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Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy mit is értünk 
genetikailag módosított organizmusok, vagyis GMO-
k alatt. 
 
A GMO általános meghatározása alapján egy olyan 
organizmus, melynek az örökítő anyagát génsebészeti 
úton megváltoztatták. Ebben az eljárásban, melyet 
rekombináns DNS-technológiának is nevezünk, 
különböző DNS-molekulákat használnak, melyeket 
egy molekulában egyesítenek azért, hogy új 
génszekvenciákat generáljanak. A transzgenikus 
növények olyan élőlények, melyekben más, 
különböző fajokból származó DNS-t ültettek.1  
 
A genetikailag módosított organizmusok 
meghatározását a hatályos uniós szabályozásban is 
megtaláljuk. Ennek megfelelően GMO olyan 
szervezet, az ember kivételével, amelyben a genetikai 
anyagot olyan módon változtatták meg, amely nem 
fordulna elő a természetben párosodás, illetve 
természetes rekombináció útján (2001/18/EK irányelv 
2. cikk). A ‘90-es években megkezdett uniós 
szabályozás két fő védelmi irányt vázol fel: egyrészről 
az emberi egészség és a környezet védelmét, 
másrészről pedig a biztonságos GMO-k Európai 
Unión belüli szabad áramlását.  
 
Végül a géntechnológia fogalmi meghatározását 
megtaláljuk a magyar Géntörvényben is, mely szerint 
egy laboratóriumi eljárásról van szó, melynek során a 
szervezet DNS- szerkezetének egy részét, néhány gént 
vágnak ki, és ezeket más génekkel helyettesítik, 
továbbá géntechnológiáról beszélünk akkor is, amikor 
vírusok vagy baktériumok viszik át a gént a másik 
sejtbe, így mindkét eljárás következtében megváltozik 
a befogadó génállománya.2 
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First of all we have to define the basic topic: what 
does the genetically modified organism (GMOs) 
mean. 
 
Genetically modified organisms can be defined in 
general as an organism whose genetic material has 
been altered using genetic engineering techniques. 
These techniques, generally known as recombinant 
DNA technology, use DNA molecules from different 
sources, which are combined into one molecule to 
create a new set of genes. Transgenic plants are 
organisms which have inserted DNA that originated 
in a different species.1  
 
Secondly genetically modified organisms are defined 
in the EU legislation such as an organism, with the 
exception of human beings, in which the genetic 
material has been altered in a way that does not occur 
naturally by mating and/or natural recombination 
(Art.2 directive 2001/18). EU legislation on GMOs, 
that has been in place since the early 1990s, has two 
main aims to protect human health and the 
environment and to ensure the free movement of safe 
genetically modified products in the European Union. 
 
 
 
Finally we can find the definition of the gene 
technology modification in the Hungarian regulation, 
so it means a procedure in conformity to the 
provisions contained in a separate legal prescription, 
during which a gene or any part thereof is removed 
from a cell to be transplanted into another cell, or 
synthetic genes or gene sections are introduced into a 
natural organism, by which the genome or receiver 
shall be modified.2 
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Tény, hogy a mai európai uniós GMO- szabályozás a 
világon talán a legszigorúbbak közé tartozik, 
különösképpen: 
- ahhoz, hogy valaki GM-növényt termeszthessen, 
speciális európai bizottsági engedélyre van szüksége, 
amely egy kockázatkezelési eljáráson alapszik. 
Utóbbit az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
valósítja meg (esetről esetre történő, tudományos 
alapokon nyugvó élelmiszerbiztonsági és környezeti 
kockázatbecslés); 
- az engedélyezett GM-élelmiszert és takarmányt 
címkézni kell (a határérték véletlen keveredés esetén 
0,9 %), továbbá szigorú nyomon követési szabályokat 
is be kell tartani. Így biztosítható a választás 
szabadsága mind a fogyasztók, mind a GM- és a GM-
mentes terméket felhasználók számára. 
 
Megállapíthatjuk, hogy ma az európai uniós joganyag 
gyenge pontja a koegzisztencia szabályozása, az ezt 
körülvevő vita pedig széles körű és igen bonyolult. 
 
Az Európai Bizottság 2003. július 23-án kiadott 
ajánlása alapelveket állapít meg a tagállami 
jogszabályok és iránymutatások kidolgozásához, hogy 
biztosítsa a GM- a hagyományos és az ökológiai úton 
hasznosított termőföldek biztonságos egymás mellett 
létezését. A szöveg szerint a koegzisztencia a gazdák 
azon képessége, hogy szabadon választhatnak a 
hagyományos, az organikus és a genetikailag 
módosított szántóföldi termesztés között, alkalmazva 
egyúttal a jelölésre, illetve a tisztasági sztenderdekre 
vonatkozó jogszabályi előírásokat.  
 
