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Lëtzebuerg, den 19/07/2019

Hâr President,
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech,
dës parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Konsumenteschutz & Kommunikatioun
a Medien weiderzeleeden.
Eng Réi parlamentaresch Ufroen an Dàitschland hunn opgeworf, dass déi dàitsch
Bundesregierung sech iwwert de Bundesnachrichtendienst een Accès op
Sproochassistenten a Privatstéit verschafe kann, ob Alexa, Siri oder Google. Verschidde
Sproochassistenten zeechnen net nëmmen d'Befeeler op, dél de Besëtzer hlm gëtt, mee
lauschteren permanent ouni Zoustëmmung d'Êmgéigend of. Palis dës Methodlk wouer
ass, handelt et sech ëm een délwen Agrëff an dél europàesch a lëtzebuergesch
Grondrechter souwél eng Verletzung vum Konsumenten- an Dateschutz.
Dowéinst, dass d'Regierung sech opgrond vum SREL-Gesetz net ëffentlech zu Froen
betreffend dem Fonctionnement vum SREL àussere kann, beschrànken ech meng Froen
op dEegenschafte vu Sproochassistenten, déi éischter an d'Kategorie vum
Konsumenten- an Dateschutz falen, och wann eng Ausnotzung vu staatlechen Instanzen,
wéi dem SREL, natierlech besuergneserreegend ass.
An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

^

1. Besëtzt d'Madamm Konsumenteschutzministesch Kenntnis dovunner, dass
Sproochassistenten, déi zu Lëtzebuerg ugebuede ginn, permanent Daten iwwert
hiert Èmfeld asammelen, och wann de Benotzer guer net domadder informéiert
ass? Kann d'Ministesch d'Existenz vun der Praxis confirméieren? Wâert si heizou
zu Lëtzebuerg investigéieren?
2. Ass d'Madamm Ministesch fir Konsumenteschutz der Meenung, dass een als
Verbraucher ee Recht dorobber huet iwwert ail d'Informatioun an Eegenschaft vun
engem Produkt am Virfeld Bescheed ze wëssen?
O Ass dëst beim Gebrauch vu Sproochassistenten, wéi bei Alexa, de Fall?
3. Deckt eng Zoustëmmung vun den AGB of, dass de Sproochassistent och
ausserhalb vun der Notzung d'Êmgéigend ouni Begrenzung oflauschtere kann? Ass
des Praxis konform mam Dateschutzgesetz vun 2018 an dem EUDateschutzreglement vun 2016?
4. Ass d'Regierung der Meenung, dass Produkter, déi zu Lëtzebuerg verdriwwe ginn,
dat lëtzebuergescht Dateschutzgesetz vun 2018 befollege mussen?
5. Bei digitalen Inhalter existéieren aktuell eng Unzuel u Variabelen bei deenen
dGesetzer iwwert de Konsumenteschutz oder den Dateschutz un hir Grenze
stoussen, dorënner zum Beispill Serveren, déi ausserhalb vun der EU stinn a bei
deenen den Dateschutz net gràift oder de Fakt, dass vill digital Produkter vu Firmen
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ausserhalb der EU stamen an esou d'Konsumenteschutzreegelen heiansdo
ausgehiewelt ginn.
Ass d'Regierung der Meenung, dass mir zu Lëtzebuerg souwéi an der EU mat
Bezuch op digital Produkter
1. aktuell eng ausreechend Rechtsiag am Dateschutz souwéi am
Konsumenteschutz besëtzen? Falls jo, wéiass de genannte Fall vun de
Sproochassistenten ze erkiàren?
2. aktuell déi néideg Kapassitéite besëtze fir d'Rechter vum Dateschutz a vum
Konsumenteschutz hei duerchzesetzen?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député
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Ministère de la Protection
des consommateurs

Dossier suivi par : Nadia Ojebbar
Tél.: 247-73726
Mail: nadia.djebbar@)mpc.etat.lu

Monsieur Marc HANSEN
Ministre aux Relations avec le Parlement
Service Central de Législation
L-2450 bd. F.-D. Roosevelt

Luxembourg, le 17 septembre 2019
Objet: Question parlementaire n' 928 « Assistant personnel intelligent » du 9 août 2019 de
Monsieur le Député Gusty Graas

