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Lëtzebuerg, den 02/09/2019

Hâr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, 
dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Landwirtschaft weiderzeleeden.

A menger parlamentarescher Fro n°225 hat ech den Hâr Landwirtschaftsminister ufanks 
dës Joers no Informatiounen iwwert d'Organisatioun vun der diesjàreger 
Hondsausstellung zu Lëtzebuerg gefrot. D'Dog Show huet dunn effektiv den 31.8 an den 
1.9 zu Lëtzebuerg stattfonnt. A wéi aus der Àntwert vum Minister ervirgeet, goufen 
d'Kontrolle vum Déiereschutzgesetz vun ëffentlecher Sait aus mat Hëllef vun der 
Veterinàrsinspektioun an der Douane organiséiert.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

1. A wéi engem Émfang goufe Kontrollen op der Ausstellungsfiâch an och um Parking 
organiséiert? Ass de Minister der Meenung, dass den Émfang vun dëse Kontrolle 
ausràichend war?

2. Goufen um Event iergendwellech Infraktiounen géint d'Déiereschutzgesetz 
festgestallt? Faits jo, ëm wéi eng Infraktiounen huet et sech heibâi gehandelt?

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

O Faits jo, wéi genee sinn dës Kontrollen ofgelaf?
• Wéi goufen d'Hondsziichter kontrolléiert, déi méi wàit Distanzen op 

Lëtzebuerg zeréckgeluecht hunn?

4. Den éischten Artikel vum Déiereschutzgesetz schwâtzt 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?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député

www.piraten.lu
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Monsieur Marc HANSEN 
Ministre aux Relations avec le 
Parlement

LUXEMBOURG

Luxembourg, le q g 2Q19

Objet: Question parlementaire n' 1148 de l’honorable Député Marc GOERGEN

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'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre de l'Agriculture, 
de la Viticulture 

et du Développement rural.



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° 1148 de l’honorable Député Marc GOERGEN

1. A wéi engem Ëmfang goufe Kontrollen op der Ausstellungsfiâch an och um Parking 
organiséiert? Ass de Minister der Meenung, dass den Ëmfang vun dëse Kontrollen 
ausrâichend 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 (FOL), der Douane, der 
Veterinarsverwaltung an de praktizéierende Veterinâren ofgeschwat ginn.

Wârend d'Douane an d’ASV sech méi em d’Ëmfeld vun der Ausstellung gekëmmert hunn, 
waren d’Veterinâren zoustanneg fir d'Kontrolle beim Agang an och an den Ausstellungshalen, 
wou si vun enger Rei vu Leit vun der FCL ënnerstëtzt goufen. Ailes an Allem kann ee 
behaapten, dass fir esou eng Zort vun Ausstellung den „Dispositif de Contrôle” exzeptionell 
ass.
2. Goufen um Event iergendwetlech Infraktioune géint d’Déiereschutzgesetz 
festgestallt? Falls jo.ëm wéi eng Infraktiounen huet et sech heibài 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.

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

• Falls jo, wéi genee sinn dës Kontrollen ofgelaf?

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

Betreffend den Transport kann hei natierlech nëmmen ,à destination" kontrolléiert gi wat 
d’Gefierer an Equipementer betrëfft. Hei huet haaptsàchlech d'Douane, déi um Parking 
prasent war, Kontrollen duerchgefouert, an et goufe keng Verstéiss festgestallt.

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

Hondsausstellunge gi vun nationalen Zuuchtverbânn, 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 Dâitsche Schéifer dovunner ofkomm, se esou ze ziichten, datt den



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

Ausserdeem ginn och Hënn vun der Zuucht ausgeschloss, déi en aggressiivt Verhalen 
opweisen. D'Riichter beuerteelen aiso net nëmmen d’Morphologie, mee och de Charakter 
vum Hond. Hondsausstellunge sinn aiso extrem wichteg, firde 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 sâin 
Wuelbefannen. Dofir ginn jo net nëmme Kontrolle bei der Entrée gemaach, mee et gëtt och 
eng Permanence vu Veterinàren de ganzen Dag iwwer assuréiert.


