
PIRATEN 
Sensibilite politique 
Boite postale 83 
L-7201 Bereldange 

de la Viticulture 
et du Oeveloppement rural, 8 

Ref6rence: 

- '-i ~tr. 2019 

A traiter par: 
Femand ETGE 
President vun ~~iertechamber 
19, um Krautmaai~------------" 

( HI\ MB R [ u r ' : H f' ! ' .-~ 728 Letzebuerg 

it) q ~ 

_,J__/f_ 1,g 
Letzebuerg, den 02/09/2019 

Hir President, 

Sou wel den Artlkel 83 vun elsem Chamberareglement et vlrgesilt, bleden ech lech, 
dis parlamentaresch Fro un de Minister fir Landwlrtschaft welderzeleeden. 

A menger parlamentarescher Fro n ° 225 hat ech den Har Landwirtschaftsminister ufanks 
des Joers no lnformatiounen iwwert d'Organisatioun vun der diesjAreger 
Hondsausstellung zu Litzebuerg gefrot. D'Dog Show huet dunn effektiv den 31.8 an den 
1.9 zu Litzebuerg stattfonnt. A wei aus der Antwert vum Minister ervirgeet, goufen 
d'Kontrolle vum Deiereschutzgesetz vun iffentlecher SAit aus mat Hillef vun der 
Veterinarsinspektioun an der Douane organiseiert. 

An deem Zesummenhang weilt ech dem Minister des Froe stellen: 

1. A wei engem Emfang goufe Kontrollen op der Ausstellungsflach an och um Parking 
organiseiert? Ass de Minister der Meenung, dass den ~mfang vun dese Kontrolle 
ausraichend war? 

2. Goufen um Event iergendwellech lnfraktiounen geint d'Deiereschutzgesetz 
festgestallt? Falls jo. em wei eng lnfraktiounen huet et sech heibAi gehandelt? 

3. Goufe bez0glech dem Deierentransport Kontrollen duerchgefouert? Gouf zum 
Beispill kontrolleiert, ob d'Deieren an den Transportkafeger genuch Platz, Fudder a 
Waasser haten? A gouf och d'Temperatur an d'Anhale vun de Pause warend dem 
Transport kontrolleiert? 

o Falls jo, wei genee sinn des Kontrollen ofgelaf? 
• Wei goufen d'Hondsziichter kontrolleiert, dei mei wait Distanzen op 

Litzebuerg zereckgeluecht hunn? 

4. Den eischten Artikel vum Deiereschutzgesetz schwAtzt den Deieren eng Digniteit 
(•W0rde) zou. Ass d'Regierung der Meenung, dass effentlech Hondsaustellungen 
d'Wurde vum Deier respekteieren? Sinn des Deierenausstellungen des Weideren 
hautzedaags nach ethesch vertrietbar? 

Mat deiwem Respekt, 

GOERGEN Marc 
Depute 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 02 septembre 2019 

Objet: Question parlementaire n° 1148 du 02.09.2019 de Monsieur le Depute Marc Goergen -
Exposition canine 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous communiquer par la presente la question parlementaire sous objet. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la reponse du Gouvernement dans le delai d'un 
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments les plus distingues. 
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Femand Etgen 

President de la Chambre des Deputes 
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Réponse de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
rural à la question parlementaire n° 1148 de l’honorable Député Marc GOERGEN 

 

1.A wéi engem Ëmfang goufe Kontrollen op der Ausstellungsfläch an och um Parking 
organiséiert? Ass de Minister der Meenung, dass den Ëmfang vun dëse Kontrollen 
ausräichend war? 

Am Virfeld vun der Dog-Expo, déi den 31.8. an 1.9.2019 zu Lëtzebuerg stattfonnt huet, waren 
déi verschidde Kontrollen tëschent dem Organisateur (FCL), der Douane, der 
Veterinärsverwaltung an de praktizéierende Veterinären ofgeschwat ginn. 

