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Gemeinsam Àntwert vum Har François BAUSCH, Minister fir bannenzeg Sécherheet, vun der 
Madame Sam TANSON, Justizminister a vum Hàr Pierre GRAMEGNA, Finanzminister, op déi 
parlamentaresch Fro n°1027 vum 6. August 2019 vum honorabeien Deputéierte Sven Clement

Fro 1

Ouni kënnen a wëllen op dee spezifesche Fall vun deem Bierger anzegoen, op deen den Har 
Deputéierten sech bezitt, ass et esou dass bei der Police, wéi dat schonn a vireschten Àntwerten 
op parlamentaresch Ufroen gesot ginn ass, d'Protokoller an Rapporten 10 Joer am Fichier central 
gehale ginn an dann an d’Partie Archivage transferéiert ginn wou nëmmen op Autorisatioun vum 
Procureur général oder vun engem vun sengen Adjointe kann op d'Daten zougegraff ginn.

D'Douanesverwaltung kann sech net zu engem Fallbeispill prononcéieren dat dem honorabeien 
Deputéierte bekannt ass, awer der Verwaltung net. An dësem Kontext ënnerstraicht d'Douane 
awer dass bis zum 6. August 2019 ail deene Persounen, déi hied Recht op Informatioun am Kader 
vum dem Gesetz « loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de 
sécurité nationale » an Usproch geholl hunn, matgedeelt gouf, dass d'Douane keng perséinlech 
Donnéeë vun hinnen traitéiert.

Fro 2

Ail Polizist kann am Fichier central Accès op den Archivdeel froen. D' Responsabel vum Fichier 
central kontaktéieren dann déi zoustanneg Magistraten an erkiàre firwat den Accès gefrot gëtt. 
Wann den zoustannegen Magistrat den Accord gëtt, gëtt den Dossier fir de Beamten fraigeschalt.

Fro 3

Et ass wichteg nach eng Kéier drop hinzeweisen dass d'Traitementer déi d’ Police an der 
Exekutioun vun hiren operationellen Missiounen, wéi den Fichier central, net ënnert d'RGPD fait 
mee ënnert d'Dateschutzdirective 2016/680, respektiv hiert Transpositiounsgesetz.

Vun dem Moment wou d' Police den Accès op d’ Partie Archive vum Procureur général 
autoriséiert krut, ginn d'Donnéeën no deenen selwechten Regelen traitéiert wéi déi, déi nach 
net archivéiert sinn.

Firwat d'Informatiounen net évoquéiert goufen gëtt an der Fro 5 beantwert.



Fro 4

Wéi sech aus der Àntwert op d'Fro 4 ergëtt, ass den Artikel 15 vum RGPD net applicabel, mee 
den Equivalent aus dem Transpositiounsgesetz vun der Directive 2016/680, wat den Artikel 13 
ass.

Den Prinzip selwer vun den Transferten an d'AusIand ass allerdéngs an den Artikelen 34 bis 37 
geregelt.

Archivéiert Donnéeën kënnen awer genau \wéi déi aner Donnéeën och behandelt ginn vun dem 
Moment un wou de Procureur général séin Accord ginn huet. Et sief awer och drop higewisen, 
dass fir den Transfert vun Donneeën un ausiànnesch Autoritéiten d'Dateschutztexter nëmmen 
allgemeng Regelen duerstellen, d' Artikelen 34 bis 37 bezéien sech jo och net op EU 
Memberstaten, an dass déi pertinent Regelen sech aus den Texter iv\/wert d'Entralde Judiciaire 
an d'Cooperation Policière ofleeden. Vill vun deenen Texter gesinn iwweregens spezifesch 
Dateschutzregelen vir.

An der Regel ginn d'Leit net a Kenntnis gesat wann hir Donnéeën an d'Ausiand transferéiert 
ginn, well dat am Kontext vu lafenden Ermëttelungen geschitt an dann den Artikel 14 (2) 
applizéiert gëtt. Et sief och nach eng Kéier op den Artikel 17 higewisen, den seet, dass wahrend 
enger lafender Ermëttelung d' Regelen vun der procédure pénale gëllen an net déi vum 
Dateschutz. Dat ass fir ze verhënneren, dass een sech iwwert d'Hannerdir vum Dateschutz Accès 
op Informatiounen verschafe kann, op déi en als Partei laut procédure penale keen Accès hatt.

