve" oder "grande réserve".
Dëst kéinte Wäiner sinn, déi aus de "grand premier
cru"-Wäiner géifen ervirgoen, awer dee Label eréischt
dierfte kréien, wann déi Wäiner topfit sinn, dat heescht
15 bis 16 Méint no der Lies an net scho fir op déi éischt
Fréijoersfoire.

M. Jos Scheuer (LSAP).- Très bien!

M. Nicolas Strotz (CSV).- Dëst géif awer eng Klassifi-
zéierung vun der Lag, eng Begrenzung vun dem Hektar-
ertrag an dem Mindestmoschtgewiicht viraussetzen.
Dobäi muss ee bedenken, dass eng Klassifizéierung vun
enger Lag net onbedingt d'Viraussetzung ass, fir e
Spëtzewäin ze schafen, mä dass grouss Wäiner oft an
éischter Linn vun der gudder Leeschtung an de Kennt-
nisser vum Wënzer a Kellermeeschter ofhänken. 

Et ass also keng einfach Aufgab fir d'Kommissioun, fir e
Label fir Topwäiner auszeschaffen. Am Hibléck op den
Image vun eise Wäiner an op eng Präis- a Wäertsteige-
rung fir de Wënzer ass dësen awer unzeroden.

Den Här Mehlen huet gesot, de Stat hëlleft do, wou e
kann. Dat ass eng Ausso, déi richteg ass an déi aus
sengem Mond ze begréissen ass. Erlaabt mir, dofir e

puer Neierungen opzezielen, déi an deene leschte Joren
am Interesse vum Wäibau geholl si ginn:

– D'Bestëmmung iwwer nei Vinificatiounsmethoden,
déi eisem Wäin nach méi Fëll vermëttelen an en esou
méi uspriechend beim Client maachen.

– D'Aarbechtsregelung, fir polnesch Aarbechtskräften
niewent der Lies och fir aner Aarbechten am Wéngert
während engem Mount kënnen ze engagéieren. Et ass
eng wichteg Regelung, déi et méiglech géif maachen,
déi ufalend Aarbechten am Wéngert nach all kënnen
duerchzeféieren, besonnesch wann ee bis iwwer fënnef
Hektar Areal muss beschaffen.

– D'Eropsetze vun dem Taux, wann ee sech Wéngerten
uschaaft, dee bis zu enger Uschafung vun 2 Milliounen
Hektar festgeluegt war. Wann een e Wéngert kaaft
huet, dee méi deier war huet een déi Subventioun vun
20% net kritt. Dee Plafong ass op dräi Milliounen
eropgesat ginn. Keeft een e Wéngert, dee méi deier ass,
kritt een d'Subventioun awer, mä um Plafong vun dräi
Milliounen.

– D'Aféiere vun der Landschaftsfleegeprime, déi selbst-
verständlech un ëmweltschounend Kritäre gebonnen
ass. Dovu profitéiert hunn zejoer vum Areal hier am
Ganze 511 Hektar, déi méi wéi 15% Steigung hunn, an
299 Hektar, déi méi wéi 30% Steigung hunn. Iwwert
dee Wee sinn Indemnitéite vu ronn 600.000 Euro
ausbezuelt ginn. Dëst beweist, dass den integréierte
Wäibau op der Musel schonn applizéiert gëtt an ëmmer
méi un Afloss gewënnt. Ech bedaueren awer, dass net
all Wéngert vun der Landschaftsfleegeprime profitéiere
kann. Och déi mat manner wéi 15% Steigung ge-
héieren zu eisem onbedingt erhalenswäerte Wéngerts-
areal. Ech weess, dass Bréissel hei Problemer mécht, mä
ech géif den Här Minister bieden, nach eng Kéier
nozehaken.

– Fir d'Aushae vu Wéngerten, déi duerno net méi uge-
sat ginn, ass déi sou genannte Prime à l'arrachage, déi
sech op 8.135 Euro/ha beleeft, agefouert ginn.

Dat ass, a mengen Aen, eng Moossnam, déi och am
Ausland verstäerkt misst agefouert ginn, well se méi
rationell ass, wéi all Iwwerschëss, déi ufalen, ze distil-
léieren. Dat si Problemer, déi se besonnesch an Italien an
a Frankräich kennen.

– Dann déi nei Bestëmmunge vum Agrargesetz, wou
d'Ënnerstëtzunge fir d'Betriber wesentlech eropgesat
gi sinn.

Wat d'Prime de première installation ugeet, bedaueren
ech, dass nëmme méi ee Betriibsinhaber oder eng Inha-
berin dovu profitéiere kann, wat vu Bréissel esou octro-
yéiert ginn ass.

Et sinn also nei Bestëmmungen agefouert ginn, déi all 
ze begréisse sinn. Mat Ausnahm vun der Landschafts-
fleegeprime, et sief de Wënzer géif a säi Betrib investéi-
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eren, an där ware Gott sei Dank vill, konnten all déi aner
vun deene ville Moossnamen net allze vill profitéieren.
Dergéint ginn awer dem Wënzer seng Produktiouns-
käschten am Wéngert, a besonnesch am Keller all Dag
weider an d'Luucht. 

Hunn d'Produktiounskäschten zum Beispill fir Elbling a
Rivaner am Joer 1991 sech op 16.385 Euro/ha belaf,
esou si se haut 17.892 Euro/ha, also 19,19% méi héich.
Dergéint huet de Wënzer 1991 0,74 Euro fir de Kilo
Elblingsdrauwe kritt a fir de Rivaner 0,78 Euro. Am Joer
2001 huet e fir d'Elblingsdrauwen nëmme méi 0,69
Euro de Kilo kritt, also 0,05 Euro manner a beim Rivaner
war et liicht anescht, do krut en 0,02 Euro manner, also
0,76 Euro. Resultat: méi Aarbecht, méi Ausgaben a
manner Revenu.

D'Aféiere vum Hektarhéchstertrag, wat sech positiv op
d'Qualitéit ausgewierkt huet, huet sech awer op de
Revenu éischter negativ ausgewierkt. Wann een dann
nach d'Evolutioun vum Index kuckt mat der Deierecht,
déi dat mat sech bréngt an déi dem Wënzer net zegutt
kënnt, ass ee wäit ewech vun engem Akommes, dat
engem Revenu comparable soll entspriechen. Dee Reve-
nu läit pro Aarbechtskraaft an eenzelne Betriber net
wäit iwwert dem Mindestloun.

Wat d'Sprëtzen am Wéngert ugeet, ass de Wënzer be-
reet, och méi ëmweltschounend Methoden unzewenden.
Dorop gëtt bei der Genossenschaft Protvigne vill Wäert
geluegt. An Ofstëmmung mat de Responsablen aus dem
Wäibauinstitut gi geziilt a genau doséiert ëmweltschou-
nend Mëttelen agesat. Derniewent ginn am Wéngert
schonn elo op 328 Hektar Feromonkapselen un d'Stäck
ubruecht, fir géint d'Insekte virzegoen. De Männche gëtt
duerch Lockduftstoffer duerchenaner bruecht, esou dass
hie seng Frächen net méi erëmfënnt a sech doduerch net
méi vermehre kann. D'Ubrénge vun deene Kapselen ass
mat vill Opwand verbonnen a kascht vill méi Geld wéi eng
herkömmlech Sprëtzung, déi u sech 25 Euro den Hektar
kascht. Dës Schädlingsbekämpfungsmethod, déi ganz
ëmweltfrëndlech ass, gëtt wuel mat 100 Euro/ha vu
Bréissel subventionnéiert, awer deen Taux misst am Inte-
resse vun der Saach eropgesat ginn, fir en Ausgläich zur
normaler Sprëtzung ze schafen.

Vill Opreegung war et op der Musel ginn, wéi d'TVA op
de Sprëtzmëttele vun 3 op 15% eropgesat ginn ass.
Wéinst e puer Geschäftemécher hätt de Wënzer misse
bludden. Et huet also missen zu engem Ausgläich
kommen. Et ass ze begréissen, dass den Här Statsmi-
nister ugekënnegt huet, dass de landwirtschaftlechen
TVA-Taux forfaitaire vun 8 op 9% eropgehuewe gëtt,
woumat en adequaten Ausgläich geschafe gëtt.

Dass d'Qualitéit vun eisem Wäin eropgaangen ass a sech
mat allen anere moosse kann, beweise klor déi Aus-
zeechnungen, déi eise Wäin op auslännesche Foirë kritt.

Wat de Crémant de Luxembourg ugeet, fir deen direkt
héich Qualitéitskritäre festgesat gi waren, esou ass dee

méi wéi jee gläichwäerteg mat franséische Crémanten.
Dat huet erëm de leschte Concours am Frankräich be-
wisen. Iwwregens kënnt Dir all déi priméiert Crémanten
e Sonndeg vun 10 Auer un zu Munneref a Presenz vum
Grand-Duc schmaachen.

De Crémant ass zu engem Verkaafsschlager ginn dank
dem Produkt selwer,awer och dank enger geziilter Ver-
maartungsstrategie, déi am Fong geholl hätt misse rich-
tungsweisend sinn, fir eng Vermaartungsstruktur fir
sämtlech Produkter vun der Musel opzebauen.

D'Diversifikatioun vun eisem Wäibau huet sech fort-
gesat, fir sech ëmmer méi dem Client senge Wënsch
unzepassen. De Chardonnay, de Pinot noir rosé, de Pinot
noir rouge, de Vin de paille, de Vin de glace, d'Vendange
tardive sinn alles Qualitéitsprodukter, déi haut zum
Répertoire vun der Musel gehéieren.

Do dergéint stinn eis Wäiner awer am direkte Konkur-
renzkampf mat auslännesche Wäiner, an trotz hirer
Qualitéit kréie se et ëmmer méi schwéier, fir sech um
Maart zu annehmbare Präisser duerchzesetzen.

Waren am Joer 1985/1986 d'Parts du marché vum
Lëtzebuerger Wäin zu Lëtzebuerg 42,6%, esou stongen
deem 57,4% auslännesch Wäiner géinteniwwer. Am
Joer 2000/2001 huet sech dat awer dramatesch verän-
nert. De Lëtzebuerger Wäin um Lëtzebuerger Maart
stellt nëmme méi 31,5% duer, respektiv 68,5% fir déi
auslännesch Wäiner.

Trotzdeem dass besonnesch an deene leschte Joren
ëmmer méi Cépages nobles ugeplanzt gi sinn an eise
Wäin ëmmer besser ginn ass, hu mer et net fäerdeg
bruecht, eisem Wäin nei Clienten zouzeféieren. Trotz de
groussen Efforte vun de Wënzer ass hire Revenu quasi net
an d'Luucht gaangen. Et muss ee sech also froen: Wat
notzt d'Qualitéit zillen, wann ee se net un de Mann kritt? 

Dës Tatsaach ass scho laang bekannt,an et ass ze be-
daueren, dass dräi Joer no der Etüd Pricewaterhouse an
no ville Verhandlunge keng Asiicht komm ass, fir eng
gemeinsam Association professionnelle des vins luxem-
bourgeois ze schafen, fir d'Geschécker an d'Hand ze
huelen. An där Associatioun wier och Plaz gewiescht fir
de Wënzerverband, deem seng Existenz als Beruffsver-
triedung elo a Fro gestallt ass. Un de Wënzer ass et, dat
Problem ze léisen, wat awer ouni finanziell Hëllef säitens
dem Stat net wäert méiglech sinn. 

Wéi bis all Verhandlunge gescheitert waren, huet de
Minister d'Propos gemaach, fir eng Commission pour la
promotion du vin am Ënnere vum Fonds de solidarité
viticole ze schafen. Dëst war déi eenzeg Méiglechkeet,
déi op enger gesetzlecher Basis berout huet an déi dunn
och den Accord vun deenen dräi Concernéierten, Ge-
nossenschaften, Privat an Handel, fonnt huet. D'Zesum-
mesetzung, de Fonctionnement an de Finanzement si
bekannt. Déi nei Kommissioun schafft onofhängeg vum
Fonds de solidarité viticole, e Fong, deen och gewëllt
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ass, sech méi duerchsiichteg Strukturen ze ginn. Eng
éischt Réunioun huet scho stattfonnt an éischt konkret
Moossname sinn décidéiert ginn.

(M. Niki Bettendorf prend la Présidence)

Dës Agliderung vun der Kommissioun an de Fonds de
solidarité viticole ass vläicht nëmmen e Provisoire. An der
Zesummenaarbecht ergëtt sech vläicht eng besser For-
mule, an där de Wäibau als e Ganzt kann opgoen, esou
wéi et an der Etüd proposéiert ass. Eng AIVL iwwer
Gesetz ze schafen, wéi et an der Motioun vum Här
Mehlen steet, ass, menger Meenung no, net dee rich-
tege Wee. Se kann nëmme geschafe ginn am Accord
mat de Produzenten. Wann d'Produzenten net d'accord
sinn, notzt dat beschte Gesetz näischt.

(Interruption)

Dann ass och kee Problem, fir dat herno ze maachen,
mä loosse mer se elo emol an där Form, wéi se de
Moment ass, fonctionnéieren. Et soll anscheinend gutt
fonctionnéieren. Si sinn alleguer zu enger gewëssener
Asiicht komm. Dat huet een och an der Press esou
kënnen erausliesen. Et kann an Zukunft nëmme besser
goen, a vläicht erreeche mer dat, wat an der Etüd gefrot
ginn ass, eng Associatioun, wou déi ganz Musel mat all
hire Problemer sech erëmfënnt.

M. Robert Mehlen (ADR), interpellateur.- Denkt un déi
Leit, déi all Dag am Wéngert schaffen.

M. Nicolas Strotz (CSV).- Et muss zu engem effikassen
Zesummeschaffe kommen. Expäre musse mat erugezu
ginn, déi nei Iddien entwéckelen. De Lëtzebuerger Wäin
muss sech en Image de marque an e Vermaartungskon-
zept ginn, dat vum Wäistack bis zum Wäiglas geet.
D'Endzil muss sinn, dass e Mehrwäert geschafe gëtt,
deen engem jonke Wënzer erëm Courage mécht, fir am
Wéngert weiderzeschaffen.