Wärend d‘Douane an d’ASV sech méi em d’Ëmfeld vun der Ausstellung gekëmmert hunn, 
waren d’Veterinären zoustänneg fir d‘Kontrolle beim Agang an och an den Ausstellungshalen, 
wou si vun enger Rei vu Leit vun der FCL ënnerstëtzt goufen. Alles an Allem kann ee 
behaapten, dass fir esou eng Zort vun Ausstellung den „Dispositif de Contrôle” exzeptionell 
ass. 

2.Goufen um Event iergendwellech Infraktioune géint d’Déiereschutzgesetz 
festgestallt? Falls jo,ëm wéi eng Infraktiounen huet et sech heibäi gehandelt? 

Infraktioune goufe keng festgestallt. Een Tëschefall war dass een Aussteller Hënn am Auto 
um Parking sëtze gelooss, obschonn dëst vum Organisateur strikt verbuede gouf.  Duerch 
den Asaz vun den Autoritéite konnt de Problem awer schnell behuewe ginn. 

3.Goufe bezüglech dem Déierentransport Kontrollen duerchgefouert? Gouf zum 
Beispill kontrolléiert, ob d’Déieren an den Transportkäfeger genuch Platz, Fudder a 
Waasser haten? A gouf och d’Temperatur an d’Anhale vun de Pause wärend dem 
Transport kontrolléiert? 

• Falls jo, wéi genee sinn dës Kontrollen ofgelaf? 

  Wéi goufen d’Hondsziichter kontrolléiert, déi méi wäit Distanzen op Lëtzebuerg 
zeréckgeluecht hunn? 

Betreffend den Transport kann hei natierlech nëmmen „à destination“ kontrolléiert gi wat 
d’Gefierer an Equipementer betrëfft. Hei huet haaptsächlech d‘Douane, déi um Parking 
präsent war, Kontrollen duerchgefouert, an et goufe keng Verstéiss festgestallt.  

4.Den éischten Artikel vum Déiereschutzgesetz schwätzt den Déieren eng Dignitéit 
(=Würde) zou. Ass d’Regierung der Meenung, dass ëffentlech Hondsaustellungen 
d’Würde vum Déier respektéieren? Sinn dës Déierenausstellungen des Weideren 
hautzedaags nach ethesch vertrietbar? 

Hondsausstellunge gi vun nationalen Zuuchtverbänn, bei eis d’FCL (Fédération Cynologique 
Luxembourgeoise), déi un den internationalen Zuuchtverband FCI affiliéiert sinn, organiséiert. 

Ziel vun dësen Ausstellungen ass et ze beuerteelen, ob anatomesch oder morphologesch 
Detailer vun engem Hond dem Rassenstandard entspriechen. Nëmmen anatomesch korrekt 
Déieren dierfen als Zuuchtdéieren agesat ginn. „Qualzuuchten“ sollen esou verhënnert ginn; 
et ass een z.B. beim Däitsche Schéifer dovunner ofkomm, se esou ze ziichten, datt den 



hënneschte Laf méi déif ass wéi de viischten, wëll vill Problemer mat Hëftdysplasie duerch 
esou eng Zuucht virkomm sinn. 

Ausserdeem ginn och Hënn vun der Zuucht ausgeschloss, déi en aggressiivt Verhalen 
opweisen. D‘Riichter beuerteelen also net nëmmen d’Morphologie, mee och de Charakter 
vum Hond. Hondsausstellunge sinn also extrem wichteg, fir de Rassenstandard, och am Sënn 
vun hirem Wiesen a Verhalen, vun eisen Hondsrassen ze erhalen an sinn dofir och nach 
hautesdaag ethesch vertriedbar. 

D‘Organisateure vun der Dog Expo setzen sech dofir an, dass bei den ëffentlechen 
Hondsausstellunge net nëmmen d’Würde vum Déier respektéiert gëtt mee och säin 
Wuelbefannen. Dofir ginn jo net nëmme Kontrolle bei der Entrée gemaach, mee et gëtt och 
eng Permanence vu Veterinären de ganzen Dag iwwer assuréiert. 
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