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Hir President, 

Sou wel den Artikel 80 vun eisem Chambersreglement et virgesiit, bieden ech 
lech, des parlamentaresch Fro un d'Ministesch fir Emwelt, Klima an nohalteg 
Entwecklung weiderzeleeden. 

Zu Letzebuerg suergen Annoncen vu verschiddenen Immobilien reegelmeisseg fir 
Emporung. Oft leit et un de Praisser, dei fir ee Bien gefrot ginn. Bei enger rezenter 
Annonce op enger bekanntener lmmobilieplattform um Internet war et awer net de Prais 
vum Haus, dee schockeiert, mee de Fakt, dass op gewesse Fotoen vun de Raimlechkeeten, 
an deenen ausgestopften, deels exotesch, deels heemesch, Welldeieren exposeiert sinn. 
Ennert den exoteschen Deieren fennt een haufeweis ausgestopfte Kadaveren vun 
Zebraen, Antilopen ee 'Krokodilsteppech, also Deierenaarten, dei an der Washingtoner 
ArtenschutzObereinkommen (CITES) opgelescht sinn. 

D' C/TES-Konventioun huet als Ziil den Erhalt vu gefahrdeten Aarten secherzestellen. Des 
Konventioun gouf och zu Letzebuerg mam modifizeierte Gesetz vum 19te Februar 1975 
ugeholl. Zenter 1985 existeieren och Strofen, dei zenter dem ofgeannerte Gesetz vun 
1975 agebaut sinn. 

An deem Zesummenhang weilt ech der Ministesch des Froe stellen: 

1. Wei viii Juegdtrophaen vun Aarten, dei am EU-Reglement op de Leschten A, B an C 
opgelescht sinn, 'goufen an den leschten 10 Joren hei zu Letzebuerg zougelooss? 

2. Wei viii Strofen, opgelescht no den 13 Ennerpunkten aus dem Strofekatalog vum 
modifizeierte Gesetz vum 19te Februar 1975, goufen an de leschten 3 Joeren zu 
Letzebuerg ausgeschwat? (Gesetzesannerung 2018) 
Wei viii Strofen goufen insgesamt ennert dem virrechtem Artikel 12 vum Gesetz 
ausgeprach? (Gesetzesannerung 1985) 

3. A wei engem Emfang ginn d'Dispositiounen vum Gesetz, wat den Import vu 
Juegdtrophaen ugeet, kontrolleiert? Wei viii a wei eng Mettelen stellt d'Regierung 
heifir all Joers zur VerfOgung? 

4. Wei kann d'Regierung secherstellen, dass d'Deieren, dei hei als Juegdtrophaen 
importeiert ginn, no de Prinzippien vun eisem Deiereschutzgesetz dout gemaach 
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goufen? 

5. Wei steht d'Ministesch zum Import vun exotesche Juegdtrophaen? Geif d'Ministesch 
de Wee goen, fir een Import vun Welldeieren, am Numm vum Deiereschutz, ze 
verbidden? 
Bewaert d'Ministesch d'Trophaejuegd op anere Kontinenter als eng Fraizaitaktiviteit? 

6. Ee Wort-Artikel vum 3ten August 2015 beriicht doriwwer, wei Juegdreesen vu 
Letzebuerg aus organiseiert ginn: 

Hinter der Safari-lndustrie mit garantiertem Abschuss von bedrohten 
Tierarten steckt System. Schlimmer noch, selbst in Luxemburg wird online 
Werbung fur solche zweifelhaften Jagdaktionen betrieben. Auf der lnternet
S e it e iagen.lu werden Jagdreisen in afrikanische Staaten als 
Entwicklungshilfe angepriesen und auch angeboten. Im Programm sind 
Burkina Faso, Benin, Namibia und Kamerun. Nicht nur die Lander, sondern 
auch die Wildarten kann man sich selber aussuchen. Wer meint, hier 
wurden nur ein paar Anti/open zum Abschuss angeboten, der irrt: In der 
Liste findet man auch geschutzte Arten wie Elefant, Gepard, Flusspferd, 
Leopard, Lowe oder Wolf. 

Ass et zu Letzebuerg nach emmer erlabt, kommerziell Juegdreesen op geschutzte 
Welldeieren an anere Lanner unzebidden? 

Mat deiwem Respekt, 

GOERGEN Marc 
Depute 
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                             Luxembourg, le 14 septembre 2021 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no4717 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°4717 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 
Président de la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 
La Ministre de l’Environnement, du Climat 

et du Développement durable 
 
 
 

Carole Dieschbourg 
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Gemeinsam Äntwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung, dem Minister 
fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung an dem Finanzminister op d’parlamentaresch 
Fro n°4717 vum 22. Juli 2021 vun dem honorabelen Deputéierten Här Marc Goergen iwwert 
Juegdtrophäe 

Wéi vill Juegdtrophäe vun Aarten, déi am EU-Reglement op de Lëschten A, B an C opgelëscht sinn, 

goufen an de leschten 10 Joren hei zu Lëtzebuerg zougelooss? 

