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Lëtzebuerg, den 29/07/2019
Hàr President,
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech,
dës parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Landwirtschaft & Emwelt, Klima a
nohalteg Entwécklung weiderzeleeden.
Verschidde Bierger ronderëm d'Land hunn an de leschten Deeg drop opmierksam
gemaach, dass vill Zuuchtdéieren, déi op de Wisen stinn, keen Ënnerdaach hunn a
wàrend d'Spëtztentemperature vu bal 40°C am Schied an der praller Sonn stinn.
Den Artikel 4 Punkt 3 vum Déiereschutzgesetz gesàit vir, dass jiddereen, deen en Déier
hait, dofir suerge muss, dass d'Temperature vum Déier u seng Aart adaptéiert muss sinn.
Wa Kéi, Pàerd a Geessen an der praller Mëttegsonn stinn, ass dës Konditioun mat
grousser Wahrscheinlechkeet net méi erfëllt.
An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:
1. Ass de Landwirtschaftsminister a Kenntnis dovunner, dass queesch duerch d'Land
Déieren op de Felder an der praller Sonn stinn? Consideréiert de Minister dës als
ee Verstouss géint d'Déiereschutzgesetz vun 2018?
2. Huet de Minister am Kontext vun der aktueller Hëtztwell iergendwellech Kontrolle
vum Déiereschutzgesetz duerchgefouert? Falls nee, firwat consideréiert de Minister
dass zu Lëtzebuerg ail Déieren adéquat virun den héijen Température geschützt
sinn?
3. Verschidden Notzdéiere grasen op Grondstécker, déi Deel vun enger Zone Verte
sinn. Kann d'Ministesch fir Ëmweltschutz confirméieren, dass an dem Fall
d'Demanden, fir ee mobillen Iwwerdaach opzestellen, vum Ministère refuséiert
ginn?
O Falls jo, aus wéi enge Grënn?
O Wàert d'Regierung heizou nach dëse Summer eppes ënnerhuelen?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député
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0 4 SEP,

Monsieur Marc HANSEN
Ministre aux Relations avec le
Parlement
Service Central de Législation
LUXEMBOURG

Luxembourg, le 4

Objet: Question parlementaire n° 981 de l’honorable Député Marc Goergen

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la réponse commune de Monsieur le
Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Madame la
Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable 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.

Romairf SQHNEIDER

i^%onsie commürïÇ;;du Ministre de i’A^iSuiture. dë îà Viticulture et du Développement
rural et dë là Ministrè dè i’EhVirohnëniiént, du Climat et du Deyeloppement durable à la
question parlementeib n° jS>8l de f honorable; débuté MOnsiëur Maix Goergen
Ass de LandwirtSchafëmlniSter a kënntnis doVuhnër, dass qüeësch duërch d’Land
Dèlëirën dp de Felder ah: dër praller Sbnn stlnn? Cdnslderéiëht de Mln|ster des ais ee
VerstpussQëlnt d’Deierëschutzgesëtz vun 2018?
D’Réglèmèht.vum»5. Dezember 2018 hiat Bèzuéh op d’Halen yun Dèieren gesâit am Artikel
3 yir dassi lalls Péièren pp: engèr ^iss gehale ginn a vvârënd iângerer Zâit extrem
WiëderkGnditidünéh herrecheh, des Déiefen rriüssen Schutz fannen ;sief et an engem
Ënnerstand respektiv bei enger Héck oder ënnert Beem.
Muet de Mtnistër àm Kdhtëxt vuh dër àktuëller Hëtztwëli iërgëndwëliech KohtrOlle vùm
Déieresçhutzgesetz duerchgefouert? Fàlls nee, firwat consideréiert de MiniStër dass
zU Lëtzebuerg ail Déiereh adéquat virun den héijen Température geschützt sinn?
D’Vetërinârsinspektioun huet wârend der Hëtzwell ail Plainte déi êran komm direkt
iwwerprèift an et ass zesummen marn Propriétaire yun den Déieren eng Léisung gesicht
ginn déi derri Péièresçhutz gerecht gëtt;
Versçhidden Notzdélere grasen op Grondstécker, déj Deel yun ehgër Zone Verte sihn.
Kahri d’MinlStésch fir ËitiweltSchütz cohfirméieren, dass an dem Fall d’Demandën, fir
ëe mdbillen Iwwerdaach ppzestellen, vum Ministère refuseiert ginn?
e

Fàlls jd, àus wéi èhgé Grënri?

O

Wâëltd^Rëgiërùhg hëizdü nàch dësé SuïhmëreppeS ëhherhuëlëh?

Déi yum hpnprabelen Dèputéierte gefroten Informatiburie goufen an der Àntwert op
d’parlamëntârèsch Ufro n°951 :rhatgèdéelt.

