
 

 

 
Luxembourg, le 12 août 2021 

 
 
 

Monsieur 
Marc HANSEN 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
LUXEMBOURG 

 
 
 
 
Objet: Réponse commune de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’État, de Monsieur le 

Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Monsieur le Ministre de la Sécurité 
intérieure et de Monsieur le Ministre de l’Economie à la question parlementaire n°4692 
posée le 20 juillet 2021 par les honorables Députés Messieurs Sven CLEMENT et Marc 
GOERGEN concernant les activités de l’entreprise NSO. 

 
 
 
Monsieur le Ministre, 

 
J’ai l’honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune à la question parlementaire sous 
rubrique. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération. 

 
 
 

Le Premier Ministre 
 

 
 
 

Ministre d’État 

N° 4692 
Reçue le 12.08.2021



Äntwert vun dem Här Premierminister, Staatsminister, vun dem Här Aussen- an  
Europaminister, vun dem Här Minister fir bannenzeg Sécherheet a vun dem Här 
Wirtschaftsminister op d’parlamentaresch Fro n°4692 vum 20. Juli 2021 vun den 
honorabelen Hären Deputéierten Sven CLEMENT a Marc GOERGEN iwwert d’Aktivitéiten 
vun der Firma NSO 

Zur Fro 1:  

Den Artikel 3 vum ofgeännerte Geheimdéngschtgesetz vum 5. Juli 2016, deen d’Missioune              
vum Geheimdéngscht (SRE) virgesäit, schléisst ausdrécklech “toute surveillance politique 
interne” duerch den SRE aus.  

D’Moyene vum SRE gin angesaat am Fall vun enger potentieller Bedrohung duerch Spionage, 
gewaltbereeten Extremismus, Terrorismus, Verbreedung vu Massevernichtungswaffen oder 
verteidegungsrelevante Gidder zesumme mat den entspriechend Technologien an 
organiseiert Kriminaliteit oder Cyber-Bedreeung souwäit des mat deene virgenannt 
Aktiviteiten zesummenhänken. 

Fir den SRE besteet e Kontrollmechanismus um Niveau vun der Administratioun, der 
Regierung, dem Parlament an de Geriichtsinstanzen. D’Gesetz gesäit dëse 
Kontrollmechanismus vir fir de Bierger déi néideg Rechtssécherheet ze garantéieren.   

 

Zou de Froen 2 an 3: 

Zou de Froen 2 an 3 verweist d’Regierung op hir Äntwert op déi dringend parlamentaresch Fro 
n°4685 vum 20. Juli 2021. 

 

Zur Fro 4: 

D’Regierung deelt d’Aschätzung net, dass d’Exportkontrollsystemer ineffikass wieren. Au 
contraire, esou, um europäeschen an internationale Niveau koordinéiert, 
Exportkontrollregimer sinn vun enormer Wichtegkeet. D’Exportkontroll muss natierlech mat 
technologeschen Innovatiounen a Weiderentwécklunge Schrëtt halen, an ass dofir och 
dynamesch an hirer Opstellung. An deem Kontext ass et wichteg ze wëssen, dass geschwënn 
en neit EU-Reglement a Kraaft trëtt, d’Reglement UE 2021/821, dat also direkt applicabel zu 
Lëtzebuerg wäert sinn, an dat EU-wäit wäert zousätzlech Sécherheeten aféieren. An der 
nationaler Gesetzgebung, déi 2018 komplett erneiert gouf, couvréiert den Artikel 46 schonn 
den “transfert intangible de technologie relatif à des biens à double usage”. Am neien EU-
Reglement steet explizit dran, dass bei kriddelechen Technologien kënnen Exporter verbuede 
ginn, wann e Risiko existéiert, dass se fir Mënscherechtsverletzungen oder Verstéiss géint dat 
internationalt Recht kéinte benotzt ginn.  

Wéi mer aus anere Beräicher wëssen, si Moratoiren nëmmen da vu Notzen, wa jiddereen sech 
dorun hält, an en unilateral erklärte Moratoire géif seng Wierkung verfeelen. 
Deementspriechend ass d’Regierung der Meenung, dass d’Approche vun der Exportkontroll 
dat stäerksten Instrument ass dat zur Verfügung steet fir ze verhënneren dass verschidden 



Technologien an déi falsch Hänn geroden. Déi international Zesummenaarbecht an deem 
Beräich soll weider verdéift ginn, an Lëtzebuerg wäert och weiderhin an deene pertinente 
Gremie vertruede sinn.   

 

Zur Fro 5: 

De Koalitiounsaccord 2018-2023 gesäit vir: 

„Le Luxembourg soutiendra des initiatives européennes pour renforcer la responsabilité sociale 
et environnementale des entreprises transnationales dans la gestion de leurs chaînes 
d’approvisionnement et s’engagera au niveau européen pour une législation contraignante et 
effective. Dans ce contexte, la possibilité de légiférer sur le devoir de diligence pour les 
entreprises domiciliées au Luxembourg sera étudiée, dans la mesure où ce dernier permettra 
de garantir le respect des droits humains et de l’environnement tout au long de leur chaîne de 
valeur et représenterait une mesure complémentaire au Plan d’action national sur les 
entreprises et les droits humains qui souligne l’importance de la diligence raisonnable pour 
prévenir des violations des droits humains et des dommages environnementaux engendrés par 
les activités des entreprises.“ 

Op nationalem Niveau ass an deem Kontext entscheedend gehandelt ginn. Esou huet d‘Dr. 
Baglayan, Expertin vun der Universitéit Lëtzebuerg, de 14. Abrëll 2021, hir Etüd iwwert eng 
méiglech gesetzlech Verankerung vun enger Suergfaltsflicht a Saache Mënscherechter fir 
Entreprisen déi zu Lëtzebuerg domiciliéiert sinn, déi vum Ausseministère an Optrag gi gouf, 
virgeluecht. De Regierungsrot huet doropshin den 23. Abrëll 2021 e Comité interministériel, 
ënnert der Coordinatioun vum Ausseministère, agesat fir verschidde kruzial Froen, déi vun der 
Expertin an hirer Etüd identifizéiert goufen, z’analyséieren an der Regierung 
Recommandatiounen ze maachen. Bis elo ass de Comité interministériel schonns dräimol, den 
18. Mee, den 18. Juni an de 14. Juli, zesummekomm. D’Resultat vun dëser Aarbecht soll et 
erméigleche déi grouss Richtlinne entweder fir eng national Legislatioun oder fir 
d’Verhandlunge vun engem europäeschen Text ze definéieren. Eng vun deene Froen déi et ze 
beäntwere gëllt ass déi vum Champ d’appplication, also déi, wéi eng Entreprise solle vun enger 
nationaler Legislatioun betraff sinn.  

Gläichzäiteg huet d’Regierung sech och op europäeschem Niveau dofir staark gemaach, datt 
an dëser Matière agéiert, an eng Proposition de directive esou séier wéi méiglech tabléiert 
gëtt. Den europäesche Justizkommissär Didier Reynders, an enker Zesummenaarbecht mam 
Kommissär fir de Bannemaart Thierry Breton, huet sech dozou och engagéiert. 
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