A mezőgazdasági termelés ennek megfelelően három 
kategóriába sorolható: hagyományos, ökológiai, és 
génmódosított növényekkel folytatott gazdálkodásról 
beszélhetünk. Ez a három rendszer elméletileg megfér 
egymás mellett egyazon földrajzi területen belül, de a 
hagyományos és a biogazdák mindenképpen szeretnék 
távol tartani növényeiket a GMO-któl, ahogyan el 
akarják kerülni az ezzel járó esetleges gazdasági 
veszteségeket is.  
 
Az Európai Bizottság által kidolgozott 556/2003/EK 
ajánlás tehát arra hivatott, hogy segítséget nyújtson az 
egyes tagállamoknak a megfelelő koegzisztencia-
szabályok kidolgozásában. Habár a dokumentum nem 
kötelező erejű az egyes tagországok számára, 
tartalmazza azon általános alapelveket, melyeket 
figyelembe kell venni a nemzeti jogszabályok 
kidolgozása során, továbbá azon technikai előírásokat, 
melyekkel biztosítható a GM- és a GM-mentes 
termőföldek koegzisztenciája. 
 
A dokumentumban az Európai Bizottság kimondja, 
hogy sem a hagyományos, sem az ökológiai, sem 

 
We know that today EU rules on genetically modified 
crops are probably the strictest in the world and in 
particular: 
- to grow GM crops a specific European Commission 
authorisation is compulsory that is based on a safety 
risk assessment carried out by the European Food 
Safety Authority (case-by-case, science-based food 
and environmental evaluation); 
- authorised GM food and feed (threshold 0,9%) are 
labelled and traced (in order to ensure freedom of 
choice for consumers and users of GM and non-GM 
products).  
 
 
 
 
 
Today coexistence is the weak point of the European 
legislation and the coexistence debate in Europe is 
wide and difficult. 
 
According to the European Commission’s 
Recommendation of 23 July 2003 on guidelines for 
the development strategies and best practices to 
ensure the coexistence of genetically modified crops 
with conventional and organic farming. “Coexistence 
refers to the ability of farmers to make a practical 
choice between conventional, organic and GM crop 
production, in compliance with the legal obligations 
for labelling and/or purity standards…” 
 
 
 
Agricultural system can be divided in three general 
categories: conventional production system, biotech 
production system and organic production system. 
These three agricultural models can coexist in the 
same geographical area, but conventional and organic 
growers generally want to avoid a GMO admixture in 
their production, in order to prevent an economic loss.  
 
 
 
In order to help the Member States to organise 
national coexistence measures, the European 
Commission adopted the Recommendation 
2003/556/EC. The guidelines, that take the form of 
non-binding recommendations for the Member States, 
contain a list of the general principles that must be 
observed in the formulation of national approaches, 
and a list of technical measures for ensuring the 
coexistence of gm and other crops. 
 
 
The European Commission, in the document, stated 
that no form of agriculture, be it conventional, 
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pedig a GM-növények termesztése nem tiltható meg az 
Európai Unióban, de ezzel egyúttal a szubszidiaritás 
elvét követi azáltal, hogy az egyes tagállamok 
hatáskörébe utalja a koegzisztenciát biztosító 
jogszabályok kidolgozását. A dokumentum 
megállapítja, hogy a koegzisztencia nem valósítható 
meg egyféle szabályozással, ahhoz ugyanis szükség 
van az érintettekkel való konzultációra is. Továbbá a 
koegzisztencia szabályoknak hatékonyaknak, a 
legfrissebb tudományos tényeken alapulóknak és 
költséghatékonyaknak kell lenniük, eleget téve 
egyúttal az uniós, GMO-k jelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak is. A véletlen keveredés 
esetére az uniós jogszabályok megállapítanak egy 
küszöböt, ezeken a szabályokon pedig egyetlen 
tagállami jogszabály sem terjeszkedhet túl. 
 
 
 
A legfontosabb tény azonban, hogy a Bizottság 
véleménye szerint a koegzisztencia tisztán gazdasági 
kérdés. Fontos kiemelni, hogy a koegzisztencia 
szabályok nem arra hivatottak, hogy megelőzzék a 
környezeti és egészségügyi kockázatokat, mert ezek 
az uniós engedélyezési eljárás során biztosítottak. Ez 
azon a feltevésen alapszik, hogy minden környezeti és 
egészségügyi kockázatot figyelembe vesznek az 
engedélyezési eljárás során, vagy figyelembe vehető 
az ún. védzáradék3 alkalmazásával. 
 
