
Äntwert vun der Madamm Gesondheetsministesch op d'parlamentaresch Fro n° 7135 vum 8. 
November 2022 vum honorabelen Deputéierten Här Jeff Engelen. 

1. Goufen d’Lëtzebuerger Bierger op deenen hir PCR-Tester déi genannt Stéchprouwen zeréckzeféieren
sinn, den Ablack vum Test respektiv nodréiglechdoriwwer informéiert, datt hier Donnéeën un eng drëtt 
Partei géifen iwwermëttelt ginn?  

D‘Grënnung vun engem WHO Biohub ass eng international Initiativ fir ze hëllefen d'COVID-19 Pandemie 
an d‘Entstoe vun neie Varianten ze verstoen, andeems dësen Biohub den Austausch vun Informatiounen 
a Virusprouwen erlaabt. Well Lëtzebuerg d’COVID-19 Tester an de Monitoring vun der Pandemie 
virbildlech opgesat huet, huet de Gesondheetsministère mam LNS sech an dësem Projet vun der 
Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) ugeschloss fir een Deel dozou bäizedroen fir méi effektiv géint 
d'Pandemie ze kämpfen.  

Ee vun de festgeluechte Prinzipien vun dëser Initiative ass datt dës Plattform op net-kommerziell 
Aktivitéiten limitéiert ass, mat der Absicht national ëffentlech Gesondheetslaboratoiren z'erméiglechen 
hir diagnostesch Kapazitéit ze verbesseren soubal eng nei Variant vun SARS-CoV-2 entdeckt gëtt.  

Sou sinn am Kader vun dësem Programm 10 SARS-CoV-2 positive Prouwen un WHO gaangen fir 
z’erméiglechen, Viren vun verschiddenen Régiounen ze vergläichen. Bei de Prouwen handelt et sech em 
Échantillonen vum Virus. D’Informatiounen déi den Échantillon begleeden sinn virdrun anonymiséiert 
ginn, sou dass keen Lien mat dem Patient méi gemaach kann ginn an dass den Empfänger kee Réckschloss 
op de Patient ka maachen. 

Den Anonymiséierungsprozess beinhalt eng zoufälleg Attributioun vun enger Prouwen-Nummer. Dësen 
Anonymiséierungsprozess ass eng vun de Viraussetzunge vun der WHO fir den Transfert vu Prouwen an 
assoziéierten Donnéeën.  

Am Transfertformular sinn nëmmen den Datum vun der Prouwesammlung, den Alter an d’Geschlecht 
vum Patient, an d'Land wou d’Prouf geholl ginn ass uginn. Den Austausch vun dësen Donnéeën ass en 
Deel vun den Aufgaben vum LNS als nationalen Referenzlaboratoire fir akut Otemweeinfektiounen. 

Falls jo, iwwert wéi eng Recoursméiglechkeete verfügen si, respektiv kënnensi erwierken, datt hir 
Donnéeën nodréiglech geläscht ginn? 

Am Aklang mam Gesetz vum 24. Juli 2014 iwwert d'Rechter an d‘Pflichten vum Patient an dem Artikel 15 
(4), ginn d'medizinesch Donnéeën (also och d’Laboratoiresresultater) fir zéng Joer gehal, vum Moment 
vun hirer Kollekt un bis zum Enn vun der Betreiung vum Patient. Dëst ass och am Artikel 12 vum Règlement 
grand-ducal du 27 mai 2004 déterminant les critères minima à observer dans le cadre des activités globales 
d’un laboratoire d’analyses médicales esou definéiert. 

D'Recht op d‘Läsche vun Donnéeën kann net vum Patient ausgeübt ginn am Aklang mat Artikel 17 3. b) 
vun der Europäescher Dateschutzregulatioun, déi virgesäit datt wann d'Dateveraarbechtung néideg ass, 
d'Recht op d'Läsche vun Donnéeën net gëlle kann "fir eng gesetzlech Verpflichtung ze respektéieren, déi 
d'Veraarbechtung erfuerdert, déi vum Uniounsrecht oder vum Gesetz vum Memberstaat virgesinn ass, an 
där de Kontroller ënnerworf ass." 
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Op der Säit vum LNS (https://lns.lu/donnees-personnelles/) kann een och d‘Dateschutzpolitik noliesen an 
den Data protection officer uschreiwen fir seng Rechter auszeüben an de Limitten vun deem wat an den 
Dateschutzreglementer virgesinn ass. 

Falls net, firwat net? 

Kann d’Madamm Minister an deem Zesummenhang elaboréieren, op wéi enger dateschutzrechtlecher 
Basis dës Decisioune berouen? 

Am Kader vum WHO Biohub ass d‘Läschen vun den Daten ouni Objet net méiglech, well et sech hei em 
anonymiséiert Daten handelt. 

Beim Transfer an de WHO Biohub handelt et sech laut Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) net em perséinlech Donnéeën, mee ëm anonymiséiert Donnéeën.  

2. Kann d’Madamm Minister eng Tabell presentéieren, déi regruppéiert, wéi een Typ Donnéeën Identitéit,
Adress, medezinesch Donnéeën, DNA asw.) vu Lëtzebuerger Bierger a wéi vill bis ewell un de BioHub vun 
der WHO iwwermëttelt goufen an andeem Zesummenhang preziséieren a wéi engem Rechtsdokument de 
weideren Asaz vun dësen Donnéeë gereegelt ass? 

Cf. Äntwert op d’Fro 1. 

Op wéi eng Manéier ass séchergestallt,datt dës Donnéeën dauerhaft just fir Forschungs- awer nimools fir 
kommerziell Zwecker agesat ginn? 

An der Conventioun mat der WHO gëtt et keen Accord fir des Prouwen kommerziell ze benotzen, well 
d’Prouwen sinn nëmme fir d‘Iwwerwaachung vun der Pandemie geduecht. 

3. Kann d’Madamm Minister matdeelen, wéi en Afloss d’Resultat vum PCR-Test opd’Iwwermëttlung vun
dësen Donnéeën hat? 

Am Kader vum WHO Biohub ginn nëmmen Échantillonen mat positiven Resultater iwwermëttelt. An 
dësem Fall huet den WHO Biohub no 10 Échantillonen mat der „alpha“ Variant vum Virus gefrot.  

Goufe just Donnéeë weiderginn, wa souwuel de PCR-Test wéi d’Géigeprouf duerch den LNS positiv waren, 
wann den éischte PCR-Test positiv war oder och wa sämtlech Tester negativ waren? 

Den LNS mécht keng routineméisseg Géigeprouwen vun PCR-Tester déi an aneren Laboratoiren gemaach 
goufen. Et goufen natierlech nëmmen Echantillounen mat positiven Resultater (d.h. mat Präsenz vu Virus) 
un den WHO Biohub weiderginn. 

Lëtzebuerg, den 30. November 2022 

D'Gesondheetsministesch 
(s.) Paulette Lenert 
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