Wann een d'Statistike kuckt, da gesäit een, dass vun
nach 536 bestoende Betriber nëmmen 23 Betribsschefe
manner wéi 35 Joer hunn an 116 méi wéi 65 Joer. Dat
muss engem ze denke ginn. D'Zuel vun de Betriber, déi
méi wéi 5 Hektar Wéngert hunn, läit bei 110. Dës 
Zuel wäert an de kommende Joren eropgoen, wat déi
Wënzer, déi hir Betriber vergréissere wëllen, viru grouss
finanziell Erausfuerderunge stellt.

Fir déi strukturell Problemer ze bewältegen, sinn am
Agrargesetz Subventioune virgesinn. Et muss ee sech
awer froen, ob de Stat net zousätzlech Mesuren, wéi
zum Beispill d'Gewährung vun engem zënslose Prêt
beim Ukaf, respektiv beim Ëmplanze vu Wéngerten op
Cépages nobles misst virgesinn, fir dass déi jonk Gene-
ratioun vu Wënzer net ausgeblutt ass, iert hire Betrib
iwwerhaapt op de Been ass. Souwuel als Privatwënzer
wéi och als Genossenschaftswënzer musse si bereet
sinn, hire Betrib esou ze féieren, dass et an Zukunft
méiglech ass, 8, 10, 15 jo bis 20 Hektar Wéngert ze

beaarbechten, dat da wuel ënnert enger anerer Betriibs-
form. Wann dat net geschitt, weess ech net, wéi mer de
Wäibau op der Musel sollen a senger jetzeger Gréisst
erhalen.

Fir op dee Wee kënnen ze goen, muss de Remembre-
ment konsequent weidergefouert ginn, an zwar esou,
dass de Wéngert rationell, dat heescht maschinell be-
schafft ka ginn. Dass dat am Aklang mat der Natur soll
geschéien ass evident. Terrassen awer do opriichten,
wou et aner Méiglechkeete gëtt, ass irrationell, souguer
deelweis onverantwortlech. Beim Ëmsetze vun der Habi-
tat-Direktiv muss opgepasst ginn, dass mer eis keng
zousätzlech Oploe fir de Wéngert operleeën.

Zum Schluss e Wuert zur europäescher Wäibaupolitik. Et
ass gewosst, dass de Wäibau europawäit an der Kris ass.
Ass d'Aféierung vun enger Wäisteier dat gëeegent
Mëttel, fir deem entgéintzewierken? Ech mengen net.
Dofir ass et och ze begréissen, dass den Här Stats-
minister ugekënnegt huet, dass mer eis do dergéint
misste wieren. Esou wéi et 1992 ënner Lëtzebuerger
Présidence fäerdeg bruecht ginn ass, fir e Steiertaux 0 
fir de Wäin duerchzesetzen, esou muss och elo déi
geplangte Wäisteier ofgelehnt ginn.

Als CSV wäerte mer, wéi an der Vergaangenheet, ver-
sichen, dem Wäibau déi néideg Ënnerstëtzung zou-
kommen ze loossen, fir dass e sech déi néideg Strukture
ka ginn, déi et erlabe sollen, fir dass an der Zukunft eis
flott Musellandschaft weider Bestand huet.

Ech soen Iech merci. 

M. le Président.- D'Wuert huet den Här Jeannot Belling.

M. Jeannot Belling (DP).- Här President, Dir Dammen
an Dir Hären, ech hat schonn öfters d'Geleeënheet op
dëser Plaz, zum Wäibau Stellung ze huelen, an net méi
spéit wéi virun engem knappe Mount bei der Deklara-
tioun zur Lag vun der Natioun, wou ech, wéi ee bal soe
kann, dëser Interpellatioun virgegraff hunn.

(Interruption)

Wat mengt Dir, Här Gira? Sot et haart, ech héieren et
gären.

Dofir wëll ech mech haut bei menger Interventioun op
e puer grondsätzlech Iwwerleeunge beschränken.

Et ass oft widderholl ginn: Eise Wäin ass gutt. E schneit
am internationale Vergläich gutt of, mä mir kréien e
leider Gottes net esou verkaaft, wéi mer dat gären
hätten. 

D'Wënzer hunn an deene leschte Joren enorm Efforte
gemaach, fir d'Qualitéit vun eisem Wäin stänneg ze ver-
besseren, sief dat mat neie Riefzorten, neie Vinifica-
tiounstechniken oder och d'Limitatioun vum Rende-
ment pro Hektar an eng besser Fleeg vum Wéngert an
domat och vun den Drauwen.



Mir mussen den Image vun eisem Wäin verbesseren.
Doriwwer si mir eis alleguer eens. Spéitestens säit der
Etüd vu Pricewaterhouse, vun där de Mëtteg scho ganz
vill geschwat ginn ass, wësse mer, dass mer eng Struktur
brauchen, wou mer zesummen un engem Strang zéien,
fir eise Wäin un de Mann an un d'Fra ze bréngen. 

Nodeems d'Grënnung vun der AIVL definitiv gescheitert
ass, ass zu gudder Lescht d'Commission de promotion
an d'Liewe geruff ginn. Mir begréissen et ausdrécklech,
dass innerhalb vum Wäibausolidaritéitsfong dës Com-
mission de promotion de leschten 22. Abrëll an d'Liewe
geruff ginn ass.

Dat ass u sech net esou wäit hiergeholl, well de Fong säit
senger Grënnung an de 60er Joren jo ënner anerem
d'Vocatioun hat, déi Lëtzebuerger Wäiner bei Con-
coursen ze presentéieren an doduerch sech der Appré-
ciatioun vu frieme Leit ze stellen.

Da wëll ech nach kuerz eppes zur Finanzéierung vun der
Commission de promotion soen. Dës Kommissioun soll
jo zu engem Drëttel vun de Wënzer an zu zwee Drëttel
vum Stat finanzéiert ginn, woubäi d'Wënzer knapp
300.000 Euro mat op d'Wo bréngen an de Stat zwee
Drëttel, esou dass finalement 740.000 Euro fir Promo-
tiounszwecker zur Verfügung stinn.

An deem Kontext wëll ech och ervirhiewen, dass am
Kader vun der Reform vum Institut viti-vinicole, déi an
nächster Zukunft bevirsteet, d'Personal vun der Marque
nationale eriwwer an d'Administratioun kënnt an do-
duerch déi Suen, déi dozou gedéngt hunn, dat Personal
ze bezuelen, och kënne gebraucht gi fir d'Promotiouns-
campagne vun där neier Kommissioun. Dat gouf iwwre-
gens säit laangem vum Beruff gefuerdert.

Dat, wat ewell nei ass beim Finanzement vum Fonds de
solidarité, dat ass, dass elo net nëmme méi e Betrag pro
Hektar mä och e Betrag pro Collerette an de Fong fléisst.
Tatsächlech ass et jo esou, dass déi Suen, déi bis elo vun
de Wënzer fir d'Collerette bezuelt gi sinn, dozou ver-
wennt gi sinn, fir d'Personal vun der Marque nationale
ze bezuelen.

Wa mer da vu Marque nationale schwätzen, dann ass et
och esou, dass elo eng Commission de gestion an eng
Commission de dégustation geschafe gi sinn. Dat dréit
sécherlech derzou bäi, fir d'Strukture méi klor ze gestalten
an domat och d'Kompetenz besser ze definéieren. Wann
et ze begréissen ass, dass déi Commission de promotion
gegrënnt ginn ass - an als Insider weess ech, dass dat net
esou evident war an den Interpellant, de Kolleeg Robi
Mehlen, weess dat och -, wëll ech dann awer de Wäibau-
minister derfir félicitéieren, dass dat him gelongen ass, mä
et däerf ee sech awer net zréckleeën an hoffen, dass sech
d'Situatioun vun eleng verbessert.

Et geet och net duer, all eis Efforten an Hoffnungen an
eis nei auslännesch Matbierger ze setzen. Sécher ass et
wichteg, dass mer eis Produkter, dorënner natierlech

och eise Wäin, hinne méi no bréngen. Dat ass jo och eng
Form vun Integratioun.

Tatsaach ass a bleift trotzdeem, dass de Lëtzebuerger
Wäin e Gesamtmarketingkonzept brauch - dat ass och
schonn hei gesot ginn -, wat vun der Produktioun
iwwert d'Promotioun bis hin zum Verkaf geet. Mir trai-
téiere mat där Commission de promotion des vins et
crémants just d'Promotioun. Et gëtt an deene leschte
Joren no all méigleche Moyene gekuckt, fir eise Wäin
besser ze vermaarten. Do ass de Wee dann och net wäit
ewech, fir vun enger neier Klassifizéierung vun de
Wäiner ze schwätzen oder vun enger Klassifizéierung no
der Lag. De Minister schéngt jo am Gaang ze sinn, déi
Méiglechkeet ze préiwen.

A wann ech vun engem Gesamtmarketingkonzept
schwätzen, wou natierlech dann och esou Saache wéi
d'Aféiere vun engem neie Wäisswäiglas derzou gehéi-
eren - niewebäi bemierkt, fannen ech, dass déi Iddi vum
Tulpeglas eng flott Alternativ zum Römerglas ass -, da
gehéiert zu esou engem Marketingkonzept och, dass
een d'Gastronomie an där Regioun a virun allem d'Re-
gioun selwer an déi Iwwerleeunge mat aschléisst. Ech
ginn net midd, dat ëmmer erëm ze betounen, well dat,
menger Meenung no, alles zesummegehéiert.

Mir mussen e Gesamtprodukt ubidden, dat aus dräi
Komponente besteet: der Regioun, hirem Wäin an hirer
Gastronomie. Ech denken an deem Kontext och un déi
europäesch Initiativ LEADER+ fir de ländleche Raum. Dës
Initiativ leeft an de Kantoner Klierf, Réiden, Veianen a
Wolz. Mir kenne mëttlerweil alleguer de Label "Véi vum
Séi", "Naturpark Öewersauer". An deem Kader ginn
dann och Gastronomiebetriber mat an déi Dynamik age-
bonnen, fir hire Cliente Produkter aus där Regioun unze-
bidden.

M. Jos Scheuer (LSAP).- Passt op, den Här Dichter kënnt
bei Iech.

M. Jeannot Belling (DP).- Dee koum scho bei eis, Här
Scheuer. Wann Der een Abschnitt gewaart hätt, dann
hätt Der dat net bräichten ze soen.

Zu deenen neie LEADER-Gebidder an eisem Land ge-
héiert jo och ewell, Här Scheuer, d'Musel. Et géing sech
also ubidden, dass ee bei eis op der Musel och esou eng
Initiativ géif ustriewen, an et ass, wéi schonn hei bal
gesot ginn ass, effektiv ugestrieft an et leeft schonns.

Dat setzt natierlech viraus, dass de Wënzerverband an
d'Commission de promotion des vins et crémants net
nëmmen enk ënnert sech mä och mat dem LEADER
zesummeschaffen. De Wënzerverband, deen de Moment
personell an doduerch och finanziell schlecht drun ass,
kënnt duerch esou eng Zesummenaarbecht nei aktivéiert
ginn.

Ech wëllt vun der Geleeënheet profitéieren, fir ze be-
tounen, dass een dem Lëtzebuerger Wäin sécherlech
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keen Déngscht leeschte géing, wann eng europäesch
Wäisteier agefouert géif ginn. Dofir widderhuelen ech
gären nach eng Kéier, dass eise Statsminister bei senger
Ried zur Lag vun der Natioun ausdrécklech betount
huet, dass d'Regierung sech géint esou eng Wäisteier
wiert, déi eise Wäin géing penaliséieren.

Et bleift mer just nach ofschléissend ze soen, dass gutt
Usätz do sinn, fir dass mer et fäerdeg bréngen, fir eisem
Wäin déi Importenz ze ginn, net d'Unerkennung, well
déi huet e schonn, déi him zousteet. Dofir musse mir
awer och bereet sinn, alleguer d'Méiglechkeeten, déi
mir hunn, auszeschöpfen, fir dat Zil ze erreechen.

Ech soen Iech merci. 

M. le Président.- D'Wuert huet den Här Gira.

M. Camille Gira (DÉI GRÉNG).- Här President, Dir
Dammen an Dir Hären, erlaabt mer vläicht zwou Bemier-
kunge virop. Wann zu Lëtzebuerg méi e gerechte Wahl-
system wier, doduerch dass mer nëmmen ee Wahl-
bezierk hätten oder dass gewësse Wahlbezierker méi
grouss wieren, fir dass mer net eng de facto 10%-Hürd-
klausel hei am Land op gewësse Plazen hätten, dann
hätten déi Gréng mat 10% Stëmme mindestens e
sechsten wann net e siwenten Deputéierten, an da kéint
Der elo eng Ried hei héiere vun engem Mann aus enger
al agesiessener Wënzerfamill, nämlech dem Henri Kox. 

Mir sinn awer ganz zouversichtlech, dass och mat
engem ongerechte Wahlsystem déi Gréng déi nächste
Kéier hire sechste Sëtz wäerte kréien, a wa mer dann an
e puer Joer no den nächste Wahlen erëm eng Kéier
wäerten de Point maachen a kucken, wat an deene ver-
gaangene puer Joer am Lëtzebuerger Wäibau geschitt
ass, da sinn ech relativ optimistesch, dass dann ee vun
der Musel hei ka schwätzen.

Esou musst Dir Iech, Här President, Dir Dammen an Dir
Hären, zefridde gi mat engem, deen aus enger Géigend
kënnt, wou se méi vu Waasser kenne wéi vu Wäin, mä
ech kann Iech awer versécheren, dass am Weste vum
Land et och ganz vill Leit gëtt, déi méi Wäin wéi Waasser
drénken.