Fro 5

An enger éischter Phase huet d'Police keng Informatioune matgedeelt wann et Informatiounen 
an der Partie Archivage goufen. D'Iwwerleeung war, dass d'Donnéeën der Police jo och guer net 
méi zouganglech sinn ouni den explizitten Accord vum Procureur général.

Wéi dunn den Archivage ëmmer méi an de Focus vun dem Débat koum huet d'Police gemengt 
et wàr besser och Informatiounen aus dem Archivage ze ginn, eben och well et duerch déi relativ 
kuerz Délaien awer zu Fall ka kommen wou d'Leit sech wonneren firwat se net am Fichier dra 
sinn, sou wéi dat jo och an dem Fall deen zu dëser Fro geféiert hat den Fall war. D' Police ass 
duerfir am Gaang mat der Magistratur ze kucken ënnert wéi enger Form dat kéint gemaach ginn. 
Bis dat juristesch gekiaert ass gëtt d'Police weiderhin keng Renseignementer zu Donnéeën aus 
dem Archivagedeel.

Fro 6

An strofrechtiechen Dossiere gi vun der Douanesverwaltung perséinlech Informatiounen dem 
Gesetz « loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité 
nationale » no traitéiert. Den Archivage vun dësen Informatiounen ass heibëi abegraff.



Betreffend d'Traitement vu perséinlechen Donnéeën ënnerscheet d'Douane net tëschent 
aktuellen an archivéierten Informatiounen. D'Àntwerte sàitens der d'Douanesverwaltung op ail 
Ufro zu Informatioune betreffend perséinlech Donnéeën am Kader vum viséierte Gesetz ass 
soumat generell a komplett.

Zu den archivéierten Donnéeë bei der Douanesverwaltung gëtt et nëmmen e strikten intern 
limitéierten Zougang, deen de Fonctionnairen aus de jeeweileg zoustannege Servicer virbehalen 
ass.

Fro7

Déi Fro vun de Formulairen, mat deenen d'Biergerinnen an d'Bierger kënne bei engem 
Verantwortiechen («responsable du traitement") hieren droit d'accès ausüben, ass schonn 
diskutéiert a beantwert ginn an der gemeinsamer Sitzung vun der Justizcommissioun a vun der 
Commissioun fir bannenzeg Sécherheet vum 15. Juli 2019, wou d'Madame LARSEN drop 
higewisen huet, dass d'CNPD zwee Formulairen zur Verfügung stellt, ee fir am Kader vum RGPD, 
an ee fir am Kader vum Dateschutzgesetz vum 1. August 2018 iwwert den Dateschutz an de 
Beraicher Strofrecht a national Sécherheet beim jeeweileg zoustannege Verantwortiechen den 
droit d'accès auszeüben. Fir wieder Détailler verweisen ech op de Verbatim vun dàr Sitzung, Sait 
16 a Sâite 59 bis 63.

D'Ausféierunge vun der Madame LARSEN maachen iwwregens daitlech, dass eng Biergerin oder 
e Bierger net ka bei enger eenzeger zentraler Ulafstell nofroen, ob iergendwou beim Staat 
Donnéeën iwwert si oder bien existéieren. Souwuel den RGPD wéi och dat uewe genanntent 
Dateschutzgesetz vum 1. August 2018 sinn no der Logik opgebaut, dass de respektive 
«responsable du traitement" ëmmer déi éischt Ulafstell ass wann eng Biergerin oder e Bierger 
Froen zu sengen Donnéeën huet, déi vun deem «responsable du traitement" veraarbecht ginn. 
An dee «responsable du traitement" kann, je nodeems ëm wéi eng Dateveraarbechtung zu wéi 
engem Zweck et geet, d'Police sinn, oder d'Douanes, e Ministère, oder eng aner Verwaltung, oder 
och nach eng Gemeng. An deem Kontext wier d'Bereetstellung vun engem eenzege Formulaire 
aiso net zweckméisseg an ass dofir och net virgesinn.

Doriwwer hinaus wier dee System vun enger eenzeger Ulafstell fir ail Fichier deen am Kader vum 
Staat gefouert gëtt besonnesch am Kontext vun der Strofverfolgung net kompatibel mat der 
Gewaltentrennung, well dat géif e Rapprochement oder souguer eng Vermëschung vun de 
Fichiere mat sech bréngen, déi op der enger Sait vum Executif an op der aner Sait vum Judiciaire 
gefouert ginn. Dat wier weiderhin och net kompatibel mat den Dateschutzregelen, sou wéi se 
sait August 2018 a Kraaft sinn.


