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Objet: Question parlementaire n“ 452 de l'honorable Député Monsieur Sven CLEMENT

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, ma réponse à la question 
parlementaire citée sous rubrique.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués.

Le Ministre de l'Agriculture, 
de la Viticulture 

et du Développement rural.

Romain ÊCI-ffslEIDER



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture 
et du Développement rural

Réponse de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural à la question parlementaire n° 452 de Monsieur le Député 
Sven Clement

Wéi a wéi oft gëtt d'Ëmsetzung vum Artikel 11 vum Déiereschutzgesetz zu Lëtzebuerg 
koiïtrolléiert?

Wéi a wéi oft gëtt spezifesch kontrolléiert, dass Léit kéng amputéiert Hënn halen?

D’Kontrolle vun amputéierten Hënn ginn op verschidden Niveaue gemaach.

Ail Hondsbesëtzér muss sain Hond identifizéiere loossen, esou dass do schonns ee 
Veterinar eng éischt Kpntroll vum Hond mécht. Falls bien do feststellt, dass ee Verstouss 
géint den Artikel Tl vum Déiereschutzgesetz vidait, mellt bien dat bei der 
Veterinàrsvefwaltung. Och Hondsschôuien oder Déierenasylër, déi een amputéierten Hond 
kréien, mellen dat bei der Verwaltung.

Eng aner Zbrt vu Kontrolle; gëtt prâvéntiv vun der Veterihârsverwaltung gemaach. zum 
Beispill op Hondsaùsstellungen, wou keen amputéierten Hond dâerf ausgestallt ginn.

Eng lëscht Zort vu Kontrolle sinn déi, déi zesummé vun der Police an der 
Veterinârsverwaltung gemaach ginn, wann eng Plainte era kënnt, dass een amputéierten 
Hond iergendwou gëhale gëtt. Dann gëtt eng Visite des; lieux organiséiert, wou festgestallt 
gëtt, op et seçh ëm ee Verstouss géint den Artikel 11 vum Déiereschutzgesetz handelt.

Ass d ‘Regiërung dér Mëenung, dass d’Déiereschutzgesetz an de Reglement vum 
6; Nôvembër 2018 ënnert hirer aktuëller Form Déiereschütz Organisatiounen an hirer 
Aarbecht aschrànken?

Nee, et ass keng Aschrankung an der Aarbecht vun den Déiereschutzorganisatiounen, wëll 
si si jo gewéinlech am enke Kontakt mat engem Veterinar, dee beuerteele kann, ob eng 
Amputatioun op eng medezinesch Noutwennegkeet zeréckzeféieren assi oder op et eng 
"kosmetesch" Amputatioun ass.

Gedéhkt d 'Regiérûng - villâicht iwwért dé Weé vüh staàtlëch auS gestallten a 
kpntrolléierte Lizenzen-bestëmmten Associatiounen, déi sech fir d ‘Wuel vu 
verholéisségen Déieren asétzen, eng Erlaabhis ze erdeelen, fir amputéiert Hënn oder 
Katzen aus dem Ausiand an dem Inland zu Lëtzebuerg vermëtteieh ze kënnen?

Et ass net ugeduecht, esou Lizenze fir den Import vun amputéierten Hënn oder Katzen aus 
dem Ausiàhd auszestèlièn, fir se hei ze vërmëttelen. D’Âuswiel vun Hënn a Katzen, bei 
Ziiçhter an an Déierenasyler, ass sécher grouss genuch, dass d’Zréckgrâifen op amputéiert 
Hënn a Katzen net noutwendeg ass. Si kënnen awer an eenzele Fâll, op Basis vun engem 
medezineschen Zertifikat vun engem zougeloossenë Veterinar, och weiderhin iwvver 
Déiereschutzorganisatipunen an Déierenasyler vermëttelt ginn.