Déi zweet Bemierkung: Ech fannen et schonn e bëssen
erstaunlech, dass déi Interpellatioun vu menger Kollee-
gin Renée Wagener iwwert de Prisong, wou een zumin-
dest ka soen, dass eng ganz Rei Problemer opstinn an et
wuel dringend noutwendeg wär, eng Kéier iwwert déi
ze diskutéieren, dass déi ofgelehnt ginn ass, während-
deem déi Interpellatioun hei, wou ee muss zouginn,
dass eigentlech den initiale Sënn souwuel vun der Inter-
pellatioun wéi vun der Aktualitéitsstonn, déi d'LSAP
gefrot hat, net méi besteet, well d'Grënne vun der AIVL
gescheitert ass, da kann ech awer nëmme staunen, dass
déi Aktualitéitsstonn elo ugeholl ginn ass, woubäi zu-
mindest den Haaptobjet vun där deemoleger Inter-
pellation an der heiteger Heure d'actualité e bësse mou-
tarde après dîner ass. Dat wëllt awer net heeschen, dass

mer net als Gréng der Meenung sinn, dass et sécherlech
Sënn mécht, véier Joer no der Pricewaterhouse-Etüd ze
probéieren e bëssen e Bilan ze maachen.

De springende Punkt ass: Wat ass mat de Recommanda-
tioune geschitt vun där Pricewaterhouse-Etüd? 

D'Fro ass: Steet de Secteur haut besser do wéi dee-
mools?

Ze kucken ass: Huet de Secteur seng Hausaufgabe ge-
maach an huet de Minister, respektiv huet d'Regierung
hir Hausaufgabe gemaach?

Ech kann Iech d'Konklusioun, déi déi Gréng zéien, direkt
virewech huelen: Mir hunn net dat Gefill, dass dës Etüd
eppes Fundamentales bewierkt hätt. Mir mengen och
net, dass dee Rapport eng nei Dynamik fir de Lëtze-
buerger Wäibau bruecht huet a mir bedaueren dat.

Ech muss och soen, dass deen Hearing, dee mer haten,
wou déi verschidden Acteuren aus deem Secteur komm
sinn, kee freedegt Erliefnis war fir d'Membere vun der
Agrarkommissioun.

Als een, deen net esou vill Zäit op de Wäifester ver-
bréngt wéi all meng Virriedner, an domat e bësse méi
Distanz zu deem Secteur huet, muss ech Iech ganz éier-
lech soen, …

(Interruptions)

…ech war…

Här President, wa se mech schwätze loossen, da soen
ech och, wat geschitt ass an deem Hearing.

Ech war relativ erféiert, an ech mengen dat ganz eescht,
esou konzentréiert d'Rëss ze gesinn, déi duerch deen do
Secteur ginn. Ech hunn eigentlech nach ni erlieft, zënter
dass ech an där Chamber hei sinn, a mir hate scho vill
Réunioune mat ville verschiddenen Acteuren aus der
Société civile, dass esou kloer an däitlech, an och ouni e
Blat virun de Mond ze huelen, déi verschidde Partner
een deem anere Virwërf an de Kapp gehäit huet. Dat
hunn ech emol nach net an der Landwirtschaft erlieft,
wou jo bekannt ass, dass et och Leit gëtt, déi sécherlech
net mateneen an d'Vakanz géinge fueren.

Dofir menge mer och, dass ee muss bedaueren, dass de
Secteur seng Hausaufgab net gemaach huet, och wann
an der Tëschenzäit ee Kompromiss fonnt ginn ass, fir
iwwerhaapt innerhalb vum Fonds viticole esou eng
Kommissioun ze grënnen.

Ech deelen awer d'Appréciatioun vun deenen, déi hei
scho gesot hunn, dass dat awer mat Virsiicht ze genéis-
sen ass. Well wann een déi Acteuren do live und in
Farbe, fir et emol sou ze soen, erlieft huet, da froen ech
mech, wéi déi do Leit no hiren Aussoen, déi se eis
géintiwwer gemaach hunn, et solle fäerdeg bréngen,
ronderëm ee ronnen oder véiereckegen Dësch zesum-
men d'Zukunft vum Lëtzebuerger Wäibau ze plangen.
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Elo kéint ee soen: Dann ass dat hire Pesch, wa se net hir
Hausaufgabe gemaach hunn a wa se Schwieregkeeten
hunn, mateneen ze schaffen. Mä esou einfach ass et
awer net, grad aus zwou Ursaachen. Et ass scho bei
engem Tëscheruff hei gesot ginn: De Wäibau dréit
sécherlech nëmme méi zu 0,25% zum PIB bäi. Mä ech
mengen awer, dass de reelle wirtschaftlechen Impakt
méi grouss ass iwwer indirekt Zesummenhäng, wat den
Tourismus ubelaangt. Den Image vu Lëtzebuerg an
d'Symbolik fir dee Secteur brauch ech hei net méi ze
betounen, ech mengen do, mir sinn eis hei alleguerten
eens. Mä déi zweet Ursaach, firwat et net esou einfach
ass a firwat dass d'Politik sech awer och muss ëm de
Secteur bekëmmeren, ass, dass awer proportionell zu
deene Leit, déi nach do schaffen, an och zum Beitrag
zum PIB relativ vill öffentlech Gelder an dee Secteur
fléissen. Ech mengen, dann ass et och un der Politik
heiansdo ze kucken, ob déi Gelder dann och sënnvoll
agesat ginn.

Hei ass jo dann och d'Schnëttstell an hei stellt sech dann
och d'Fro, ob de Minister seng Hausaufgab gemaach
huet, ob dat villt Geld, wat fléisst, rationell agesat gëtt
an domat net nëmmen de Secteur um Liewe gehal gëtt,
mä ob och Jalone kënne fir d'Zukunft gesat sinn.

Och hei wëll ech meng Konklusioun direkt vir ewech-
huelen an och déi wäert Iech net wonneren: Mir hunn
net dat Gefill, wéi wann den Här Boden déi néideg
Konklusiounen aus der Etüd gezunn hätt. Mir mengen
och net, dass e mat genuch Engagement probéiert hätt,
déi Konklusiounen an d'Realitéit ëmzesetzen. Mir halen
him zegutt, dass e probéiert huet ze vermëttelen, mat
och engem gewëssene Resultat, mä ech hunn awer dat
Gefill, dass och de Feeler gemaach ginn ass - generell,
mä och nach e bëssen haut -, sech exklusiv op deen ee
Punkt vun där Etüd ze fokusséieren, nämlech d'Asetze
vun där AIVL, mä et stinn awer nach eng ganz Rei aner
Recommandatiounen an där Etüd.

Ech wëll an där kuerzer Zäit, déi ech hei zegutt hunn, net
nach eng Kéier an den Detail drop agoen. Eng ganz Rei
si scho vu menge Virriedner hei ernimmt ginn, mä et ass
awer och esou, dass ganz kloer Recommandatioune fir
de Minister a säi Ministère dra waren. Och do geet Rieds
vun enger Restrukturéierung vu sengen eegene Servicer
an enger Cellule, déi fir alles responsabel ass. Hei hunn
ech nach e Graphique aus där Etüd, wou och dat kloer
an däitlech duergeluegt ass. Iwwert déi, mengen ech,
ass eigentlech wéineg geschwat ginn oder ass haut
zumindest net geschwat ginn. Dee Graphique läit awer
grad esougutt bäi an ass och eng Recommandatioun
aus där Etüd.

Et sinn och scho Leit, déi hei geschwat hu vun enger
grondlegender Reform vun der Marque nationale, wou
mer e bëssen déi geckeg Situatioun vun enger ëmge-
dréintener Pyramid hunn, wou mer deelweis an de
Spëtzewäiner méi een héije Pourcentage hu wéi am

mëttleren Wäin. Ech mengen, dat ass relativ eemoleg an
Europa. Dat ass ganz schwéier der Klientell ze ver-
mëttelen. Ech ka mech awer nach genee un de Passage
aus der Etüd erënneren, déi seet, dass et scho kompli-
zéiert ass, de Leit eis Kategorië bäizebréngen. Dofir
verstinn ech och net esou richteg dem Här Scheuer seng
Propos hei, fir bei déi vill Kategorien, déi mer schonn
hunn, nach eng derbäizesetzen.

Da froen ech mech, wat d'Leit sech nach dorënner kënne
virstellen. Mir wëssen alleguerten, dass ganz Wäigebidder
ganz gutt eens ginn, ouni esou vill Kategorien. Déi probéi-
eren hiren Numm iwwer eng aner Manéier ze kréien a
fueren eigentlech ganz gutt domadder.

Och an der Etüd steet ee fundamentaalt Iwwerdenken
iwwert d'Roll vum Wäibauinstitut. Hei ass gesot ginn:
Mir sinn eens, datt Reforme gemaach ginn. Dat ass
sécherlech ze begréissen, mä, ob dat awer soll duergoe
fir d'Zukunft, dat muss ee bezweifelen. An - dat ass
awer de springende Punkt, an den Interpellant huet dat
och hei gesot - ech mengen, wann eng Situatioun an
engem wirtschaftleche Secteur esou verfueren ass, wéi
se hei ass, an ech huele jo un, dass déi Leit, déi dann ebe
méi Zäit op de Wäifester verbréngen, dat längst wëssen,
wéi verfuer déi Situatioun ass, dann ass awer grad
d'Politik gefuerdert an da muss grad d'Politik déi age-
fueren a festgefuere Strukturen opbriechen. Mä dat ver-
laangt natierlech ganz e bësse politesche Courage. Do
riskéiert een et mat deem engen oder aneren ze verdier-
wen. Dat bleift nun eemol net aus. Dat ass fir mech
Politik. Politik heescht fir mech gestalten, an da gehéiert
och dozou verkruste Strukturen opzebriechen, och
wann een de Risiko leeft, dass, wann een huwwelt,
dann e puer Spéin fléien, mä d'Haaptsaach ass, et hëlleft
een insgesamt, dem Secteur eng Zukunft opzebauen.

Ech mengen net, dass déi aktuell Politik vun dëser Re-
gierung a vun dësem Landwirtschafts- a Wäibauministe-
rium hëlleft mat senge Suen, déi souwisou stattfannent
Strukturwandel esou ze gestalten, dass op d'mannst
Zukunftsperspektive fir déi, déi bleiwen, entstinn. Ech
kéint hei eng ganz Rei Parallellen zur Landwirtschaft op-
stellen. Och hei gëtt relativ vill Geld, awer mat, mengen
ech, relativ wéineg Resultat investéiert. Och hei fléisst,
ënner anerem iwwert de Remembrement, ganz vill Geld
an Infrastrukturen.

Ech froe mech och, ob et net besser wier, insgesamt
vläicht e bësse méi Geld a Mënschen an a Leit z'investéi-
eren, an Déngschtleeschtungen. Hei gëtt mat der Stränz
iwwert de Wäibierg gefuer. Domat deet een zwar
kengem wéi, mä ech mengen et hëlleft een awer och
kengem sou richteg. Ech wëllt just e puer Beispiller hei
opwerfen a Form vu Froen.

D'Fro ass grad esou wéi an der Landwirtschaft berech-
tegt: Bréngt d'Landschaftsfleegeprime der Landschaft
eppes op der Musel oder ass et just eng Gehaltsop-
besserung? Wéi ass et nom Remembrement? Kéint een
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net zumindest nodenken iwwer Alternativen zum Heli-
kopter? Dat géing natierlech viraussetzen, dass d'Be-
triber och géingen deelweis fusionéieren a jiddfereen
am Betrib sech e bëssen enger anerer Aufgab unhuelen.
Déi eng géinge méi d'Aarbecht am Wéngert maachen,
anerer géinge spezialiséiert op d'Bekämpfung vun de
Schädlingen asw. Et misst een natierlech och Promo-
tioun maachen, och Instrumenter asetzen, fir méi eng
enk Zesummenaarbecht an eng Fusioun vun de Betriber.

Wéi ass et och hei, Här President, mat der Nisch Bio? Et
ass d'selwecht wéi bei der Landwirtschaft. Ech mengen,
d'Zukunft an d'Rettung vum Lëtzebuerger Wäibau ass
net de Biowäibau. Mä och hei hu mer dat Gefill, do wier
e Marché do, mä ech kenne ganz vill Leit, déi vill
Biowäiner vu wäit aus ganz Europa komme loossen an
och bereet sinn, do e puer Frang méi ze bezuelen. Hei
gëtt et de Moment nach keen offiziell unerkanntenen.
Et freet mech awer, dass ee Betrib am Gaang ass ëmze-
stellen, an ech sinn iwwerzeegt, dass deem säi mannste
Problem wäert sinn herno, dee Wäin, deen e wäert
hierstellen, ënnert d'Leit ze kréien. Ech sinn och iwwer-
zeegt, dass d'Lëtzebuerger Publikum gär bereet ass,
deen zousätzlechen Effort, deen een do mécht ze
bezuelen. Et ass vläicht nach méi schwiereg, am Wäibau
ëmzestellen, mat där ganzer Problematik spritzen, asw.
Et ass och net evident an engem Gebitt, wou mam
Helikopter gefuer gëtt, do eens ze gi mat deenen een-
zelne Genossenschaften. Ech krut dat vu ganz no ver-
zielt. Eleng dat ass e groussen Opwand. Mä, ech
mengen, déi Leit hunn de Courage an ech sinn iwwer-
zeegt oder hoffen, dass och vun do eng gewësse Signal-
wierkung op der Musel ausgeet. Ëmmerhin sinn déi Säit
der Grenz eng Rei Betriber, déi eis virgemaach hunn,
dass dat och a klimatesche Verhältnisser wéi zu Lëtze-
buerg oder an Däitschland machbar ass.

