
Fernand ETGEN
President vun der

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

Lëtzebuerg, den 05/09/2022

Här President,

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

D'Banken zu Lëtzebuerg setzen ëmmer méi op Servicer via E-Banking oder Bancomat. Vir
dass Persoune mat ageschränkter Mobilitéit a Séikraaft dës Bankomater kënnen benotze,
mussen se een einfachen Accès bidden an och eng Sproochausgabefonktioun hunn. Dee
Moment liesst den Automat engem Informatiounen um Bildschirm vir. Eisen
Informatiounen no ginn et Bankomater hei am Land, déi dës Sproochausgaben net fir
d'Cliente maachen, wou awer den techneschen Déngscht dës Funktioun kann notzen.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Si Bankomater, déi eng Sproochausgabfonktioun hunn, an dës net fir d'Clienten déi se
brauchen accessibel maachen, konform zum Antidiskriminéierungsgesetz vun 2006?

2. Ass de Ministeschen dës Problematik bekannt? Gouf et zu dësem Thema schonn
Entrevuë mat de Bankevertrieder. Wa jo, wat waren hei d'Resultater? Wa nee,
wäerten d'Ministeschen esou Entrevuen organiséieren?

3. Kann eng Sproochausgabfonktioun op engem Automat och fir Cliente notzbar
gemaach ginn? Ass de Ministesche bekannt wat fir Ännerungen heivir néideg wieren,
fir d'Funktioun dem Client zougänglech ze maachen?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven
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Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, le 05.09.2022



Gemeinsam Äntwert vun der Familljen- an Integratiounsministesch an vun der 
Finanzministesch op d'parlamentaresch Fro n° 6764 vum  vum Här Deputéierte Sven 
Clement. 

D’Directive “(UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux 
exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services”, kuerz genannt 
“European Accessibility Act” (EAA), déi duerch  de “Projet de loi n°7975 relative aux exigences 
en matière d'accessibilité applicables aux produits et services” transposéiert soll ginn, soll zu 
engem bessere Fonctionnement vum Marché intérieur bäidroen, andeems se déi legislativ, 
administrativ a réglementaire Dispositiounen am Beräich vun der Accessibilitéit vu ganz 
spezifesche Produiten a Servicer harmoniséiert, dorënner och d’Bankomaten an 
d’Bankdëngschtleeschtungen.  

Duerch d’Ëmsetzung vun dësem Projet de loi, wäerten d’Fournisseuren, Produiten a Servicer 
op den europäesche Marché bréngen, déi eenheetlechen Ufuerderungen an der EU 
nokommen, an déi duerch hier Accessibilitéit eng méi inklusiv Gesellschaft schafen a Clienten, 
notamment déi mat engem Handicap, awer och, eelere Clienten, et erméiglechen esou 
autonom wéi méiglech ze liewen, an esou, voll Gläichheet garantéieren. 

De Familljeministère huet d’Koordinatioun vun der Transpositioun vun dëser Directive 
iwwerholl, an enker Zesummenaarbecht mat allen concernéierte Ministèren. 
D'Bankenvertrieder hunn an deem Kontext dem Finanzministère uginn, den Sujet vun der 
Accessibilitéit vun Bankautomaten an notamment d'Astellen vun der 
Sproochausgabfonktioun op engem Bankomat am Détail ze suivéieren an dat virun allem am 
Kader vun der Transpositioun vun dem "European Accessibility Act". 

Lëtzebuerg, den 11.10.2022 

D' Ministesch fir Famill an Integratioun 

(s.) Corinne Cahen 
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