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CHAMBRE DES DÉPUTES 
Entrée le:

0 8 JAN, 202C
Lëtzebuerg, den 08/01/2020

Hâr 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 
nohatteg Entwécklung & Wirtschaft weiderzeleeden.

Op de soziale Medien hunn an der leschte Méint eng Rëtsch Lait annoncéiert, dass hiert 
Hausdéier - meeschtens sinn et Hënn - Affer vun enger mut\wëlleg erbàigefouerter 
Vergëftung ginn ass, well onbekannt Persoune mat Rategëft preparéiert Fleeschkôderen 
a Gâert Oder op ëffentleche Platzen ausgeluecht hunn, mam Zii, dass d'Déier de Kôder 
frësst. Tatsâchlech sollen och schonns e puer Déieren doduerch gestuerwe sinn.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe steilen:

1. Kann d’Regierung esou Fàll confirméieren? Falis jo, wéi vill Fàll sinn an de leschten 
5 Joren bekannt ginn?

2. Wéi vill Mol goufen d'Tàter vun esou enger Aktioun erwëscht a veruerteelt?

3. Wat kéint een der Regierung no ënnerhuelen, tir ze verhënneren, dass Déieren 
mutwëlieg vu Persounen vergëft ginn?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l'Agriculture, 
de la Viticulture et du 
Développement rural

Dossier suivi par ; M. André LOOS 
Tél : 247-82530

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Entrée le :

Réf.

Monsieur Marc HANSEN 
Ministre aux Relations avec le 
Parlement

Service Central de Législation 

LUXEMBOURG

1 7 JAN 2020

Luxembourg, le
''

Objet: Question parlementaire n*1675 de l'honorable Député Monsieur 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.

Romain SCHNEIDER



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

Réponse du Ministre de l'Agriculture, de la ViticuHure et du Développement rural à la 
question parlementaire n*1675 de l'honorable Député Monsieur Marc Goergen

1. Kann d'Regierung esou Fall confirméieren? Falls }o, wéi vlll FSII sinn an de leschten 5 Joren 
bekannt ginn?

Weder de Landwirtschaftsministère nach déi zoustànneg Verwaltung si mat dëse Fall befaasst 
ginn, sinn awer iwwert d'Press iwwer d'Incidenten informéiert ginn. Normalerweis wenden 
d'Leit sech an dëse Fall un d'Police, déi des Affaren zu Protokoll huelen an 
d'Plainte un de Parquet weiderreechen, sou dass mir iwwer keng Statistike verfügen.

2. Wéi vill Mol goufen d'Tâter vun esou enger Aktioun erwëscht a verurteelt?

Zuele kënne mir keng liwweren, well déi vun de geriichtiechen Instanze bekannt sinn, mee et 
ass et Fait, dass et an esou Fall zimmiech schwiereg ass, en Tater ze ermëttelen, et sief et géing 
en dësen op frëscher Dot ertappen. Oft ass et och schwiereg nozeweisen, dass een Déier 
vergëft gouf a virun Allem eraus ze fannen, em wéi ee Gëft et sech handelt.

3. Wat kéint een der Regierung no ënnerhuelen, fir ze verhënneren, dass Déiere muttwëlieg 
vu Persoune vergëft ginn?

Fir géint esou Virfâll prâventiv vir ze goen ass schwiereg, mee et ass wichteg, dass, wann den 
Tâter erwëscht a verurteelt gëtt, dass dissuasiv Strofen applizéiert ginn. Vergëftung vun 
engem Déier muss als en Akt vun Déierequalerei ugesi ginn. D'Déiereschutzgesetz geseit 
maximal Geldstrofen bis zu 200.000 € resp. eng Prisongsstrof bis zu 3 Joer vir.