Schlussendlech nach eng Fro, déi een och ka stellen, dat
ass mat der Berodung. Wann deen een Ingenieur, deen
agestallt ginn ass, am Wäibauinstitut elo méi Zäit
verbréngt mat der Kontroll vun der Landschaftsfleege-
prime, amplaz dass e kéint aktiv an intensiv Berodung
maachen, da freet ee sech och, ob dat eng gutt Situatioun
ass. Hu mer net och e bëssen am Wäibau eng ähnlech
Situatioun, wéi mir se elo kuerz opgeworf hunn am
Beräich Landwirtschaft, wou déiselwecht Leit, déi Sprëtz-
mëttel verkafe ginn, och Berodung vun de Betriber
maachen? Mir fannen dat keng gutt Situatioun.

Mir fannen et relativ dramatesch, fir zur Konklusioun ze
kommen, dass véier, fënnef Joer no der Etüd eigentlech
een net dat Gefill huet, weder an de statisteschen
Zuelen nach besonnesch och wat d'Psychologie vun den
Acteuren ubelaangt, dass mer e Schratt weiderkomm
wieren. Dat ass sécherlech - ech hunn datt betount -
d'Responsabilitéit vum Secteur selwer. Mir sinn awer
och der Meenung, dass de Minister een Deel Respon-
sabilitéit huet. Firwat? Déi Muecht, déi en huet, déi setzt

en eiser Meenung no net gutt an, an en hëlt praktesch
ni de Bengel eraus, fir dach engem wichtege Secteur vun
der Lëtzebuerger Wirtschaft op d'Spréng ze hëllefen an
deem seng Zukunft ofzesécheren.

Ech soen Iech merci.

M. le Président.- Den nächste Riedner ass den Här
Aloyse Bisdorff. Här Bisdorff, Dir hutt d'Wuert.

M. Aloyse Bisdorff (déi Lénk).- Merci, Här President.

Ech mengen, et misst ee verwonnert sinn, dass an där
schonn e puer Mol zitéierter Etüd vu Pricewaterhouse e
wesentleche Punkt gefeelt huet. Et geet net duer, bei
Strukturen a bei hirem verbesserte Funktionnement
Virschléi ze maachen oder besser Organisatiounsformen
ze fannen, mä och dodrëm, fir dat zukünftegt physi-
kalescht Ëmfeld ze ënnersichen, an deem sech eise Wäi-
bau an Zukunft wäert misse bewegen.

Obschonn de Wäibau besonnesch wiederofhängeg ass,
si menges Wëssens ni Ënnersichunge gemaach ginn,
wat déi klimatesch Ännerunge ubelaangt, déi sech
schonn ugebahnt hunn an déi sech an deenen nächste
Joren nach wäerte verschäerfen, wat fir Auswierkungen
dass do op eise Wäibau wäerten zoukommen.

Bei de Rente si Prévisiounen a Schätzunge gemaach gi
bis op 50 Joer am viraus. Bei Auswierkunge vun de
Klimaverännerunge gëtt vläicht gekuckt, wat dat Joer
virdru war, mä ni op dat, wat kënnt.

Dat wär awer besonnesch wichteg fir de Wäibau. Bei der
Landwirtschaft léisst sech eng Produktiounsëmstellung
quasi vu Joer zu Joer maachen. Beim Wäibau ass dat
onméiglech, bis datt eng nei geplanzte Rief richteg dréit,
vergi Joren. Et muss een dofir mat Zäit déi Auswier-
kungen ënnersichen.

Wéi verhale sech de Wuesstum vun de Riewe bei der
Erhéijung vum CO2-Gehalt bei senger net eventueller,
mä zimlech sécherer Verduebelung an deenen nächste
Jorzéngten?

Fir wat fir eng Zorte ginn dës Bedingunge méi gënschteg
oder eventuell méi ongënschteg? Mir wëssen, dass op
den zounehmende Gehalt vun CO2 déi Planze ver-
schidde reagéieren.

Wéi wäert sech d'Wanderung vun der Ubaugrenz vun
der Wäirief no Norden op eisen eegene Wäibau aus-
wierken, besonnesch dat, wat déi zukünfteg Konkur-
renzsituatioun ubelaangt?

Eis Musel war bis elo ee vun den nördlechsten Ubau-
gebidder. An Zukunft ka wéinstens klimatesch gesinn
och Dänemark a Südschweden oder esouguer Mëttel-
schweden zu Ubaugebitter kommen, wann net an
deem Zesummenhang Aschränkungen duerch d'EU
ervirgeruff ginn.
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Dass dat keng Visioune sinn, mä schonn ugefaange
Realitéit, wëll ech duerch e puer Daten hei ënner-
sträichen. Ech beruffe mech do op déi Zuelen, déi am
leschte Statec-Bulletin waren an déi sech bezéien op
d'Wiederstatioun oder op d'Miessstatioun vu Gréiwe-
maacher.

D'Duerchschnëttstemperatur ass do an deenen dräi
Dekaden tëschent '60 an '90 op 9,2 Grad gemooss
ginn. An där leschter Dekad vun '91 op d'Joer 2000 10
Grad, dat heescht eng Zounam vun 0,8 Grad. Dat ass
net verwonnerlech, well déi Dekad déi wäermste war an
deene leschten 200 Joer. Déi Schwankungen oder déi
Ännerungen hunn natierlech och eppes bewierkt, wat
d'minimal Temperaturen ubelaangt, déi am Duerch-
schnëtt an deenen dräi Dekade vu 1950 bis 1980 bei
minus 2,6 Grad waren, an elo an där Dekad vun 1991
op 2000 op minus 0,8 Grad, dat heescht ëm 1,8 Grad
eropgaange sinn. D'minimal Temperatur schwankt awer
net an deemselwechten Ausmooss. Dat ass alles och
bekannt gewiescht, an dat ass och ënnersicht schonn an
der allgemenger Klimatologie, an dat sinn Viraussoen,
déi gemaach gi si scho viru Joerzéngten, besonnesch a
Bezug zu eise Breedegraden tëschent 45 a 50.

Déi Entwécklung do bedéngt allerdéngs, dass d'Ver-
donstung zouhëlt an domadder och déi relativ Loft-
fiichtegkeet, déi ëm ee Prozent an där Dekad do zou-
geholl huet, déi ech hei erwähnt hunn. Dat bedeit dann
natierlech zum Deel eng dramatesch Ännerung an der
Pluviométrie. An deenen dräi Dekade vun 1960 bis 1990
sinn d'Duerchschnëttsnidderschléi op eiser Musel 730
Millimeter gewiescht; an där Dekad vun 1991 op 2000
bal 800 Millimeter, dat heescht eng Zounam vun 9%. 

Wat bedeit dat alles fir d'Entwécklung an der Zukunft?
Ech kann et net direkt viraussoen, wat eise Wäibau ube-
laangt, well sou Etüden nach net gemaach gi sinn. Et
misst een absolut dat maachen, fir kënnen och eng
Orientéierung ze ginn, wat déi zukünfteg Produktioun
ubelaangt. 

Et geet dofir menger Meenung net duer, fir sech hei ze
streiden, ëm Strukturen an ëm de Fonctionnement, an déi
entspriechend unzepassen oder nëmme Marketingstrate-
gien ze entwéckelen, oder och ze versichen d'Zersplit-
terung vum Secteur ofzeschafen. Dat ass, wéi et schéngt,
alles erkannt, an et ass awer zwar nach net richteg
ëmgesat ginn, mä d'Weeër, fir et ze maachen, sinn am
Fong geholl do.

Mä mir wëlle jo awer och, dass an Zukunft e Wäibau
existéiert hei op eiser Musel, deen den Ëmweltbeding-
ungen ugepasst ass, an dofir sinn, menger Meenung no,
sou Ënnersichungen absolut noutwendeg, fir schonn
am Virfeld eisem Wäibau déi richteg Berodung an
Orientéierung ze ginn, a fir an d'Richtung ze goen vun
enger Optimiséierung vun dem Riefubau ugepasst un
déi zukünfteg Situatioun.

M. le Président.- Merci, Här Bisdorff. Ech misst elo eng
Kéier schellen. Et wier elo un der Regierung. 

(Interruptions diverses) 

Une voix.- Den Här Bisdorff huet den Här Minister
erausgefuerdert, deen ass sech dokumentéiere gaangen
iwwert d'Pluviométrie.

M. le Président.- Den Här Minister huet d'Wuert. Et ass
un Iech, Dir däerft elo hei eropkommen. Eis Orateuren
hu sech fantastesch un d'Zäit gehalen, an doduerch ass
et elo un Iech.

M. Fernand Boden, Ministre de l'Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural.- Här President, ech
maache mäi Bescht, mä ech kann net verspriechen, datt
ech ganz schnell fäerdeg sinn. Ech soen awer merci…

(Interruptions) 

…fir déi vill Interventiounen hei iwwert de Lëtzebuerger
Wäibau. 

Wann ech mer géif erlaben, déi Debatten ze résuméi-
eren, da kéint ee soen, an deene leschte 15 Joer ass ganz
vill Positives am Wäibau geschitt, an d'Lëtzebuerger
Chamber steet trei a geschlossen hannert dem Lëtze-
buerger Wäibau a senge Wënzer. 

(Interruption) 

Et ass zu Recht hei op d'Wichtegkeet vum Lëtzebuerger
Wäibau higewise ginn, déi wäit iwwert déi ekonomesch
Importenz erausgeet. Ech mengen, d'Muselregioun wär
ganz sécher eng ganz aner Géigend, wann de Wäibau
net do wär. Ech kann Iech soen, dass grad esou wéi
d'Chamber och d'Lëtzebuerger Regierung dem Wäibau
e grousse Stellewäert bäimiesst, an datt mir och eist
Bescht maache wëllen, fir weiderhin de Lëtzebuerger
Wäibau an d'Wënzer sou gutt wéi méiglech ze ënner-
stëtzen. De Statsminister huet e schéine Saz gesot
iwwert d'Lëtzebuerger Wënzer. Ech zitéieren en aus der
Ried zur Lag vun der Natioun: "D'Wënzer gehéieren zu
eisem Land wéi d'Amen zum Gebiet."

(Interruptions) 

Une voix.- Dat ass villdäiteg, dat doen.

M. Fernand Boden, Ministre de l'Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural.- Ech mengen, datt
dat och e Bekenntnis dofir war, datt mir eis Wënzer
weiderhin ënnerstëtze wëllen an déi Efforten, déi se ge-
maach hunn, och weider encadréieren an encoura-
géieren. Ech mengen, mir hunn dat schonn oft gemaach.

Et ass hei vun enger Rei vu Saache geschwat ginn, wéi
zum Beispilll vun der Landschaftsfleegeprime. Ech wëll
soen, dass déi Landschaftsfleegeprime net esou einfach
ze schafe war. Mir hunn do ganz laang mat der
Bréisseler Kommissioun gestridden, fir dat erlaabt ze
kréien. Ech sinn d'accord mam Här Strotz, dee jo en Op-
ruff gemaach huet, ob een net nach eng Kéier bei de
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Bréisseler intervenéiere soll, fir datt och déi Wéngerten,
déi manner wéi 15% Pente hätten, eventuell och an de
Genoss vun enger Landschaftsfleegeprime kéinte kom-
men. Ech kann dat maachen, mä ech kann Iech soen,
ech weess, datt dat ganz vill Schwieregkeete gëtt, an
ech menge souguer, och kee positiivt Resultat kritt. Dofir
hunn ech mech méi konzentréiert a focaliséiert dorop,
fir an eise Steillage méi héich Primen erauszeschloen,
wann do nach weider Wäibau bedriwwe gëtt, do kënnt
jo och déi beschte Qualitéit vun eisem Wäin hier. E wiisst
do, an do ass d'Aarbecht och vill méi schwiereg. Déi
Steillagen prägen och d'Musellandschaft, dofir mengen
ech, misst een do eng Schëpp noleeën. Dat ass vill méi
liicht och zu Bréissel duerchzekréien. Also wäerte mer
do och weiderhin dru schaffen.

Mir hu Gesetzer gemaach iwwert d'Hektarhéchsterträg,
déi ouni Zweifel - et ass hei ugereegt ginn - op déi eng
oder aner Manéier hannerfrot kënne ginn, ob een do net
vläicht nach e klengen Effort kéint maachen. Ech wëll och
soen, datt dat neit Agrargesetz ouni Zweifel weider
Akzenter setzt fir d'Förderung vun dem Lëtzebuerger
Qualitéitswäibau. Ech mengen, och dat ass e Beweis, datt
mer trei a geschlossen zu eisem Wäibau an zu eise
Wënzer stinn.

Et ass am Fong net ganz vill hei geschwat ginn iwwert
d'EU-Wäimaartuerdnung. Grad esou wéi d'Agrarpolitik
ass och d'Wäibaupolitik eng gemeinschaftlech Politik,
quitte, datt mir et Gott sei Dank fäerdeg bruecht hunn,
datt och bei der neier Wäimaartuerdnung net esou kon-
sequent an esou integral vun de Bréisseler aus an eis
Wäibaumaartpolitik matgeschwat ka ginn, wéi dat an der
Landwirtschaft de Fall ass. Eng ganz Rei vu Geforen, déi
am Raum stungen - ech wëll dat nach eng Kéier soen -,
konnten aus der Welt geschafe ginn. Ee Moment war jo
virgesi ginn, déi önologesch Verfahren ze veränneren, wat
den nördleche Wäibaugebidder ganz vill Problemer
matbruecht hätt. 

Et war ee Moment dru geduecht ginn, d'Qualitéitswäi-
regelung och Bréisseler Konditioune méi staark ze ënner-
werfen. Dat bleift awer an der Zoustännegkeet vun de
Memberstaten. Dat ass jo fir eis ganz wichteg gewiescht. 

D'Hektarhéchsterträg kënnen och vun deenen eenzelne
Memberstate festgeluegt ginn, wat, mengen ech, och
ganz wichteg ass, datt mer hei eng Politik maache
kënnen, déi eisem Wäibaugebitt ugepasst ass. 