Eng Zouloossung, also en Importpermis, brauche Juegdtrophäen nëmme fir Déiere vun der Annex A a 

verschidden Déiere vun der Annex B. 

All déi aner komme just mat engem Exportzertifikat a ginn an deem Sënn net zougelooss. 

Vun 2011 bis 2020 sinn: 

 17 Importzertifikater fir Annex A-Déieren ausgestallt ginn (vun am ganze 25 Annex A-

Zertifikater); 

 18 Importzertifikater fir Annex B-Déieren ausgestallt ginn. 

Am ganze sinn an deenen 10 Joer 699 Importzertifikater fir déieresch Produkter ausgestallt ginn. 

Wéi vill Strofen, opgelëscht no den 13 Ënnerpunkten aus dem Strofekatalog vum modifizéierte 

Gesetz vum 19te Februar 1975, goufen an de leschten 3 Joer zu Lëtzebuerg ausgeschwat? 

(Gesetzesännerung 2018) Wéi vill Strofe goufen insgesamt ënnert dem viregten Artikel 12 vum 

Gesetz ausgesprach? (Gesetzesännerung 1985) 

Keng. 

A wéi engem Ëmfang ginn d'Dispositioune vum Gesetz, wat den Import vu Juegdtrophäen ugeet, 

kontrolléiert? Wéi vill a wéi eng Mëttele stellt d'Regierung heifir all Joers zur Verfügung? 

Dispositioune betreffend de Commerce international des espèces sauvages (CITES) gi vun der Douane 

kontrolléiert. 

Am Artikel 2 vum Règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des 

espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (modifié) ass festgeluecht wéi 

Douaneskontrollen beim Import, Export, Re-export an Transit gemaach ginn: 

[...] « Vérifications à l'introduction, à l'exportation, à la réexportation et au transit »: le contrôle 

documentaire portant sur les certificats, permis et notifications prévus par le présent règlement et - 

dans le cas où des dispositions communautaires le prévoient ou dans les autres cas par un sondage 

représentatif des expéditions — l'examen des spécimens, accompagné éventuellement d'un 

prélèvement d'échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi [...]. 

D’Douaneskontroll besteet deemno aus der Iwwerpréiwung, dem Ausfëllen respektiv dem Apuréieren 

vun de presentéierten Dokumenter an der physescher Kontroll vun de concernéierte Wueren. 

Beim Import ginn dës Kontrollen beim éischten Douanesbureau gemaach wou d’Wuer erakënnt (op 

enger EU Baussegrenz) och wann Destinatioun vun der Wuer an engem aneren EU Memberstaat ass. 

Dës Prozedur stellt zu Lëtzebuerg d‘Majoritéit vun den Douanesinterventiounen duer an, an deem 

Sënn stellt d’Douane genuch Mëttel zur Verfügung fir, datt déi Kontrollen ouni Délai kënnen 

stattfannen. 

Wat di sanitär Kontrollen ugeet, gëtt all Juegdtrophäe, di net fäerdeg preparéiert ass, also net fäerdeg 

gegierft ass, um éischte Punkt, wou se an d’EU erakënnt, kontrolléiert, esou wéi di europäesch 
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Gesetzgebung dat verlaangt. Dës Kontrolle ginn um Cargocenter vun der Veterinärsinspektioun 

duerchgefouert. 

Wéi kann d'Regierung sécherstellen, dass d'Déieren, déi hei als Juegdtrophäen importéiert ginn, no 

de Prinzippie vun eisem Déiereschutzgesetz dout gemaach goufen? 

Beim Import vu Juegdtrophäen ënnerläit d’Gewënnung vun dësen der jeeweileger Gesetzgebung vum 

Ursprongsland betreffend den Déiereschutz, iwwer déi Lëtzebuerg keng Kontroll hunn. 

Wéi steet d'Ministesch zum Import vun exotesche Juegdtrophäen? Géif d'Ministesch de Wee goen, 

fir een Import vu Wëlldéieren, am Numm vum Déiereschutz, ze verbidden? Bewäert d'Ministesch 

d'Trophäejuegd op anere Kontinenter als eng Fräizäitaktivitéit? 

Den Import ass wéi gesot iwwer d’CITES-Konventioun gereegelt. Dëst ass eng international 

Konventioun an et ass wichteg, dat op deem Niveau ze geréieren, fir dass et Sënn mécht. Lëtzebuerg 

setzt sech weiderhinn fir de Schutz vun wëllen Déierenaarten an, sou och am Kader vun der benannter 

Konventioun. D’Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung huet viru 4 Joer bei der 

Cargolux dofir plädéiert dass d’Cargolux keng Trophäen méi transportéiert. No eisem Wëssen ass 

d’Cargolux deem Wonsch nokomm. 

Ass et zu Lëtzebuerg nach ëmmer erlaabt, kommerziell Juegdreesen op geschützte Wëlldéieren an 

anere Länner unzebidden? 

Dëst ass eng kommerziell Aktivitéit, déi net iwwer lëtzebuerger Gesetzer gereegelt ass. 
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