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Fernand ETGEN
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L-7201 Bereldange

Lëtzebuerg, den 11/11/2019
Hàr President,
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech,
dës parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Mobilitéit & Bannenzeg Sécherheet
weiderzeleeden.
A menger parlamentarescher Fro n°1251 wolit ech méi iwwert d'Iwwerwaachungsmesurë
vun der CFL wëssen. D'Ântwert vum Minister liwwert Informatiounen iwwert déi jeeweileg
Spàicherfristen, d'Accèse souwéi d'Consultatioune vum Iwwerwaachungsmaterial.
An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:
1. An der Àntwert schwàtzt den Flâr Minister op verschiddene Platze vu befugte
Persounen. Wien sinn dës befugte Persounen a vu wiem kréien se hir Autorisatioun
ausgestalit?
O Falen och d'Zuchbegleeder souwéi d'Lokomotivféierer ënnert dës befugte
Persounen?
■ Falls jo, vu wiem erhalen si d'Autorisatioun?
■ Hunn dës Persoune speziell Schoulungen hisiichtiech den
Dateschutzgesetzer absolvéiert?
2. Wéi vill Strofdote konnten duerch Videoopnamen vun der CFL an de leschte Joren
tatsàchlech opgekiâert ginn?
3. A wéi ville Fàll waren d'Opnamen, déi zur Opkiârung vun der Strofdot hâtte féiere
kënnen, scho geiàscht de Moment wou d'Poiice se ugefrot huet?
4. Bei wéi ville Plainten, déi d'Poiice am Beràich vum ëffentlechen Transport krut, huet
d'Videomaterial een Opschloss iwwert de Virgank vun der Dot ginn? Bei wéi ville
net?
5. Bei wéi ville Plainten, déi d'Poiice am Beràich vum ëffentlechen Transport krut,
konnt d'Videomaterial net benotzt ginn?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Mobilité
et des Travaux publics

Luxembourg, le 23 décembre 2019

CHAMBRE DES DEPÜ'
Entrée le ;

2 3 DEC. 2019

Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec
le Parlement
Service Central de Législation
43, boulevard F.D. Roosevelt
L - 2450 Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse commune à la question
parlementaire N’IASl du 11 novembre 2019 de l'honorable député Monsieur Marc
Goergen, concernant la vidéosurveillance des CFL, tout en vous priant de bien vouloir en
assurer la transmission à Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

7
François Bausch
Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics

Adresse postale; L-2940 Luxembourg

Bureaux: 4. Place de l'Europe
Luxem bourg/Ki rch berg

Téléphone: 247-83301
Téléfax: 247-93308

Ântwert vum Har François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten a Minister fir
bannenzeg Sécherheet op déi parlamentaresch Fro n” 1461 vum 11. November 2019 vum Har
Deputéierte Marc Goergen zum Sujet vun der Vidéosurveillance vun der CFL

Wéi schonns an menger viirechter Àntwert op d'parlamentaresch Ufro Nr. 1251 vum 25. September 2019
uginn, sinn déi autoriséiert Agenten fir d'Biller vun der Videoiwwerwaachung an den Zich ze visualiséieren:
Spezialiséiert Techniker déi ail technesch Problemer vun der Installatioun vun der
Videoiwwerwaachung kontrolléieren a regléieren;
D'Persounen déi habilitéiert sinn fir ze kontrolléieren dat d'Consultatioun vun de Biller konform
mat de gesetzieche Virschrëften ausgeféiert gëtt, wéi d'CFL-Agenten vun der Divisioun «Juridique
et Assurance" (JA) a vum "Service Sécurité, Sûreté et Environnement" (SE),
Den « Délégué à la Protection des Données » (DPO),
D'Personalvertrieder wann ee CFL-Agent betraff ass,
D'Persounen déi habilitéiert sinn d'Biller ze consultéieren.
Bei de "Persounen déi habilitéiert sinn d'Biller ze consultéieren" handelt et sech méi prazis em:
De "Responsable Sûreté" vun der Divisioun vun der Zuchbegleedung, deen am Kader vun der
Kontroll vun der Anhaalung vun de Prozeduren, d'Videoiwwerwaachung an den Zich visualiséiert,
D'Kontrolleren an d'Inspekteren (déi Zuchbegleetpersonal kontrolléieren) aus der Divisioun
Zuchbegleedung déi d'Biller récupéréieren an hiir Visualisatioun organiséieren.
D'Zuchbegleetpersonal an d'Zuchfuerer hu keen Zougang zu de Biller. Sollten dës awer zousàtziech zu
hirer Funktioun nach Personalvertrieder sinn, da kënne si am Kontext vun dëser Funktioun trotzdem an
d'Situatioun kommen fir d'Biller ze gesinn.
D'Gestioun vun den Zougrëffer op d'Biller gëtt duerch intern Prozeduren organiséiert an eenzeg déi
Persounen déi een Interesse am Kontext vun der Videoiwwerwaachung hunn, kënnen Zougrëffsrecht op
d'Biller hunn.
Ee Regester erlaabt, d'Identificatioun vun deene Persounen déi d'Biller visualiséiert hunn.
Schiussendlech kréien des Persounen eng Formatioun iwwer d'Anhaalung vun den Prozeduren.
Desweideren ass et aktuell net méiglech fir déi detailléiert Statistiken déi an de Froen ernimmt ginn
erauszefilteren.