Mir hunn och duerchgesat, datt d'Konkurrenz vun den
Drëttlänner, déi haut jo ganz grouss ass, net nach do-
duerch weider verstäerkt géif ginn, datt déi Wäiner 
aus Drëttlänner mat europäesche Wäiner verschnidde
kéinte ginn. Dat ass also verbuede ginn. Ech mengen,
datt déi nei EU-Wäimaartuerdnung eben eis an eiser
Qualitéitspolitik confirméiert huet, datt se och déi Quali-
téitspolitik weider fördere wëll, souguer an engem méi
héije Mooss.

Et ass e Fait, datt europawäit de Wäikonsum ofhëlt. Dat
ass zu Lëtzebuerg zum Beispill net de Fall, dat wëll ech
soen. De Wäikonsum pro Kapp ass hei am Land an
d'Luucht gaangen, e bedréit 62 Liter pro Kapp a pro
Joer. Dat ass relativ vill am Verglach zu anere Länner,
wou de Wäikonsum éischter erofgaangen ass. Den
Export ass och an deene meeschte Länner erofgaangen;
hei zu Lëtzebuerg geet en éischter an d'Luucht. De
grousse Problem um europäesche Wäimaart ass den
Tafelwäin, dee bei eis ganz staark limitéiert ass, do ginn
europawäit 20 Milliounen Hektoliter pro Joer destilléiert.
Also mir hu schonn, mengen ech, duerch déi qualitéits-
orientéiert Politik eng ganz Rei vu Problemer, déi an
anere Länner bestinn, hei net kenne geléiert. 

An der neier Wäimaartuerdnung ass virgesinn, dass een
Ëmstellungs- an Upassungsmoossnamen ergräife kann,
hin a Richtung Qualitéit, zum Beispill duerch Zorten-
ëmstellung. Dat ass jo och bei eis ganz staark an de
leschte Jore gemaach ginn. Mer hu versicht, fir do, wou
et richteg war an et sech opgedrängt huet, Nobelzorten
unzeplanzen, déi ebe méi vun de Konsumente gefrot
ginn; an awer op deenen aneren Lage weider de Rivaner
an den Elbling unzeplanzen, déi och weider wäerte
wichteg Zorte fir de Wäibau bleiwen. 

Mir hunn och versicht déi Restructuratioun, déi Recon-
versioun vun de Wéngerte finanziell ze begleeden, dat
huet déi europäesch Wäibauuerdnung eis erlaabt. Mir
hunn déi Méiglechkeet och ausgeschäfft. Déi Wënzer
also, déi bereet sinn, Zorten ëmzestellen, hir Wéngerten
ze reconvertéieren, kréien eng substantiell Bäihëllef, fir
dat ze maachen. Ech sinn also der Meenung, datt déi
Ëmstellung, déi Restrukturéierung hin zu méi noblen
Zorten, do wou dat richteg ass, weidergefouert wäert
ginn. Dat ass menger Meenung no eng Richtung, déi vu
jiddferengem begréisst gëtt. 

Dann hu mer och Efforte gemaach, fir ze kucken, do,
wou keng Wéngerten hipassen, se do auszehaen. Dofir
kréien déijeneg, déi se aushaen, och eng Bäihëllef. Den
Här Mehlen - mengen ech - huet gefrot, wéi et mat dem
Wäibauperimeter wier: Dat ass e Gesetz, dat schonn 20
Joer al ass. Effektiv muss ee soen, datt dat virgesinnt
Reglement net geholl ginn ass a mir sinn amgaangen -
et ass ganz komplizéiert - dat ganzt Wäibauareal vum
Kadaster aus ze digitaliséieren. Mir hunn an de Wee
geleet, datt dat regelrecht a conforme gemaach gëtt,
sou wéi dat ubruecht ass, fir datt mer och do eng legal
Ofsécherung kréien, an déi rechtlech Schrëtt, déi
ubruecht sinn, alleguer ënnerholl ginn, fir de Wäibau-
perimeter richteg a konsequent ofzegrenzen.

M. le Président.- Här Minister, den Här Mehlen wëllt
Iech eng Fro stellen.

(Interruptions) 

M. Robert Mehlen (ADR), interpellateur.- Här Minister,
wat fir eng rechtlech Konsequenzen huet dat dann, wat
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Dir lo gesot huet? Wann et effektiv esou ass, datt dat
Reglement net geholl ass, ass et dann awer esou - well,
et ass jo vill Diskussioun dobaussen ëm Plazen, wou
ugeplanzt däerf ginn oder net -, datt effektiv dee
Moment déi legal Basis dofir net do ass.

M. Fernand Boden, Ministre de l'Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural.- Also, ech menge
schonn, dass déi legal Basis zum gréissten Deel do ass.
Et ass ee Schrëtt net gemaach ginn, deen eis et - losse
mer soen: erlaabt, bei Leit, déi sech dergéint wieren,
Wéngerten erauszehaen, déi se dem Gesetz no eraus-
hae missten, dat duerchzéien ze kënnen. Ech mengen
net, datt do gréisser Probleme sinn. Gott sei Dank hunn
d'Wënzer agesinn, datt een do Wéngerten uplanze soll,
wou och gutt Drauwe wuessen, wou Qualitéitswäibau
gemaach ka ginn, datt dee Wäibauperimeter scho rela-
tiv grousszügeg ausgemooss an ausgewise war an net
weider iwwerschratt soll ginn. Ech mengen net, datt do
e gréissere Problem ass. Mir wëllen awer och dat defini-
tiv rechtlech bis zum Schluss duerchzéien. 

Dann ass hei ouni Zweifel zu Recht gesot ginn, datt
d'Qualitéit eng Prioritéit muss hunn. Déi qualitéitsorien-
téiert Politik ass zënter laangem am Lëtzebuerger Wäibau
scho gemaach ginn. Ech wëll hei ënnersträichen, datt eis
Wënzeren et verstanen hunn, datt d'Produktioun vu
Qualitéit, vu Typicitéit, vu Variétéit, deen eenzeg richtege
Wee an d'Zukunft ass. Mir wëllen dee Wee konsequent
weider aschloen. Och dat ass jo an der Etüd Pricewater-
house zum Droe komm. Ech sinn d'accord an ech ënner-
sträichen dat, wat gesot ginn ass, dass et nämlech eng
gutt Etüd war. 

Mä ech kréien hei ganz ënnerschiddlech Reprochë ge-
maach. Den Här Gira seet mer, ech hätt mech ze vill op
e Punkt fokusséiert, an zwar d'Schafung vun der AIVL,
wou ech jo zu Recht, mengen ech, finalement dee
leschten Ustouss ginn hunn, datt iwwerhaapt en Ze-
summeschaffen, eng Eenegkeet zustane komm ass. Ech
mengen, do ass awer eng gutt Basis geschafe ginn, fir
awer méi enk a méi konsequent zesummenzeschaffen,
an déi Richtung, déi och vun der Pricewaterhouse-Etüd
ugedeit ginn ass. 

Da mengt den Här Gira, ech hätt mech net genuch
konzentréiert op déi vill aner Punkten, déi an där Etüd
waren. Et si vill aner Punkten an där Etüd gewiescht
wouvu villes realiséiert ginn ass- den Här Mehlen huet
dat iwwregens och gesot. Ech wëll just e puer Stéch-
wierder vum Här Mehlen hei ernimmen - ech wëll net op
alles agoen: 

Restrukturatioun, huet e gesot, war virgeschriwwen. Do
ass vill geschidd.

Remembrement ass positiv, an do ass och vill geschitt.

(Interruption) 

D'Assurance obligatoire ass zum gréissten Deel geléist.

De Labo: Eng Partie Equipementer sinn ugeschaaft ginn.

D'Limitatioun vun de Rendementen - eng kriddlech
Affär. Och do ass munches geschitt.

Ech mengen also, wat vill vun deenen anere Propo-
sitiounen, déi an der Etüd waren, ubelaangt, ass
Wesentleches geschitt. De Wee war scho virgezeechent
an ass weider konsequent duerchgezunn an ausgebaut
ginn. D'Pricewaterhouse-Etüd huet jo net gesot, et misst
een eng komplett Wend an der Wäibaupolitik maachen
- am Contraire, si hu gesot, dass d'Richtung stëmmt. Eis
Wënzer hunn erkannt, dass se weider an déi Richtung
goe mussen, a mir ënnerstëtze se, datt et och soll weider
an déi Richtung goen.

Wéi gesot, déi Virschléi, déi Pricewaterhouse gemaach
huet, sinn zum groussen Deel ëmgesat ginn a se ginn
och nach weiderhin ëmgesat, sou schnell an esou gutt,
wéi dat méiglech ass. 

Et si vill Ustrengungen ënnerholl ginn, fir d'Qualitéit am
Wäibausecteur ze verbesseren. Ech hunn op déi qualitativ
méi héichwäerteg Wäizorten, déi ugeplanzt gi sinn, hige-
wisen. D'Wäibau- an d'Kellertechnik ass wesentlech
verbessert ginn, och méi schounend gemaach gi fir
d'Drauwen, fir herno e bessere Wäin erauszekréien. Et ass
vill Mutt bewise ginn, fir ze innovéieren. Dat ass schonn
hei e puer Mol ervirgehuewe ginn. Mir hu méi maart-
orientéiert produzéiert. De Crémant ass eng Erfollegs-
story. Den Elbling rosé ass geschafe ginn; de Pinot noir ass
staark ausgebaut ginn; den Aréal ass versechsfacht ginn.
Et si méi alkoholräich Wäiner, fir déi och eng gewësse
Clientèle besteet, ugebaut ginn. Et ass eng Vendange tar-
dive, also Spéitlies, an Äiswäin a Stréiwäin agefouert ginn,
an dës nei Produkter si reglementaresch och ënnermauert
ginn.

Alles dat ass an déi Richtung gaangen, déi Pricewater-
house jo och virgeschloen huet. Ech mengen, do ass also
munches geschitt, an et ass och hei zu Recht gesot ginn,
eist Produkt ass gutt, mir brauchen de Verglach mam
Ausland net ze scheien. Mir schneide beim blanne
schmaache vu Wäiner ganz gutt of; mir hu bei inter-
nationale Concoursen immens gutt Resultater, net
nëmme beim Crémant, och bei stëlle Wäiner. Also,
d'Produkt ass gutt, an dat geet net vum selwen, dat
muss duerch eng geziilt Politik vun alle Concernéierte
gemaach ginn. Ech menge schonn, datt d'Regierung an
iwwerhaapt d'Politik insgesamt dofir gesuergt huet,
datt déi wirtschaftlech an och déi steierlech Rahmenbe-
dingunge stëmmen, mä et ass un de Wënzer selwer,
dofir ze suergen, datt se déi Konditiounen optimal
notzen. Si hu selwer de Schlëssel vum Erfolleg an der
Hand an hunn dat am Groussen a Ganzen och guer net
sou schlecht gemaach. 

Da wëll ech op eng Rei vu Projeten agoen, déi den Ament
amgaange sinn nach duerchgezunn ze ginn, déi och de
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Konklusioune vun der Pricewaterhouse-Etüd entsprie-
chen, zum Beispill ass de Laboratoire ganz staark aus-
gebaut ginn, do ass och eng diploméiert Spezialistin age-
stallt ginn an ech menge schonn, dass d'Wënzer mat der
Aarbecht vum Laboratoire zefridde sinn. 

Mir hunn e Projet de loi, deen an der Regierung läit, fir de
Wäibauinstitut ze reorganiséieren. Och do, Här Mehlen,
hutt Der gesot, wär net vill geschitt mat där Propositioun,
fir en Önologue anzestellen. Dach, et ass en Önologue
agestallt ginn, deen Wënzer berode soll, wat d'Qualitéit
vun der Wäibautechnik ubelaangt, fir e gudde Wäin ze
maachen. Dee beréit se an hëlleft hinnen doranner. 

Et gëtt och virgesinn, an deem Gesetz, fir manner Aar-
bechter am Wäibauinstitut anzestellen, mä dofir méi
Leit, déi am Intérêt vum Beruff schaffe kënnen an déi
och besser beroden. 

Et ass och hei ugeklongen, fir d'Marque nationale méi
staark an d'Wäibauinstitut ze integréieren. Dat geet zwar
an eng aner Richtung, wéi an der Pricewaterhouse-Etüd
gefrot ginn ass, an ech muss soen, dass och net vu
jiddferengem op der Musel déi Organisatiounsstruktur,
déi Pricewaterhouse virgesinn hat, akzeptéiert ginn ass,
an zwar datt eng Rei vun Organisatiounen a Strukturen
aus dem Stat erausgeholl an an eng grouss Privatstruktur
gedoe sollte ginn. Déi Privatorganisatiounen hunn och
selwer gesot, dass gewësse Strukture wéi de Labo, wéi
d'Marque nationale an der Hand vum Stat bleiwe sollen.
Et soll sou dofir gesuergt ginn, dass eng staatlech
kontrolléiert Qualitéit ugebuede ka ginn am Lëtzebuerger
Wäibau. 

Dann ass och geschwat ginn vun der Lage-Klassifizéi-
erung. Mir hu jo schonn d'Marque nationale e puer Mol
verbessert. Ech wëll ënnersträichen,datt d'Marque natio-
nale den Inbegriff vun der Qualitéit hei am Land ass. Et ass
dat Symbol, dat d'Vertraue vun de Konsumenten huet.
Maacht emol eng Kéier eng Nofro bei de Konsumenten,
wa se Lëtzebuerger Wäi kafen, op wat se dann oppassen.
D'Marque nationale ass d'Vertrauenszeechen vun der
Qualitéit vum Lëtzebuerger Wäin, an dat hu mer konse-
quent versicht weider auszebauen, andeem mer eng ganz
Rei vu Reglementsännerunge virgeholl hunn, an eleng
2001 waren et der dräi, fir eben de Fonctionnement vun
der Marque nationale ze verbesseren an ze verstäerken.
Dat geet an déi Richtung, déi Pricewaterhouse ugeroden
huet. Mir sinn och bereet, fir weider an déi Richtung
virunzegoen. 