Jelenleg kevés az európai tapasztalat a koegzisztenciát 
illetően. A GMO-kkal hasznosított termőföldek 
összterülete csekélynek mondható, jelenleg csak Bt-
kukorica termesztése folyik: ennek a növénynek a 
termesztését 1998-ban engedélyezték az Európai 
Unióban, mára pedig több mint 140 változata 
megtalálható az ún. fajtajegyzékben.  
 
Az Európai Bizottság 2010 márciusában engedélyezte 
a Basf genetikailag módosított burgonyájának, az 
Amflorának az ipari felhasználását (a 18/2008/EK 
irányelvnek megfelelően). A GM-burgonya nem kerül 
élelmiszeripari felhasználásra, hanem a keményítő-
gyártás alapanyaga lesz, ami az ipari papírgyártás 
egyik elengedhetetlen kelléke. Az Amfolra burgonyát 
úgy fejlesztették ki, hogy keményítőt termeljen, a 
keményítő aránya pedig közel 98 százalék, ami 
körülbelül 20 százalékkal magasabb, mint hagyo-
mányos megfelelőjénél. Ez egy nagy előnyt jelent, de 
ki fogja garantálni, hogy a génfertőzés nem 
következik be, hogy nem üti majd fel a fejét a GM-
burgonya a hagyományos vagy organikus úton 
hasznosított termőföldeken, az élelmiszerekben vagy 
a takarmányban? Elegendőek a megelőzéshez a 
koegzisztencia szabályok? 

 
Jelenleg Olaszországban nem létezik koegzisztencia-

organic or agriculture using genetically modified 
organisms, should be excluded in the European 
Union, but simultaneously it decided to follow the 
subsidiary principle in favour of an approach that 
would leave it up to Member States to develop and 
implement management measures for coexistence. 
The document establishes that the approach to 
coexistence needs to be developed in a transparent 
way, based on technical guidelines in co-operation 
with the stakeholders. Further, they establish that 
coexistence management measures should be 
efficient, based on the best available scientific 
evidence and cost-effective, without going beyond 
what is necessary to comply with EU threshold levels 
for GMO labelling. They shall not go beyond what is 
necessary in order to ensure, that the adventitious 
presence of GM will stay under the thresholds of 
tolerance set out in the European legislation. 
 
Most significantly is, that the Commission presents 
coexistence as an economic issue. It is important to 
focalize, that coexistence measures are not designed 
to avoid environmental or health risks, because this 
risks are addressed case by case in the European 
GMO authorisation process. This is based on the 
assumption that all environmental or health issues are 
dealt with in authorisation process, or will be dealt 
with by safeguard clauses.3 
 
 
At present Europe has limited experience with 
coexistence. There are only a small number of GM 
crops currently being grown in the EU: BT-maize, 
that was authorised for cultivation in the European 
Union in 1998 and as of today there are more than 140 
different varieties of this GM maize that are registered 
in the EU common catalogue of varieties.  
 
In March 2010 the European Commission authorised 
the cultivation of potato Basf Amflora for industrial 
use (adopted under Directive 2001/18/EC). The GM 
potato will not be used for food, but it will be used for 
the production of starch, that is suitable for industrial 
applications as paper production. The Amflora potato 
has been developed to produce starch and the starch 
content is about 98%, which is around 20% higher 
than starch potato generally has. This is a big 
advantage, but who can guarantee that there won’t be 
contamination, that we won’t find this GM-potato on 
the conventional or organic crops, or in the food and 
feed? Are the coexistence rules enough? 
 
 
 
 
 
Today in Italy there is not a coexistence law; the 
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szabályozás, az olasz parlament ugyanis hatályon 
kívül helyezte az 5/2005-ös számú koegzisztencia 
törvényt. Ez egy kerettörvény volt, amelynek az egyes 
régiók alkották volna meg végrehajtási jogszabályait. 
A törvény megállapítja a koegzisztencia normatív 
kereteit úgy, hogy „biztosítja a biodiverzitás 
fennmaradását valamint garantálja a vállalkozás 
szabadságát, a fogyasztók választáshoz való jogát, 
valamint a nemzeti mezőgazdasági termékek 
eredetiségét (1. cikk). 
 
