
Fernand ETGEN
President vun der

Chamber vun den Deputéierten
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 26/08/2022

Här President,

Sou wéi den Artikel 80 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Digitalisatioun & Wirtschaft
weiderzeleeden.

Den 22te Juli gouf et eng Cyberattack op den Energiekonzern Encevo, bei deem leider vill
perséinlech Donnéeë vu Clientë geklaut goufen. Betraffe Clientë kruten elo ee Bréif, an
deem se op méiglech Phishing-Tentative preparéiert ginn a wou gebiede gëtt dësen op
kengem Fall nozekommen.

Ënnert deenen Donnéeën, déi geklaut goufen, fannen sech och d'Bankdonnéeë vun de
Clienten, wat et den Hackere kéint erlaben, ee SEPA Direct Debit Mandat z'initiéieren,
wëssend, dass dëst Mandat komplett digital agereecht ka ginn an d'Kontroll, ob
Ënnerschrëfte vun de Clienten tatsächlech virleien, nëmmen ex-post ka gemaach ginn,
nodeems de Client reklaméiert an eng Transaktioun annuléiert huet.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Waren d'IBAN-Donnéeën, déi bei der Fuite vum 22te Juli bei Encevo geklaut goufen,
verschlësselt? Falls jo, wéi eng Verschlësselungsmethod gouf hei agesat?

2. Ass d’Regierung der Meenung, datt déi potenziell Affer vu Bedruch duerch d’Bréiwer
vun Encevo genuch gewarnt goufe viru méiglech falschen Ofbuchungen?

3. Firwat gouf net op op dem Client säi Recht ënnert de SDD-Reegelen higewisen, fir
frauduléis Domiciliatioune wärend 180 Deeg réckofwéckelen ze loossen?

Mat déiwem Respekt,
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Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, le 26.08.2022



CLEMENT Sven

Député



Gemeinsam Äntwert vum Energieminister, Claude Turmes, vum Wirtschaftsminister, Franz Fayot, a 
vum Premierminister a Staatsminister, Xavier Bettel, op d’parlamentaresch Fro n°6724 vum 

26. August 2022 vum éierbaren Deputéierte Sven Clement iwwert “Cyberattaque sur le groupe
Encevo”. 

Am Kontext vun der Cyberattack op den Energiekonzern Encevo huet den honorabelen Deputéierte 
folgend Froe gestallt? 

1. Waren d'IBAN-Donnéeën, déi bei der Fuite vum 22te Juli bei Encevo geklaut goufen, verschlësselt?
Falls jo, wéi eng Verschlësselungsmethod gouf hei agesat?

Op Nofro huet de Grupp Encevo informéiert, dass d’IBAN-Donnéeë vun hire Clienten, déi an hire Systemer 
respektiv Base de Donnéeë stockéiert sinn, duerch appropriéiert technesch an organisatoresch Mesurë 
securiséiert sinn, déi den héchste Standarden an de beschte Praktiken an deem Beräich gerecht ginn. Déi 
Systemer sinn den 22. Juli net attackéiert ginn, mä verschidden aner Fichieren, déi IBAN Nummeren 
enthalen hunn, si bei der Attack illegalerweis extrahéiert ginn. Doropshin huet Encevo de potentielle Risiko 
analyséiert dee besteet wann een IBAN Nummeren zesumme mat anere perséinlechen Donnéeë probéiert 
ze mëssbrauchen. D’Resultat dovunner ass, dass ausser “Phishing” et eigentlech net méiglech ass mat 
deenen Donnéeë frauduléis Transaktiounen ze maachen, well d’Banke mëttlerweil eng 2-Facteur 
Identifikatioun verlaange fir kënnen Online Iwwerweisungen ze maachen. Dem Kenntnisstand vun Encevo 
no si bei der Cyberattack keng Donnéeën iwwer Kreditkaartennummeren oder Passwierder piratéiert ginn. 

2. Ass d’Regierung der Meenung, datt déi potenziell Affer vu Bedruch duerch d’Bréiwer vun Encevo
genuch gewarnt goufe viru méiglech falschen Ofbuchungen?

Encevo huet iwwer d’Cyberattack mat Hëllef vu verschiddene Medien informéiert, sou wéi déi legal 
Virschrëften dat virgesinn. Nieft der Notifikatioun un d’CNPD huet Encevo iwwer d’Medie mat Hëllef vu 
Pressecommuniquéen informéiert mam Zil sou vill wéi méiglech Leit ze erreechen. Do dernieft huet 
Encevo een dediéierten Internet-Site opgemaach ( https://www.encevo.eu/en/encevo-cyberattack ) an 
eng Telefonsnummer en Place gesat fir hire Call-Center ze kontaktéiere fir de Leit d’Méiglechkeet ze ginn 
ee Maximum vun Informatiounen iwwer d’Cyberattack an de Klau vun Donnéeë kënnen ze kréien. 

Wa Clienten identifizéiert gi sinn, déi duerch d’Attack concernéiert waren, dann hunn déi Clienten eng 
detailléiert Notifikatioun a Bréifform kritt, sou wéi den Artikel 34 vum GDPR dat virgesäit. D’CNPD huet 
den Inhalt vun deene Kommunikatioune matgedeelt kritt an hat keng weider Kommentaren oder 
Demande fir ze änneren. An deene Bréiwer huet Encevo genee erkläert wéi eng Donnéeë betraff waren a 
wéi ee potentielle Risiko a Konsequenzen aus deene Fuite kéinte resultéieren. Weiderhi sinn och nach 
verschidde méi konkret Recommandatioune gemaach gi fir ze verhënneren dass déi geklauten Donnéeë 
frauduléis oder abusiv genotzt kënne ginn. 

3. Firwat gouf net op dem Client säi Recht ënnert de SDD-Reegelen higewisen, fir frauduléis
Domiciliatioune wärend 180 Deeg réckofwéckelen ze loossen?

Encevo selwer hätt keng Informatiounen a wier och net vu Clienten oder vun hire Banken an dem Sënn 
kontaktéiert ginn, dass Bankdonnéeën op onéierlech oder frauduléis Manéier iergendwéi benotzt gi 
wieren, och net fir frauduléis Domiciliatiounen oder Versich vu sou frauduléis Domiciliatiounen. D’Absicht 
vun de Bréiwer, déi betraffe Cliente geschéckt krute wier gewiescht fir hinne präzis Recommandatiounen 
ze ginn, besonnesch fir hir Bank ze kontaktéieren an iwwert den Dateklau ze informéieren an an nächster 
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Zäit besonnesch gutt ze kontrolléieren, ob ongewéinlech Beweegungen op hirem Bankkonto stattfonnt 
hunn. 

A Consideratioun vun de bestoende Sécherheetsreegelen am Bankeberäich, dorënner déi fir SEPA Direct 
Debit (SDD), wier Encevo zur Schlussfolgerung komm, dass et net noutwenneg wier fir de betraffene 
Clienten ze recommandéiere fir hir Bankkontoen zou ze maachen. 

Lëtzebuerg, den 10. Oktober 2022. 

 (s.) Claude TURMES 

De Minister fir Energie 
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