Et ass hei och ugeschwat ginn, ob een net och eng - ech
géif soen: eng gewëssen Top-Qualitéit vu Lëtzebuerger
Wäin, déi limitéiert ass, nach an d'Fënster stelle kéint, als
Image de Marque vum Lëtzebuerger Wäibau, an dann
awer och dofir suerge sollt, dass do eng ganz Rei vu
Kritären a Konditiounen erfëllt géife ginn, wéi zum
Beispill, dass déi Drauwen op enger klassifizéierter Lag
gewuess misste sinn, dass dee Wäin eng ganz Rei vu
Méint gelagert misst sinn, ier en an d'Kontroll géif

kommen, datt e gewësse minimalen, natierlechen Alko-
holgehalt do gewiescht misst sinn, fir dann eben do-
rausser en Top-Qualitéitsprodukt ze maachen. Déi do
Iddien a Reforme si mam Beruff ofgeschwat, se ginn
examinéiert. 

Mir wëssen alleguer, datt eng Lage-Klassifizéierung net
vun haut op mar geet. Do ass eng Etüd amgaangen. Et ass
eng kriddlech Affär, dat wëll ech soen. Mä déi Reforme
sinn also amgaangen, an dofir brauche mer keng Motioun
hei vun der LSAP, fir eis dozou ze encouragéieren. Mir
maachen dat. Ech hätt léiwer gehat, si hätten och gesot,
wéi si da gesi géifen, wéi een déi Marque National 
méi fundamental ëmännere soll. Mir hunn och versicht, 
fir d'Marque nationale-Bestëmmungen an engem Regle-
ment festzehalen, mat alle Konditiounen. Et ass also net
esou, datt dat an zéng Reglementer dorëmmer verstreet
wär, et ass ee Reglement, wat d'Marque nationale regle-
mentéiert an d'Konditiounen, fir dës Marque nationale ze
kréien, festleet.

Dann ass vum Strukturwandel gesot ginn, dass e schonn
zum groussen Deel wäit fortgeschratt ass. Effektiv, wann
ee kuckt, hu mer eng grouss Restrukturéierung vun de
Betriber hei am Land gehat. Ech géif soen, eng weider
Vergréisserung vun deenen Arealen ass néideg a wäert
och an Zukunft weider gefördert ginn. Just dat neit
Agrargesetz bréngt eng ganz Rei vun Avantagen, vun
Incentiven, fir an déi Richtung do virunzegoen. Wann
een Areale bäikeeft, krittt een 20% Bäihëllef dofir;
wann een investéiert, kritt ee villeg méi Bäihëllefen, wéi
dat virdrun de Fall war. Ech kann Iech soen, an de leschte
Joren - a besonnesch, wann ech déi Kellereien an déi
Wënzerbetriber huelen, déi hire Wäi selwer verschaffen
a vemaarten, hunn déi immens vill investéiert. Eleng an
de Joren 1998 an 1999 waren dat, géif ech soen, iwwer
eng hallef Milliard Frang, well mer do e Spezialpro-
gramm haten, deen eben d'Investitiounen an d'Qualitéit
vun der Veraarbechtung ganz staark gefördert huet. Lo
gesäit een och mat dem neien Agrargesetz, dass
d'Demande no Investitiounen, fir d'Qualitéit ze ver-
besseren, fir d'Strukturen ze verbesseren, ganz staark
ugelaf ass a virugeet.

Wéi gesot, déi Taux de subventionnement, déi an dem
neien Agrargesetz virgesi sinn, sinn fir d'Privatwënzer
villeg méi héich, wéi dat virdrun de Fall war. Do gëtt also
ugereegt, fir Betriber ze vergréisseren, ze moderni-
séieren, fir ze investéieren. Dat ass déi eenzeg Richtung,
an déi mer weidergoe mussen. Mir hätte jo och gären,
datt eis Betriber e Revenu erwirtschaften, deen dezent
ass an och jonke Leit de Courage gëtt, fir weider an e
Wënzerbetrib eranzegoen. Mir wëssen zwar och alle-
guer, datt eng Vergréisserung vun de Betribseinheete vill
Aarbecht mat sech bréngt, an datt déi Aarbecht nëmme
geleescht ka ginn, wa mer parallel zu der Vergréisserung
vun de Betriber och d'Remembremente weiderféieren.
Ech kann Iech soen, datt de Remembrement immens
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staark gefördert ginn ass an de leschten 20 bis 30 Joer,
besonnesch am Lëtzebuerger Wäibau.

Mir hu vun eisen 1.300 oder 1.400 Hektar iwwer 1.000
Hektar fäerdeg remembréiert oder an der Prozedur. Dat
sinn also méi wéi 75% vun eisem Wäibauareal, déi
remembréiert ginn. Do sinn iwwer 2,5 Milliarde Lëtze-
buerger Frang dran investéiert ginn. Do gesäit een, wat
fir eng Plus-value do geschaf ginn ass. Ech mengen, ouni
Remembrement wier et net méiglech, déi Restrukturéi-
erung vun eise Betriber duerchzezéien, an och eben do-
fir ze suergen, datt rationell a gutt an de Wéngerte ge-
schafft ka ginn.

D'Landschaftsfleegeprime: Ech menge schonn, dass se
eppes der Natur bréngt, Här Gira. Do sinn eng ganz Rei
vu Konditiounen a Contrainten dran, déi ebe just an
d'Richtung vum integréierte Wäibau goe sollen, wou een
natur-, ëmwelt- a landschaftsschounend schaffe soll. Si
kréien déi Prime nëmmen, wa se dat och maachen. Ech si
frou, dass sou vill Leit bereet waren, an där Landschafts-
fleegeprime matzemaachen. Eng Partie kënnen net mat-
maachen, well hir Wéngerte keng Pente vu 15% hunn;
dat ass net hir Schold, mä e groussen Deel erfëllt och do
déi Konditiounen; dofir kënne se matmaachen, wann déi
Bréisseler erlaben, fir dat ze maachen. 

Den Här Mehlen huet och vum Tourismus geschwat, dee
ganz wichteg ass fir d'Förderung vum Wäibau, an ech
mengen och, dass besonnesch an der Muselgéigend
immens villes gemaach ginn ass, fir ebe Wäin an Touris-
mus mateneen ze verbannen. Ech denken nëmmen un
d'Muselschëfffahrt, déi e ganz grousse Succès huet. Ech
denken un déi vill Investitiounen, déi gemaach gi sinn an
de Kellereien an de Wäikeller, fir et eben attraktiv ze
maachen, datt d'Leit dohinner kommen an de Lëtze-
buerger Wäi kenne léieren, an en dann och kafen a mat
heem huelen. Et sinn eng ganz Rei vu Wäiléierpeed ge-
maach ginn, de Wäibaumusée an d'Possenhaus sinn
ausgebaut ginn. Jee, et si vill Efforte gemaach ginn, fir
déi Symbiose Tourismus a Wäibau weider auszebauen. 

Dann ass geschwat ginn, an dat war jo am Fong den
éischten Ulaf vun der Demande vun de Sozialisten, mä
och en Haaptgrond vun der Demande vum Här Mehlen,
fir dës Interpellatioun ze maachen, datt mer der Ureegung
vu Pricewaterhouse stattgi sollten, fir e Gremium ze
schafen deen eng Koordinatioun vun der Gesamtheet
vun den Ustrengunge vum Beruff, besonnesch a puncto
Marketing a Kommunikatioun, duerch eng onofhängeg
Gestioun vum a fir de Secteur assuréiere géif. Et soll also
eng Struktur geschafe gi vum Secteur selwer, en ënner-
beruffleche Komitee, an dee sollt also och fir de Secteur
schaffen. 

Wann also lo hei gefrot gëtt, dass mer e Gesetz maache
sollen, fir vun uewen erof ze diktéieren, datt esou eng
Struktur geschafe soll ginn, da fannen ech dat awer just
de Contraire vun deem, wat d'Pricewaterhouse-Etüd
gefrot huet. Hei sollt eppes gemaach ginn, wou de

Secteur sech zesummefanne sollt. Eng gemeinsam
Struktur sollt opgebaut ginn, déi ebe partnerschaftlech
versiche sollt, fir d'Kommunikatioun an d'Vermaartung
vum Wäibau ze maachen, a gemeinsam un engem
Strang ze zéien. Ech muss soen, datt ech vun Ufank un
ugereegt hunn, datt dat geschéie soll. Ech hunn eng
éischt Réunioun, soubal d'Pricewaterhouse-Etüd do
war, zesummegeruff. De Ministère huet permanent déi
Aarbechten encadréiert, mä et war den unanime
Wonsch vum Beruff, datt de Ministère sech aus deenen
Diskussiounen do eraushale soll. Et sollt eng Persoun
ausserhalb vum Ministère designéiert ginn, déi versiche
sollt, déi Koordinatioun ze maachen. Also, Här Scheuer
- en ass lo net méi heibannen…

(Interruptions et hilarité) 

Ah, pardon! Dir hat gesot, et wier kee Koordinateur do
gewiescht. Dach, et war e Koordinateur do, dee kucke
sollt, dass eppes zustane komme sollt. Et war de Gene-
ralsekretär vun der Landwirtschaftskammer, deen eppes
vum Wäibau kennt, dee - mengen ech - och akzeptéiert
ass. Si hu sech dee Mann selwer erausgesicht, dee ver-
siche sollt, dass déi gemeinsam Struktur zustane komme
sollt. 

M. Jos Scheuer (LSAP).- Ech hat gemengt, Dir géift dat
maachen, Här Minister. Dat ass awer lo kee Witz. Ech 
hat gemengt, Dir géift eng Chefsaach dorausser maachen,
an dee Gremium do zesummesetzen. Dir hutt e Mann 
vun der Chambre d'agriculture beopdraagt, fir dat ze
maachen, deen dat net fäerdeg bruecht huet. Ech
mengen, do war d'Autoritéit vum Stat verlaangt, fir deen
dote liewenswichtege Gremium zesummenzesetzen. 

M. Fernand Boden, Ministre de l'Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural.- Also, Dir sidd
ëmmer nach der Meenung, et soll ee vun uewen erof
d'Leit zu hirem Gléck forcéieren.

Une voix.- Neen, et muss ee seng Responsabilitéiten
huelen.

M. Jos Scheuer (LSAP).- Dat wär eppes aneschtes.

(Interruptions)

M. Fernand Boden, Ministre de l'Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural.- Mir hunn eng
Réunioun zesummegeruff, a mir hu gekuckt, wat déi
Aufgabe vun deem Gremium kënnte ginn, deem ënner-
beruffleche Gremium. Et war den unanimë Wonsch -
dat hunn ech lo grad schonn eng Kéier gesot - vun
deenen dräi Beruffsorganisatiounen, datt de Ministère
sech do eraushale soll an datt eng Persoun, déi si desig-
néieren, als Koordinateur bestëmmt soll ginn, fir dat do
ze maachen. Dat ass also am Konsens, wéi se et gär ge-
hat hätten, gelaf. 

Et ass also, mengen ech, irrsënneg - géif ech bal soen -,
fir e Gesetz maachen ze wëllen, a vun uewen erof de Leit
ze diktéieren, se sollen zesummeschaffen. Dat kann ni
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eppes ginn a gëtt och näischt. Dofir denken ech schonn,
dass dee Wee, deen ageschloe ginn ass - wann et och
laang gedauert huet - an déi Diskussiounen awer munch
Positives bruecht hunn. 

Déi Struktur, d'AIVL ass leider Gottes ufanks vun dësem
Joer net zustane komm, an do hunn ech, mengen ech,
meng Autoritéit agesat a meng Responsabilitéiten iwwer-
holl, fir ze kucken, awer nach déi Leit zesummenzekréien.
Mir hunn zweemol während véier Stonnen driwwer dis-
kutéiert, wéi een dat maache kéint. Ech hunn en Appel u
se gemaach, ech hunn och vläicht heiansdo e bëssen
dohannert gedréckt, mä mir hunn et fäerdeg bruecht,
dass finalement am Konsens mat hinnen awer eng Com-
mission de promotion zustane komm ass. Se hunn alle-
guer zesummen en Dokument ënnerschriwwen, wou eng
Rei vu Regele festgehal gi sinn, déi festleeën, wéi dee
Komitee schaffe soll a wat seng Aufgaben sinn. Et ass
festgehale ginn, dass am Konsens versicht soll ginn, Pro-
grammer opzestellen, datt dës Kommissioun wuel uge-
gliddert ass un de Fonds de solidarité viticole, mä datt si
awer onofhängeg an deem Kader schafft, datt déi Kom-
missioun dem Minister seng Propositioune virleet, datt
deen se approuvéiert an datt e se dann an de Comité
directeur vum Fonds viticole gëtt.

Et sinn also eng ganz Rei vu Garde-fouen agebaut ginn,
datt dee Gremium soll en eegestännege Gremium sinn,
dee vum Beruff gedroe gëtt, an et ass nëmmen den
Observateur vum Stat dran. Et ass also kee Matsprooch-
recht a keen Diktat vum Stat op jidde Fall do dran, an de
Stat ass bereet, fir substanziell finanziell Mëttel bäize-
steieren, datt do kann eng ordentlech Promotioun vum
Lëtzebuerger Wäin gemaach ginn.

Dat ass néideg. Mir kënnen eise Wäin, dee mer produ-
zéieren, net alleguer hei am Land drénken a verkafen. Mir
mussen een Deel an d'Ausland vermaarkte goen. Dofir
musse mer also kucken, souwuel hei am Land Ver-
maarktungsstrukturen a Propaganda ze verbesseren wéi
och am Ausland. Dat geet alles nëmme gemeinsam, wou
un engem Strank gezu gëtt, an de Stat leet ronn 20
Millioune bäi vun deenen 30 Milliounen, déi dëse Gre-
mium vun Ufank un zur Verfügung gestallt kritt, fir eng
Strategie ze entwéckelen, fir d'Image de marque vum
Lëtzebuerger Wäibau ze verbesseren a fir och de Verkaf
vum Lëtzebuerger Wäin unzereegen an auszebauen.