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de Monsieur le Ministre de la
Communication et des Médias et de la soussignée à la question parlementaire n" 928 « Assistant
personnel intelligent » du 9 août 2019 de Monsieur le Député Marc Goergen.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

.enert
Ministre de la Protection des consommateurs

19 21, Bd Roy.il
L 2449 Luxembourg

B.P 119
L 2011 Luxembourg
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Ântwert vun der Ministesch fir Konsumenteschutz a vum kdmmünttcatioans-»A4edieminister op
d'parlamentaresch Fro n° 928 vum Oeputéierte Marc Goergen

D'parlamentaresch Ufro vum honorabelen Oeputéierte Marc Goergen bezitt sech op d'Nopeschberaicher
Dateschutz a Konsumenteschutz. D'Politik vun deene Beràicher ass an den respektive Portefeuille vum
Kommunikatiouns- a Medieminister a vun der Ministesch fir Konsumenteschutz, déi ënnert anerem
d'Responsabilitéit huet, fir d'Ëmsetzung vun z\wou Direktiven, déi dem Konsument seng Rechter am Bezuch
zu connectéierte Géigestann verstàerken. De Kommunikatiouns- a Medieminister huet vun der
Dateschutzkontrollautoritéit, d'CNPD, d'folgenden Elementer kritt :

D' CNPD ass sech iwwert Méiglechkeeten an Dateveraarbechtunge vun deenen neie Sproochenassistenten
duerchaus bewosst. Si verfollegt och déi Diskussiounen, déi am Ausiand iwwert d'Sproochassistente gefouert
ginn. Par défaut huelen d'Sproochassistenten net en Permanence op, mee se ginn duerch eng aktiv Démarche
vum Benotzer aktivéiert. Sou muss een z.B. beim Alexa entweder den duerfir virgesinnene Knapp betategen
Oder ee vun de 4 Aktivéierungswierder soen. Den Enregistrement vun de Sproochbefeeler gëtt dem Benotzer
dann duerch eng blo Luucht matgedeelt. Nëmmen da ginn d'Donnéeë vum Alexa op d'Cloud vun Amazon
geschéckt (den Apparat selwer spaichert keng Donnéeën). Direkt no dëser Iwwermëttlunggeet déi blo Luucht
rëm aus an den Enregistrement hait op.
Déi mëndlech Befeeler, déi de Benotzer gëtt, ginn an Textformat gespaichert. De Benotzer huet dann
d'Méiglechkeet iwwert seng App oder um Computer doheem seng Befeeler nozekucken an och definitiv ze
làschen. Dëst gehéiert z.B. bei Amazon zu hirem Service well ee mam Alexa och ka bel Amazon akafen an
esou seng Commandë kann iwwerpréiwen. Desweidere kann de Benotzer de Mikro och ofstellen, andeems
en de „mute" Knàppche betâtegt. Dëst gëtt dann duerch eng rout Luucht gekennzeechent. Ab dem Moment
gëtt naischt méi opgeholl.

D' CNPD weist doropper hin, dass dat europaescht Dateschutzreglement vun 2016 („RGPD") kioer virgesâit
(a sengen Artikelen 12-14), dass ail fir d'Dateveraarbechtung verantwortiech Acteuren dem Benotzer am
Virfeld iwwert dës Dateveraarbechtung eng Rei Informatiounen zougânglech maache mussen. Laut dem
RGPD mussen dës Informatiounen en plus kioer, einfach verstandlech, prazis an an enger liicht zouganglecher
Form bestoen. De Benotzer muss aiso genauestens informéiert ginn, wat mat sengen Donnéeë passéiert. Bei
Amazon z.B. gett et dédiéiert Sâiten, déi den Benotzer iwwert Alexa informéieren (z.B. bei Amazon.de,
Amazon.fr oder Amazon.co.uk). Des weidere gesait de Code de la consommation fir, datt de Konsument
iwwert essentiell Charakteristike vu Gidder a Servicer informéiert gi muss, 1er e Kontrakt ofgeschloss gëtt.