Fontos kiemelni, hogy „az egyes termelési módokat… 
szabályozni kell úgy, hogy az egyik gyakorlat nem 
veszélyezteti a másik módszert… A koegzisztencia 
szabályok végrehajtásának biztosítaniuk kell a 
gazdákat, a termelési láncban résztvevőket és a 
fogyasztókat, hogy a választás lehetősége valóban 
fennáll a hagyományos, az organikus és a 
genetikailag módosított termékek között; éppen ezért a 
transzgenikus termelési módot a termelési láncolat 
részeként kell gyakorolni, és elválasztani a 
hagyományos és az ökotermesztéstől.” (3. cikk)  
 
A törvény megállapítja, éppen a potenciális gazdasági 
károk, valamint a hagyományos, az organikus és a 
GM-termőföldek kontaminációjának megelőzése 
érdekében, hogy a Transzgenikus, Hagyományos és 
Organikus Termesztés Koegzisztenciájának 
Tanácsadó Testülete (amely a Földművelésügyi és 
Erdészeti Minisztérium részeként működik) nemzeti 
koegzisztencia irányelveket bocsátott ki, a törvény 
hatálybalépését követő 120 napon belül. Minden 
egyes olasz régiónak meg kell alkotnia „… a saját 
koegzisztencia tervét… A tervezetnek tartalmaznia kell 
a koegzisztencia technikai szabályait, valamint azon 
eszközök használatát, melyek garantálják a helyi 
hatóságok együttműködését a szubszidiaritás, a 
differenciálódás és az arányosság alapelvek 
bázisán…” (4. cikk).  
 
A törvény utolsó verziója megváltoztatta a végső 
határidőt, melynek megfelelően mind a 20 olasz 
régiónak 2005 év végéig (2005. december 31.) meg 
kellett volna alkotnia a saját koegzisztencia 
szabályozását. A regionális szabályok jóváhagyása 
nélkül a transzgenikus termesztés nem engedélyezhető 
Olaszországban (ma azonban még egyetlen regionális 
szabályozás sem létezik), éppen ezért jelenleg 
moratórium van érvényben az országban. Ezen hatást 
csillapítandó, egy, a Mezőgazdasági Minisztérium és 
a régiók között létrejött egyezmény megállapítja a 
végső határidőt, amely 2006. július vége. Az 
egyezmény megállapítja, hogy a minisztériumnak a 
törvény jóváhagyását követő 6 hónapon belül meg 
kellett volna alkotnia a végrehajtási rendeletet, 
melyben fixálja a régiókra vonatkozó irányelveket. 
Ezt követően a régióknak további egy évük volt arra, 

Italian Parliament passed the law n.5/2005 (Italian 
coexistence law). It was a framework to be completed 
by Regional implementing regulations. The law 
defines the normative frame for the coexistence 
between transgenic crops and conventional and 
organic crops, “in order not to compromise the 
biodiversity of the natural environment and to 
guarantee freedom of enterprise, consumers' right of 
choice and the quality and genuineness of national 
agricultural production.” (Art.1) 
 
It is important to underline that “The kinds of 
farming…shall be conducted such that the practice of 
one does not compromise the practice of the others… 
The implementation of the rules of coexistence must 
assure farmers, production chain operators and 
consumers the real possibility to choose among 
conventional, organic and transgenic products; 
therefore, transgenic farming must be practiced as 
part of production chains that are separate from those 
of conventional and organic farming.” (Art.3).  
 
 
The law established, in order to prevent potential 
economic damage and the impact of the admixture of 
transgenic, organic and conventional crops, that the 
Advisory Committee for the Coexistence of 
Transgenic, Conventional and Organic Farming 
(instituted as part of the Ministry of Agriculture and 
Forestry) issued a national coexistence guidelines, 
within 120 days from the entry in force of the law. 
Each of Italian regions have to “…adopt a coexistence 
plan... The plan shall contain the technical rules for 
achieving coexistence, through the use of instruments 
that guarantee the collaboration of the local 
territorial agencies on the basis of the principles of 
subsidiarity, differentiation and proportionality…” 
(Art. 4). 
 