Et ass ganz evident, datt déi Kommissioun dat net selwer
ka maachen, datt se muss zréckgräifen op Spezialisten,
op e Bureau d'études, dee se doranner beréit an deen
eng Persoun huet, déi am Fong den Uspriechpartner vun
där Kommissioun do ass. Ech hoffen an ech denke
schonn, datt méiglechst schnell ee Cahier des charges
ausgeschafft gëtt, wou da Bureaux d'études sech be-
werben an hir Konzepter op den Dësch leeën. wéi si
mengen, datt ee soll virgoe mat deene Suen, déi zur Ver-
fügung stinn, fir beschtens de Lëtzebuerger Wäin an
d'Image de marque dovun ze verbesseren.

Ech menge schonn, datt elo e gudden Ulaf an Usaz do ass
an datt et net néideg ass, fir elo iwwert de gesetzleche
Wee, wéi den Här Mehlen dat freet, eng Struktur ze
schafen, oder datt och, wéi den Här Scheuer et freet a
senger zweeter Motioun, eng nei interprofessionell Struk-
tur soll vun der Regierung aus geschaf ginn, fir datt d'Leit
sollen zesumme schaffen, also vun uewen erof diktéieren.
Ech mengen, dat wier alles dee falsche Wee.

Déi Motioune kënne mer also net unhuelen. Et soll een
deem neie Gremium eng Chance loossen. Ech denke
schon, datt jiddfereen och bäigeléiert huet aus deenen
Diskussiounen, datt jiddfereen agesinn huet, datt et
besser ass, un engem Strank ze zéie wéi géinteneen ze
schaffen.

Mer hu vill Trëmp am Lëtzebuerger Wäibau, et ass jo x-
mol hei ënnerstrach ginn. Mir musse kucken, dat gutt
Produkt besser no baussen ze verkafen an duerzestellen.
Ech menge schonn, datt alleguer déi Efforten, déi ge-
maach ginn, fir sech op auslännesche Concoursen ze
presentéieren, fir d'Compétitioun mat deenen aneren
europäesche Wäiner opzehuelen, sech loune wäerten.

Ech wëll nach eng Kéier soe wat d'Etüd Pricewaterhouse
am Fong gesot hat: D'Produkt ass net schlecht. Seng Kon-
kurrenzpositioun muss ee verbesseren. Et goufen dann
eng Rei vu Saachen opgezielt: d'Marque nationale, d'Ren-
demente sollen den Drauwenzorten ugepasst ginn,
d'Gamme soll ausgeweit ginn, d'Presentatioun vum Pro-
dukt soll verbessert ginn, et soll eng Restrukturatioun an
de Wéngerte gemaach ginn. Dovun ass dat meescht ge-
maach ginn. Dat Eenzegt, wat elo nach bleift ze maachen,
ass effektiv, d'Image de marque ze verbesseren an de
Verkaf gemeinsam unzereegen.

Ech sinn iwwerzeegt, wann déi Gremien do emol ze-
summe geschafft hunn, wa se sech zesummefonnt hunn,
wa se gemeinsam Strategien entwéckelt hunn, wa se
gemeinsam Programmen opgestallt hunn, se dann och
kënnen déi Zesummenaarbecht no an no ausbauen, an
datt se dann och wäerten ouni Zweifel dozou bäidroen,
datt, wéi gesot, eise Wäi besser ka vermaart ginn, wéi dat
bis elo de Fall war.

E lescht Wuert nach zu zwee anere Punkten, déi hei
ugeschwat gi sinn. Dat eent ass d'Wäisteier. De Stats-
minister huet kloer gesot, datt Lëtzebuerg géint eng
Aféierung vun enger europäescher Wäisteier wär, an
ech wëllt nach drop hiweisen, datt och festgehal ginn
ass, datt den Taux forfaitaire vun der TVA an der Land-
wirtschaft an och am Wäibau vun 8% op 9% eropgesat
gëtt. Och dat si positiv Akzenter am Intérêt vum Wäibau.

Ech soen Iech merci, dass Der laang nogelauschtert hutt.

Plusieurs voix.- Très bien!

M. le Président.- Merci, Här Minister.

Mir kommen zu de Motiounen, wou mer fënnef Minut-
ten hunn, an den Här Mehlen wëllt Stellung huelen am
Kader vun deene fënnef Minutten.
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Motions

M. Robert Mehlen (ADR), interpellateur.- Här President,
ech wëllt vun der Geleeënheet vun de Motioune
profitéieren, fir menger déiwer Enttäuschung Ausdrock
ze ginn iwwert dat, wat mer elo erëm ze héiere kritt hunn.

Ech froe mech, ob et den Effort iwwerhaapt wäert war,
fir haut de Mëtteg hei…

(Interruptions)

…d'Problemer ze diskutéieren. Wann een den Här
Minister héiert, dann ass de gréissten Deel vun de Pro-
blemer, déi mer op der Musel hunn, geléist.

Jiddfereen, deen d'Situatioun kennt, weess, datt et net
esou ass. Datt et esou dramatesch ass, wéi et ni virdru
war. Datt zwar op eenzelne Punkten, déi hien hei opge-
zielt huet, Progrèse gemaach si ginn, zënter datt d'Etüd
fäerdeg gestallt ginn ass. Mä just an der zentraler Fro, fir
dee Regroupement vun allem wat mer op der Musel
hunn, souwuel beim Stat wéi am private Secteur, an
enger Hand, gutt organiséiert, interaktiv, wou Etüde ge-
maach ginn a gläichzäiteg e Suivi gemaach gëtt, muss
ee soen: Déi zentral Fro, op déi Pricewaterhouse ëmmer
hiweist, déi ass net geléist ginn, wou eng einheitlech
Strategie mateneen an net géintenee soll gefuer ginn.
Eng Reform am Fong vun der Marque nationale a vum
Klassement, wou näischt geschitt ass.

Et ass eng vun den zentrale Froen. Den Institut als
Cellule de recherche fir d'Wënzer ze beroden, fir weider
no vir ze goen, wou bis elo, wann ee vum Terrain héiert,
näischt geschitt ass, a wou mat deem, wat elo…

(Interruption)

Ma selbstverständlech stëmmt et!

Et muss ee sech d'Fro stellen, wann een dat héieren
huet, woufir datt dann dat grousst Bedauere war. Et hat
ee jo d'Impressioun, wéi wann eng Katastroph geschitt
war, wéi d'Verhandlungen iwwert d'Schafe vun der AIVL
geplatzt waren.

Wann een den Här Minister elo héieren huet, da kënnt
ee wierklech mengen, dat wär jo awer alles net esou
schlëmm. Elo maache mer nach e bësse Marketing an
dann hu mer am Fong geholl alles ëmgesat, wat Price-
waterhouse recommandéiert huet.

Dann ass gesot ginn - dat ass net falsch…

(Interruptions)

Ech sinn am Gaang, meng Motioun ze verteidegen, Här
Strotz.

(Interruptions)

D'Struktur vun der AIVL hätt sollen op Basis vu Fräi-
wëllegkeet entstoen, dat kann een esou gesinn.

(Interruptions)

Mä virun allem ass gesot, datt herno déi ganz Aktiounen
an Interaktiounen, déi do sollte lafen, effektiv d'Aktioune
vum Beruff an net vum Stat sollte sinn. Mä d'Schafung
vun der Struktur, wann déi op der Fräiwëllegkeet schei-
tert, Här Minister, sinn ech der Meenung, ass a bleift
d'Aufgab vun der Regierung.

Mer gesinn zum Beispill am Frankräich, datt do eng ge-
setzlech Basis besteet.

(Brouhaha général)

Et ass jo net vun näischt, datt just do d'Comités inter-
professionnels fonctionnéieren an datt Frankräich esou
e groussen Erfolleg opweises huet, just well déi Struk-
turen do bestinn.

(Interruptions)

Dann déi dräi…

M. Fernand Boden, Ministre de l'Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural.- Ech hu ganz
nettement d’Impressioun: Dir sidd rosen, datt eppes
zustane komm ass. Dat huet Äert ganzt Konzept hei
duerchernee geheit.

M. Robert Mehlen (ADR), interpellateur.- Ech si frou,
datt wéinegstens dat do - an hei ass gesot ginn "Der
Berg gebar eine Maus" - zustane komm ass.

Mä mir wäerten eis an e puer Joer erëm eng Kéier erëm-
fannen a gesinn, datt et nach erëm weider hannerzech
gaang ass.

Une voix.- Dir gesitt ze schwaarz!

M. Robert Mehlen (ADR), interpellateur.- Et ass eng
falsch Approche, fir ëmmer op Basis vun deenen dräi
Beruffsorganisatiounen ze diskutéieren. Géing d'Regie-
rung et fäerdeg bréngen, eng nei Basis ze schafen, an
de Wënzer, déi op der Basis schaffen, op enger neier
Basis, esou wéi et zum Beispill an der Landwirtschafts-
kammer de Fall ass, Stëmmrecht ze ginn, op Basis vun
hirem Betrib, a mir géingen emol dat anert, do wou
d'Käpp géintenee ginn, aus dem Spill loossen, eng nei
Struktur schafen, op der Basis vun eise Wënzerbetriber,
da géinge mer déi Problemer do écartéieren an da kéint
et fonctionnéieren.

Well leider ass et esou, datt d'Basis frou wär, wann
d'AIVL geschafe gi wär, an et ass just gescheitert, well,
wéi gesot, uewen e puer Käpp keen Intérêt drun haten.

Dann hutt Der gesot, et wär irrsënneg, fir esou e Gesetz
ze maachen. Ech widderhuelen nach eng Kéier: Souguer
um Niveau vun der Europäescher Kommissioun war
dach d'Initiativ geholl, fir an der ganzer EU dat do an-
zeféieren. Et ass gescheitert, well Däitschland verfas-
sungsrechtlech Bedenken hat. Duerfir kann et net esou
irrsënneg sinn, an ech bleiwen derbäi, datt de richtege
Wee dee wär, d'Struktur ze schafen an dann de Beruff
viru seng Verantwortung ze stellen.
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Duerfir hale mir op jidde Fall eis Motioun oprecht.

(Interruptions)

M. le Président.- Den Här Scheuer freet d’Wuert, och
am Kader vun de Motiounen?

M. Jos Scheuer (LSAP).- Jo. Ganz kuerz zur Motioun,
déi den Här Mehlen erabruecht huet.

Déi kënne mir net stëmmen, och well mir der Meenung
sinn, datt een net soll iwwer e gesetzleche Wee agräifen
an deem Opbau, dee gedroe muss gi vun deem ganze
Beruff. Dat wär en Diktat vun uewen. Dat wëlle mer net.

Ech verstinn, datt de Minister elo frou ass, datt en e
Spatz an der Hand huet.

(Interruption)

Déi Dauf vun der AIVL, déi ass fortgeflunn. De Spatz ass
déi Kommissioun, déi sech mat der Promotioun beschäf-
tege soll, an deen huet en. En erwaart sech, datt do eng
konstruktiv Aarbecht geleescht gëtt. Mer hoffen, datt den
Optimismus vum Minister dann och gerechtfertegt ass.

Ech wollt nach eppes soen zur Motioun 2, do ass eppes
net gelöscht ginn um Computer an der drëtter Zeil. Do
steet "ce secteur chargé de" asw., dat misst ewechge-
looss ginn. Dat ass eng Toilette de texte.

Motion 2 rectifiée

La Chambre des Députés

considérant que le secteur viticole dispose de nombreux
atouts, qu’il faut encore mieux valoriser,

considérant qu’une refonte des structures actuellement
en place «semble nécessaire afin de permettre dans 
les meilleures conditions la dynamisation de ce secteur
chargé de spécificités nationales qui constitue à part
entière une vitrine de l’industrie luxembourgeoise et
comporte une dimension culturelle indéniable» (Price-
waterhouse, 1997)

invite le Gouvernement

à réorganiser les structures interprofessionnelles et à
mettre en place un organisme interprofessionnel des
vins de Luxembourg chargé 

– de l’intégration des différents organismes officiels et
interprofessionnels actuels et notamment du Fonds de
solidarité viticole

– de la coordination des efforts de la profession. 

(s.) Jos Scheuer, Alex Bodry, Mady Delvaux-Stehres,
Jeannot Krecké, Marc Zanussi.

Da sinn ech awer wierklech och enttäuscht driwwer,
datt de Minister déi drëtt Motioun net ugeholl huet,
wou mer just d'Regierung invitéieren, fir e Konzept fir
d'Organisatioun vun der Marque nationale du Vin virze-
leeën. Dat ass net vill verlaangt.

(Interruption)

Un nouveau concept! Dat heescht, alles, wat bis elo
gemaach ginn ass, plus…

(Interruption)

Neen, neen!

… verschidde Méiglechkeeten, fir déi Marque nationale
auszebauen an ze reforméieren. Déi si schonn deelweis
vun Iech bestätegt ginn a sinn hei vu verschiddenen
Interpellantë gefrot ginn.

Wat schwätzt dann dergéint? Wat schwätzt dergéint,
datt de Minister an d'Chamber kënnt a seet, d'Marque
nationale du Vin luxembourgeois gesäit an Zukunft fol-
gendermoossen aus?

An der berühmter Etüd do war se integréiert an der
AIVL. Dat kann ee fale loossen, sans problèmes. Mä
wann Der se méi abaut an den Institut viti-vinicole, do-
mat maacht Der jo awer trotzdeem, ech wëll net soen e
Statsorgan draus, mä Dir fügt et awer an eng bestehend
Struktur an. Ergo huet d'Chamber awer och e Recht
drop, fir gewuer ze ginn, a wat fir eng Richtung Der
wëllt goen. Ech mengen, dat wär awer légitime. Wann
Der do Ären Accord géift ginn, géif keen Zack aus der
Kroun brieche vum Wäibauminister, wann e géif soen
"Ech kommen an d'Chamber a presentéieren e Kon-
zept, deen en hoffentlech huet."