D'Dateschutzreglement verlaangt fir ail Dateveraarbechtung eng sougenannte «condition de licéité". Dës
kann z.B. d'Averstàndnis vum Benotzer oder d'Erfëlle vun engem Kontrakt sinn. Wann een d'AGB vun esou
engem Produkt akzeptéiert, sollt de Benotzer natierlech déi och gutt liesen, fir kënnen en connaissance de
cause ze décidéieren ob en sain Averstandnis gëtt oder net. Wéi am Punkt 1 erkiàert, huelen
d'Sproochassistente par défaut net ouni Begrenzung op.

Ail verantwortiech Stell, déi en Produkt bedreift, dat perséinlech Donnéeë sammelt an/oder veraarbecht an
zu Lëtzebuerg verkeeft oder benotzt, muss déi geltend Dateschutzbestëmmungen anhalen.

An éischter Ligne gëllen d'Dispositioune vum europâeschen Dateschutzrèglement vun 2016 („RGPD"), wat
de 25. Mee 2018 a Kraaft getrueden ass. Dès Bestëmmunge wore vun dem Dag un direkt an an ail EU Land,
dorënner Lëtzebuerg, applicabel. Contrairement zu enger europâescher Direktive, brauch et kengem
nationale Gesetz, fir dës Bestëmmungen ëmzesetzen. D'Lëtzebuerger Dateschutzgesetz vum 1. August 2018
verweist deemno och op d'Bestëmmunge vum RGPD.

Wann eng Entreprise, dei Donnéeën an Europa veraarbecht, wëlles huet, des Donnéeën och an d'USA
z'iwwermëttelen, gesàit de Kapitel 5 vum RGPD an deem Bezuch extra Bestëmmunge vir, déi se muss
respektéieren. De Benotzer muss doriwwer och informéiert gin an et ass him deemno iwwerlooss, op en esou
engem Service wëll zoustëmmen oder net. Ginn dës Bestëmmungen net agehalen, kann déi verantwortiech
Stell dann och sanktionnéiert ginn.
Vu dass de RGPD sech op déi viirgenannte Sproochassistente vun Apple, Amazon a Google applizéiert, a vu
dass déi Produkter glâich a méi Lânner bedriwwe ginn, ginn déi Dateveraarbechtungen och gemeinsam vun
den europâeschen Dateschutzautoritéiten iwwerwaacht. Déi vereenzelt Rekiamatiounen, déi sait dem
Aféiere vum RGPD géint dës Produkter gefouert goufen, befannen sech am europâeschen
Kooperationsmechanismus vun den Dateschutzkommissiounen a ginn individuell iwwerpréift. Vu dass dës
Dossieren duerch dee vum RGPD virgesinnenen Kooperatiounsmechanismus gekuckt ginn an eventuell
Moosnamen och harmoniséiert geholl ginn, sinn de Kommunikatiouns- a Medieminister an d'CNPD der
Meenung, dass EU wàit déi néideg Kapassitéite besti fir d'Rechter vum Dateschutz mat Bezuch op dës
Produkter duerchzesëtzen.
Schiussendlech verweist d'CNPD awer och op en responsabelen Ëmgang mat dëse Produkter. Och wann
Feeler nie 100% auszeschléisse sinn (et goufe vereenzelt Beispiller vun Alexa an den USA, notamment an der
Ufanksphase vum Produkt, wou de Sproochassistent e Befeel vun der Televisioun oder souguer vun engem
Papagei enregistréiert hat) versichen d'Sproochassistenten zwësche mënschleche Befeeler an deenen
aneren Hannergrondgerâischer ze ënnerscheeden an nëmmen déi éischtgenannt opzehuelen. Mee wann ee
Benotzer z.B direkt e puer Sproochassistente bei sech doheem stoen huet oder Befeeler op enger Soirée mat
ville Gascht agëtt, dann ass de Risiko scho reell, dass Drëttpersounen am Hannergronn mat opgeholl ginn.
Sou sollt och de Privatbenotzer vun esou Produkter seng Matmënschen iwwert de Gebrauch informéieren
(âhniech wei bei enger privater Kamera doheem). Och sollen d'Benotzer oppassen, wat fir eng DrëttparteiApps sie mat hiren Sproochassistente verbannen an sech den Risike bewosst sinn, wann se hier
Sproochassistente mat aile méiglechen Apparater aus dem Haushalt verbannen („Smart-home").

