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10 on 2019 Monsieur le Ministre aux Relations 
avec le Parlement 
p.a. Service Central de Législation 
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Objet: Réponse commune de Monsieur le Ministre des Communications et des Médias 
Xavier BETTEL et de Madame la Ministre de la Justice Sam TANSON, à la question 
parlementaire n°1091 du 20 août 2019 de Monsieur le Député Sven CLEMENT au 
sujet « Banque de données de l'ILR »

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune à la question 
parlementaire n° 1091 du 20 août 2019 de Monsieur le Député Sven CLEMENT.

Veuillez agréez, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Le Miniitreraes Communications 
\ endes Médias

Xavier Bettel
«
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Gemeinsam Antwert vum Har Xavier Bettel, Kommunikatiouns- a Medieminister, a vun der 
Madame Sam TANSON, Ministesch fir Justiz op d'parlamentaresch Fro No 1091 vum 20ten 
August 2019 vum Hàr Deputéierten Sven CLEMENT

D'Gesetz vum 27. Juni 2018, dat d'Gesetz vum 30. Mee 2005 « concernant la protection de la vie 
privée dans le secteur des communications électroniques» modifizéiert huet, ass den 9. Juli 
2018 a Kraaft getrueden. De Fichier centralisé ass sait dem 9 Juli 2019 operationell, esou wéi dat 
am Gesetz virgesinn ass. Wéinst dëser kuerzer Lafdauer ass et momentan nach ze fréi, vir 
déifgràifend Conclusiounen ze zéien.

De CTIE assuréiert, a senger Qualitéit als Sous-traitant, déi alldeeglech operationell Gestioun vum 
Fichier centralisé.

De 27. Juni 2019 ass den éischten Import initial gemaach ginn. D'Opérateuren haten 
d'Méiglechkeet schonn e puer Woche virun dem Délai vum 9. Juli Donnéeën erop ze lueden. Et 
sinn bis den 8. Oktober 2019 1.797.384 Datesàtz eropgeluede ginn. De Fichier centralisé ass 
tëscht dem 9. Juli 2019 an dem 9. Oktober 2019 844 mol consultéiert ginn.

D'Opérateuren verweisen meeschtens an hire Conditions générales op hir gesetziech 
Obligatiounen. An dësem Fall ergëtt sech d'Obligatioun fir d'Daten an de Fichier centralisé 
anzespeisen aus dem neien Artikel lObis vum virgenannte Gesetz vum 30. Mee 2005. Um Site 
vum ILR fënnt een d'Informatiounen zu dem Gesetz.

D'Opérateure musse laut Artikel 73, Paragraphe 3 vum Gesetz vum 27 Februar 2011 « sur les 
réseaux et les services de communications électroniques » beim Ofschloss vun engem Vertrag 
d'Informatiounen erhiewen iwwer Numm, Adress, Gebuertsdag a Gebuertsuert, an eng 
Kontaktnummer, an si mussen déi an de Fichier centralisé aspeisen. Et ass effektiv fir den 
Operateur net ëmmer méiglech ze kontrolléieren, op ail déi Donnéeën richteg respektiv nach 
aktuell sinn.

Den Traitement, dee vum Procureur d'Etat, dem Untersuchungsriichter, den Officiers de Police 
judiciaire an dem Geheimdéngscht gemaach gëtt am Kader vum Artikel lObis fallt net ënnert den 
Uwendungsberaich vum europaeschen Dateschutzreglement (RGPD), mais ënnert deen vum 
Gesetz vum 1. August 2018 (Artikel 1) iwwer strofrechtiech Donnéeën (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), mat deem Lëtzebuerg 
d'Directive EU 2016/680 ëmgesat huet, de Pendant aiso zum RGPD am domaine pénal.

Den Artikel lObis vum Gesetz vum 27. Juni 2018, dee genee festhalt wéi eng Donnéeë vun den 
Opérateuren den zoustànnegen Autoritéiten mussen zur Verfügung gestallt ginn, an zu wéi engen 
Zwecker an ënnert wéi engen Konditiounen se daerfe benotzt ginn, ass am Respekt vun daer 
uewe genannter Directive verfaasst ginn. Déi Directive war jo schonn de 4. Mee 2016 am Journal 
Officiel vun der EU publizéiert ginn a gouf och a Betruecht geholl fir d'Gesetz vum 27. Juni 2018 
(PdL 6921) auszeschaffen.

Den Artikel 3 Paragraphe 2 vum Gesetz vum 1. August 2018 (portant organisation de la 
Commission nationale pour la protection des données et mise en oeuvre du règlement (UE) 
2016/679 ...) léisst iwweregens zou, dass Donnéeën och kënne fir aner Zwecker gebraucht gi wéi 
déi, fir déi se gesammelt goufen, wann dat noutwenneg a proportionéiert ass.



Fir d'Licéitéit vum Accès op de Fichier ze garantéieren an ze kontrolléieren, mussen 
d'Utilisateuren sech un d'Dispositiounen vum Artikel lObis Paragraphe 6 halen. Dëse schreift vir, 
dass d'Informatiounen zu der Persoun, déi de Fichier consultéiert huet, souwéi 
d'Informatiounen, déi consultéiert goufen, d'Critèrë vun der Recherche, den Datum an d'Auerzait 
vun der Consultatioun a virun allem och de Motiv vun der Consultatioun musse gespaichert ginn. 
Dozou gehéiert och d'Aktenzeechen vun enger Enquête pénale.

D'Dateschutzautoritéiten kënnen zu ail Moment eng Kontroll duerchféieren. An deem Kontext 
kënnen se och kontrolléieren, wien de Fichier consultéiert huet, a wéi en Motiv en uginn huet.

Am Kader vun der Procedure législative vum Gesetz vum 27. Juni 2018 ass décidéiert ginn, dass 
den 112 net op de Fichier central muss zréckgraifen, well en opgrond vum Gesetz vum 30. Mee 
2005 schonn déi néideg Daten kritt am Fall vun engem Noutruff. Den Accès op de Fichier 
centralisé vun designéierten Persounen vum Service de Secours vun der Police, deen am Gesetz 
vun 2005 net explizit erwànt gëtt, ass awer zréckbehale ginn.