Merci.

M. le Président.- Merci, Här Scheuer.

Ech hu bis elo zwou Wuertmeldungen zu de Motiounen,
den Här Gira an den Här Clement. Här Gira, Dir hutt
d'Wuert.

M. Camille Gira (DÉI GRÉNG).- Här President, Dir hutt
mech falsch verstanen. Ech wollt dem Här Scheuer eng
Fro stellen.

Ech hunn nämlech e bëssen ee Problem. Mir hunn hei
zwou Motiounen, wou ech dat Gefill hunn, datt se
eigentlech datselwecht wëllen. D'Motioun vum Här
Mehlen, déi ganz kloer seet, wéi en dat wëllt maachen,
déi nei Struktur iwwert d'Form vun engem Gesetz. Ech
hunn dat Gefill, dass den Här Scheuer eigentlech och
mengt, dass awer d'Regierung an och e Minister misst
ganz zolidd agräifen, fir d'Strukturen ze reorganiséieren.

Ech wëll den Här Scheuer da froen: Mir hu festgestallt,
dass et op fräiwëlleger Basis net machbar ass. Wat wëllt
den Här Scheuer dann eigentlech mat dem Saz hei, wann
e seet "réorganiser les structures interprofessionnelles"?
Wéi stellt hie sech dat vir? En huet eis gesot, e wier géint
d'Gesetz. Wat bleift dann nach tëscht Gesetz a Fräi-
wëllegkeet, fir dat do ze realiséieren? Well soss weess ech
net, wat mer bei där Motioun solle stëmmen.

M. Jos Scheuer (LSAP).- Jo, dann nach eng Kéier. Ech
hunn et scho gesot.
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Ech wëll, datt d'Autoritéit vum Stat hei spillt. Datt dee
Service oder souguer dee politesch Responsable vum
Wäibau d'Initiativ hëlt, datt en de Beruff zesummenhält
a se selwer iwwerzeegt dervun. Also net d'Chambre
d'Agriculture, dat ass net datselwecht. Hei geet et ëm
eng aner Autoritéit. Datt deen de Beruff zesummenhält
an dann diskutéiert mat hinnen, nach eng Kéier d'Aus-
riichtung vun der AIVL. Déi soll net scheiteren a redu-
zéiert ginn op Elementer vu Promotioun.

M. le Président.- Den Här Clement wann ech glift.

M. Lucien Clement (CSV).- Här President, Dir Dammen
an Dir Hären, ech wëll kuerz Stellung huelen zu deenen
eenzelne Motiounen.

Ech mengen, wat d'Motioun 1 ubelaangt, déi den Här
Mehlen abruecht huet, et sécherlech net dee richtege
Wee wär, fir iwwert ee Projet de loi dem Secteur en Dik-
tat ze verpassen, dass en d'AIVL soll aféieren.

Dat, wat mer elo hunn, dee Comité de promotion 
pour les vins et crémants luxembourgeois, deen ass op
d'mannst gebuer mat dem Accord vun de Partenaires
concernés. Et soll een en emol schaffe loossen.

Dës Majoritéit an dës Regierung sti fir Transparenz an
Dialog, an dofir mengen ech, dass et besser wär, wann
een emol géif dee Secteur gewäerde loossen an net him
dat Diktat géif verpassen, wéi et den Här Mehlen iwwert
ee Projet de loi wëllt maachen. Aus där Ursaach kënne
mir selbstverständlech dem Här Mehlen seng Motioun
net stëmmen.

M. Robert Mehlen (ADR), interpellateur.- Mir hunn an
der Landwirtschaft deeselwechte Problem gehat a mir
hunn en haut nach deelweis. 

Här Clement, ech kann Iech soen, wa mer kee Gesetz
hätten, wat eng Chambre d'Agriculture geschafen hätt -
an et war deemools net einfach, fir dat ze explizéieren -,
da wäre mer haut net a Presenz vun engem Organ, wou
déi verschidde Leit forcéiert sinn, beieneen ze sëtzen an
iwwert d'Problemer ze schwätzen. Déi schaffen och gutt
zesummen, esou wéi ech et héieren.

M. Lucien Clement (CSV).- Dir hutt mech elo beléiert,
Här Mehlen, mä Dir hutt mir keng Fro gestallt.

M. Robert Mehlen (ADR), interpellateur.- Dir mengt an
deem Fall hei géing dat net zoutreffen!

M. Lucien Clement (CSV).- Wat déi Motioun vum Här
Scheuer ubelaangt, do mengen ech, dass et schwiereg
genuch war, fir dee Comité de promotion op d'Been ze
kréien, an et wär an dësem Stadium ze fréi, fir eng Inte-
gratioun vun anere Gremien doran ze maachen.

Ech wëll net soen, dass dat net eng Kéier kann de Fall
sinn. Wann dee Comité sech zesummeraaft an e fonc-
tionnéiert, dann hunn ech iwwerhaapt kee Problem,
dass et iwwert dee Wee soll goen. Ech mengen awer, et
wär an dësem Stadium nach ze fréi, an dofir wäerte mir
déi Motioun dann och oflehnen.

Wat déi drëtt Motioun ubelaangt, déi och vum Här
Scheuer abruecht ginn ass …

(Interruption)

Ech soen net, dass net gutt Elementer dra sinn, mä et
stéiert mech, dass d'Marque nationale soll komplett ëm-
geännert ginn.

M. Jos Scheuer (LSAP).- Neen.

M. Lucien Clement (CSV).- "Nouveau" heescht awer
nei, oder?

Den Här Minister an déi betreffend Gremie schaffen
drun, fir der Marque nationale deelweis en neit Gesiicht
ze ginn. Wann den Här Minister esou wäit mat 
sengen Aarbechten ass, hunn ech kee Problem dermat,
dass den Här Minister an d'Agrarkommissioun vun der
Chamber kënnt an eis Ried an Äntwert steet iwwert dat,
wat e gemaach huet oder wat en nach wëlles huet ze
maachen. Dofir si mir als CSV éischter der Meenung,
dass dës Motioun e bësse superfaitatoire ass a mir lehne
se och of.

Mir kommen zum Vote vun de Motiounen.

Vote

Déi fir d'Motioun 1 sinn, stëmme mat Jo, déi aner mat
Neen oder si enthale sech.

D'Motioun 1 ass mat 46 Stëmme géint 13 ofgelehnt.

Ont voté oui: MM. Jean Colombera, Gast Gibéryen 
(par M. Robert Mehlen), Fernand Greisen, Jacques-Yves
Henckes, Aly Jaerling, Jean-Pierre Koepp (par M. Aly
Jaerling) et Robert Mehlen;

MM. François Bausch (par M. Camille Gira), Robert
Garcia, Camille Gira, Jean Huss et Mme Renée Wagener
(par M. Robert Garcia);

M. Aloyse Bisdorff.

Ont voté non: MM. Willy Bourg, Lucien Clement, Marcel
Glesener, Jean-Marie Halsdorf, Norbert Haupert, Ady
Jung, Nico Loes, Paul-Henri Meyers, Mme Marie-Josée
Meyers-Frank, M. Laurent Mosar, Mme Ferny Nicklaus-
Faber (par M. Jean-Marie Halsdorf), MM. Patrick Santer
(par M. Nicolas Strotz), Marco Schank (par M. Ady Jung),
Jean Spautz (par M. Fred Sunnen), Mme Nelly Stein,
MM. Nicolas Strotz, Fred Sunnen, Lucien Weiler (par M.
Norbert Haupert) et Claude Wiseler;

Mme Simone Beissel, MM. Jeannot Belling, Xavier
Bettel, Niki Bettendorf, Emile Calmes, Mme Agny Durdu,
MM. Gusty Graas, Paul Helminger (par M. Gusty Graas),
Alexandre Krieps, Claude Meisch (par M. Xavier Bettel),
Mme Maggy Nagel, MM. Jean-Paul Rippinger, Marco
Schroell, John Schummer et Théo Stendebach;

MM. Jean Asselborn, Alex Bodry, Mme Mady Delvaux-
Stehres (par M. Jos Scheuer), M. Mars Di Bartolomeo
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(par M. Jeannot Krecké), Mme Lydie Err (par M. Jean-
Pierre Klein), MM. Ben Fayot (par M. Alex Bodry), Jean-
Pierre Klein, Jeannot Krecké, Lucien Lux (par M. Georges
Wohlfart), Jos Scheuer, Georges Wohlfart et Marc
Zanussi (par M. Jean Asselborn).

Mir kommen zur Motioun 2.

Vote

Déi fir d'Motioun 2 sinn, stëmme mat Jo, déi aner mat
Neen oder si enthale sech.

D'Motioun 2 ass mat 34 Stëmme géint 13 mat 11 Ent-
halungen ofgelehnt.

Ont voté oui: MM. Jean Asselborn, Alex Bodry, Mme
Mady Delvaux-Stehres (par M. Jean Asselborn), M. Mars
Di Bartolomeo (par M. Jean-Pierre Klein), Mme Lydie Err
(par M. Georges Wohlfart), MM. Ben Fayot (par M.
Jeannot Krecké), Jean-Pierre Klein, Jeannot Krecké,
Lucien Lux (par M. Jos Scheuer), Jos Scheuer, Georges
Wohlfart et Marc Zanussi (par M. Alex Bodry);

M. Aloyse Bisdorff.

Ont voté non: MM. Willy Bourg, Lucien Clement, Marcel
Glesener, Jean-Marie Halsdorf, Norbert Haupert, Ady
Jung, Nico Loes, Paul-Henri Meyers, Mme Marie-Josée
Meyers-Frank, M. Laurent Mosar, Mme Ferny Nicklaus-
Faber (par M. Lucien Clement), MM. Patrick Santer (par
M. Nicolas Strotz), Marco Schank (par Mme Marie-Josée
Meyers-Frank), Jean Spautz (par M. Fred Sunnen), Mme
Nelly Stein, MM. Nicolas Strotz, Fred Sunnen, Lucien
Weiler (par M. Norbert Haupert) et Claude Wiseler;

Mme Simone Beissel, MM. Jeannot Belling, Xavier
Bettel, Niki Bettendorf, Emile Calmes, Mme Agny Durdu,
MM. Gusty Graas, Paul Helminger (par Mme Simone
Beissel), Alexandre Krieps, Claude Meisch (par M. John
Schummer), Mme Maggy Nagel, MM. Jean-Paul
Rippinger, Marco Schroell, John Schummer et Théo
Stendebach.

Se sont abstenus: MM. Jean Colombera, Gast Gibéryen
(par M. Aly Jaerling), Fernand Greisen, Jacques-Yves
Henckes, Aly Jaerling et Robert Mehlen;

MM. François Bausch (par M. Robert Garcia), Robert
Garcia, Camille Gira, Jean Huss et Mme Renée Wagener
(par M. Camille Gira).

Mir kommen zur Motioun 3.

Vote

Déi fir d'Motioun 3 sinn, stëmme mat Jo, déi aner mat
Neen oder si enthale sech.

D'Motioun 3 ass mat 33 Stëmme géint 17 mat 7 Ent-
halungen ofgelehnt.

Ont voté oui: MM. Jean Asselborn, Alex Bodry, Mmes
Mady Delvaux-Stehres (par M. Georges Wohlfart), Lydie

Err (par M. Alex Bodry), MM. Jean-Pierre Klein, Jeannot
Krecké, Lucien Lux (par M. Jos Scheuer), Mme Lydia
Mutsch (par M. Jean-Pierre Klein), MM. Jos Scheuer,
Georges Wohlfart et Marc Zanussi (par M. Jean
Asselborn);

MM. François Bausch (par M. Robert Garcia), Robert
Garcia, Camille Gira, Jean Huss et Mme Renée Wagener
(par M. Camille Gira);

M. Aloyse Bisdorff.

Ont voté non: MM. Willy Bourg, Lucien Clement, Marcel
Glesener, Jean-Marie Halsdorf, Norbert Haupert, Ady
Jung, Nico Loes, Paul-Henri Meyers, Mme Marie-Josée
Meyers-Frank, M. Laurent Mosar, Mme Ferny Nicklaus-
Faber (par M. Jean-Marie Halsdorf), MM. Patrick Santer
(par M. Nicolas Strotz), Jean Spautz (par Mme Marie-
Josée Meyers-Frank), Mme Nelly Stein, MM. Nicolas
Strotz, Fred Sunnen, Lucien Weiler (par M. Fred Sunnen)
et Claude Wiseler;

Mme Simone Beissel, MM. Jeannot Belling, Xavier
Bettel, Niki Bettendorf, Emile Calmes, Mme Agny Durdu,
MM. Gusty Graas, Paul Helminger (par M. Xavier Bettel),
Alexandre Krieps, Claude Meisch (par M. Jeannot
Belling), Mme Maggy Nagel, MM. Jean-Paul Rippinger,
Marco Schroell, John Schummer et Théo Stendebach.

Se sont abstenus: MM. Jean Colombera, Gast Gibéryen
(par M. Aly Jaerling), Fernand Greisen, Jacques-Yves
Henckes, Aly Jaerling, Koepp Jean-Pierre (par M.
Fernand Greisen) et Robert Mehlen.

Ech soen Iech nach séier de Programm vun der nächster
Woch, esou wéi d'Presidentekonferenz en haut de
Muere proposéiert huet.

En Dënschdeg, den 11. Juni, um 15 Auer eng Froestonn
un d'Regierung, véier Questions avec débat, de Projet de
loi 4878 an de Projet de loi 4137.

E Mëttwoch, den 12. Juni, um 14.30 Auer de Projet de
loi 4883, d'Proposition de loi 4670 an d'Proposition de
loi 4653.

En Donneschdeg, den 13. Juni, um 14.30 Auer den Dé-
bat iwwert d'Mediepolitik.

Ass d'Chamber domat averstanen?

(Assentiment)

Et ass esou décidéiert.

D'Sitzung ass opgehuewen.

(Fin de la séance publique à 17.25 heures)
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