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Przedmiot: Zakaz prawnego uzgodnienia płci na Węgrzech uznany za sprzeczny z prawem UE

31 marca 2020 roku rząd węgierski przyjął ustawę zbiorczą, która wprowadziła artykuł 33, 
przewidujący zastąpienie słowa „płeć” sformułowaniem „płeć w momencie urodzenia” w rejestrze 
cywilnym. Przyjęcie tej ustawy de facto uniemożliwia osobom transpłciowym i interseksualnym 
prawne uzgodnienie płci.

Niedawno Krajowy Organ Ochrony Danych i Wolności Informacji (NADPFI) wydał opinię (NAIH-944-
3/2021) w sprawie artykułu 33, stwierdzając, że narusza on art. 5 ust. 1 lit. d) RODO1, zgodnie z 
którym dane muszą być „prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane” oraz „należy podjąć wszelkie 
rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, 
zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane”. Rząd odrzucił zalecenie NADPFI, aby zmienić 
przepisy.

1. Czy Komisja zgadza się z opinią NADPFI dotyczącą naruszenia RODO?

2. Czy artykuł 33 jest zgodny z art. 21 ust. 1 TFUE, jeżeli wziąć pod uwagę, że osoba transpłciowa, 
która dokonała prawnego uzgodnienia płci za granicą i przeprowadza się na Węgry, nie może się 
zarejestrować pod własnym nazwiskiem i zgodnie ze swoją płcią, zwłaszcza w świetle sprawy 
C‑353/06?2

3. Czy Komisja rozważa podjęcie kroków prawnych w celu zagwarantowania przestrzegania prawa 
UE, a jeśli tak, to jakich?

1 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=87B70B58A831596C322D2EE75793B9
BE?text=&docid=69308&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10155087


