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Här Fernand Etgen 

President vun der Deputéiertechamber 

19, um Krautmaart 

L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, de 25. Abrëll 2022 

Här President, 

esou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här 
Staats- an Digitalisatiounsminister weiderzeleeden. 

De 6. Oktober 2015 huet den Europäesche Geriichtshaff den Dateschutzaccord “Safe Habor“ 
tëschent der EU an de Vereenegte Staaten fir ongülteg erkläert. Dëst besonnesch mat Referenz 
op déi staark Zougrëffsméiglechkeeten, déi amerikanesch Geheimdéngschter domat op 
d’Donnéeë vu privaten EU-Bierger krut hätten. Am Bezuch op den Nofollgeaccord “Privacy 
Shield“ koum et 2020 op en Neits zu sou engem Urteel. De 25. Mäerz dëst Joer gouf zu 
Washington dunn nach eng Kéier en neien Accord tëschent Vertrieder vun der EU-
Kommissioun an den USA ënnerschriwwen.  

An deem Sënn géif ech dem Här Staats- an Digitalminister gär dës Froe stellen: 

1) Kann den Här Minister matdeelen a wéi engem prozedurale Stadium deen
aktuellen Accord sech befënnt a wéi eng legal Basis aktuell fir den Datentransfert
tëschent der EU an den USA applikabel ass?

2) Kann den Här Minister am Sënn vun der Fro virdru matdeelen, ob dësen neien
Accord muss vun der Chamber ratifizéiert ginn?

3) Kann den Här Minister matdeelen, ob an op wéi eng Manéier sech d’Lëtzebuerger
Bierger beim Notze vu verschiddenen, digitale privat Zerwisser, zum Beispill
soziale Medien, gegeebenenfalls mussen drop astellen, datt dësen Accord och
réckwierkend op hir Donnéeë kann applizéiert ginn?

4) Kann den Här Minister matdeelen, ob an op wéi eng Manéier d’Lëtzebuerger
Bierger sech am Kader vun dësem Accord nach juristesch dogéint wiere kënnen,
datt hir Donnéeën an d’Vereenegt Staaten transferéiert ginn oder bleift hinne just
d’Méiglechkeet op déi entspriechend digital Zerwisser an domat och en Deel vum
soziale Liewen ze verzichten?

5) Kann den Här Minister elaboréieren, ob wéi eng Manéier garantéiert ass, datt
kengerlee Daten, déi d’Lëtzebuerger Bierger am Kader vun der Interaktioun mat
staatlechen Institutiounen, och mat privaten Entreprisen an ëffentlecher Hand,
matdeelen, an d’Vereenegt Staaten transferéiert ginn?

Mat déiwem Respekt, 

Fernand Kartheiser 
Deputéierten 
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Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, le 26.04.2022



 
 
 
 
 
 
 

 
Äntwert vum Här Xavier BETTEL, Kommunikatiouns- a Medieminister op d’parlamentaresch Fro N° 6102 
vum 26. Abrëll 2022 vum Här Deputéierten Fernand KARTHEISER iwwer “Accord Privacy Shield entre 
les États-Unis et l'Union européenne” 

 
Wat d’Mechanisme fir d’Iwwerdroung vu perséinlechen Donnéeën an Drëttlänner ugeet, besonnesch an 
d’Vereenegt Staaten, wéi och den Impakt vun den Urteeler vum 6. Oktober 2015 a vum 16. Juli 2020, 
verweisen ech den honorabelen Deputéierten sech op d‘Äntwerten op déi parlamentaresch Froen N° 
2574 vum 22. Juli 2020 an N° 4247 vum 10. Mee 2021 ze bezéien. Zousätzlech zu den 
Transfertsinstrumenter déi de néidege Schutzniveau vu perséinlechen Donnéeë garantéiere sollen, huet 
de Comité Européen de la Protection des Données („EDPB“ op Englesch) am Juni 2021 
Recommandatiounen1 zu complémentaire Mesuren dozou adoptéiert. Am Februar 2022 huet den EDPB 
och Richtlinnen2 zu de Codes de conduites fir d’Transferte publizéiert. 
 
Am “Prinzipienaccord”, deen de 25. Mäerz 2022 vun der Präsidentin vun der europäescher Kommissioun 
an dem Präsident vun de Vereenegte Staaten ugekënnegt gouf, geet et haaptsächlech em déi 
regulatoresch Reformen, déi solle bezwecken, op amerikanescher Säit de selwechten Niveau u Garantien 
z’erreechen, fir dass eng néi “Décision d’adéquation” am Sënn vum Artikel 45 vum RGPD geholl ka ginn. 
Och wann dësen Accord eng wesentlech Etapp markéiert, musse virun der Adoptioun vun enger neier 
“Décision d’adéquation” vun der Europäescher Kommissioun elo nach eng Rei Schrëtt erfollegen. Fir 
d’éischt mussen déi ugekënnegt amerikanesch regulatoresch Reformen ëmgesat ginn. Dës ginn dann vun 
der europäescher Kommissioun sou wéi engem Comité deen duerch den Artikel 93, Paragraph 2, vum 
RGPD etabléiert gouf, evaluéiert. De Mechanismus vun de “Décisions d’adéquation” favoriséiert 
d’Zirkulatioun vun den Donnéeën sou wéi fir d‘Stabilitéit vun den transatlanteschen Transferte vun 
Donnéeën. Dës Transferte sollen am Respekt vum europäesche Recht stattfannen, wéi dëst vum 
europäesche Geriichtshaff interpretéiert gëtt. 
 
 

Lëtzebuerg, den 1. Juni 2022 
De Kommunikatiouns – a Medieminister 

(s.) Xavier Bettel 

                                                           
1 Recommandations 01/2020 : https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-
documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_fr  
2 Lignes directrices 04/2021 : https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-
042021-codes-conduct-tools-transfers_fr  
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