 
The final text of the law removed the first deadline by 
when each of the 20 Italian regions should approve 
their coexistence plans, initially fixed at the end of 
2005 (31 December 2005). Without the approval of 
the regional plans transgenic crops are not authorized 
in Italy (today there is not any regional coexistence 
plan), therefore it establishes an indefinite moratorium 
over GM cultivation in Italy. In order to mitigate this 
effect, an agreement between the Ministry of 
Agriculture and the regions fixed a new deadline, 
postponed to the end of July 2006. That agreement 
stated that the Ministry of Agriculture would have had 
six months after the approval of the law to issue the 
ministerial decree fixing the guidelines for the 
regions. After then, the Regions will have one more 
year to establish their coexistence plans.  
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hogy megalkossák saját koegzisztencia tervezeteiket.  
 
2006 márciusában azonban, a Marche Régió 
fellebbezését követően, az olasz Alkotmánybíróság 
(116/2006 sz. döntésében) megállapította, hogy az 
5/2005 sz. törvény alkotmánysértő annak tekintetében, 
hogy a régiók kizárólagos jogot kaptak a 
koegzisztencia szabályaik kidolgozására. A fellebbező 
Marche Régió a törvény egyes cikkelyeie 
törvényességét vitatta. Az alkotmányjogi panasz azon 
a törvényes előíráson alapult, amely az államra 
ruházza a jogalkotási jogosítványokat, még akkor is, 
ha a szennyezés problémája nem csak a kizárólagos 
jogalkotási kompetenciát érinti (egészségvédelem), 
hanem a konkurens kompetenciát (környezetvédelem) 
és a régiók kizárólagos jogosítványait is (agrárjogi 
kérdések). 
 
2006 októberében a Földművelésügyi Minisztérium 
létrehozott egy munkacsoportot a Régiók 
Konferenciáján az általános irányelvek kidolgozására, 
melyeket a régióknak figyelembe kell venniük saját 
koegzisztencia szabályaik kidolgozása során. A 
munkacsoport 2007 október 18-án publikálta „A 
koegzisztencia technikai irányelvei a régiók 
jogalkotása számára”c. dokumentumát, de a régiók 
elnökei nem hagyták jóvá a GM termesztésre 
vonatkozó de facto moratóriumra vonatkozó 
dokumentumot. Az irányelvek kulcselemei a 
következők: 
- A GM-növényt termesztő gazdáknak részt kell 
venniük egy koegzisztenciáról szóló képzésen; 
- A GM-növényt termesztő gazdáknak értesíteniük 
kell a regionális hatóságokat valamint a szomszéd 
gazdákat arról, hogy az engedélyezett GM-növényt 
szándékoznak termeszteni; 
- A regionális hatóságoknak nyilvántartást kell 
vezetniük (elektronikus formában is), ahol bárki 
információt gyűjthet arról, hogy pontosan hol zajlik 
GMO- termesztés; 
- Regionális szinten díjat kell fizetni (a dán 
rendszerhez hasonlóan);  
- Minden GMO-t termesztő gazdának készítenie kell 
egy koegzisztencia termesztési tervet, és azt be is kell 
tartania; 
- Minden régiónak ki kell dolgoznia a horizontális 
rendelkezéseket, melyek az izolációt szolgálják, 
úgymint pufferzóna, menedékzóna és határsorok. 
 
Az olasz régiókat különböző csoportokba sorolták: 
biotechnológiát támogató és azt ellenző csoportra. 
Toszkána, az európai GMO-mentes Hálózat4 egyik 
alapítója, az első olasz régió volt, amely 6/4/2000 sz. 
törvényével megtiltotta 53 GMO termesztését: „ Az 
állampolgárok egészségének védelme érdekében 
Toszkána Régió minden megelőző lépést megtesz 
azért, hogy megvédje  a lakosságot attól a veszélytől, 

 
 
But in March 2006, after a Region Marche Appeal, 
Italian Constitutional Court (Judgement n. 116/2006) 
ruled that the law n.5/2005 was unconstitutional in 
consideration of the Regions exclusive right to 
establish the coexistence rules. The Region Marche 
contested the legitimacy of some provisions of the 
Law n.5/2005. The complaints were based on a 
statutory provision which conferred to the State the 
power to legislate, even if the contamination problem 
concerned not only a subject of exclusive legislative 
competence (healthy safeguard), but also of 
concurrent competence (environmental safeguard) and 
exclusive competence of Regions (agricultural 
matters).  
 
 
On October 2006 the Agricultural Ministry created a 
technical working group within the State-Regions 
Conference to elaborate the general guidelines to be 
followed by the Regions when establishing their 
coexistence rules. The group published on 18 October 
2007 the “Coexistence Technical Guideline as a 
baseline for Regional Coexistence Measures” but the 
Region Presidents have not yet approved the 
document creating a de facto moratorium on GM 
cultivation in Italy. The guidelines key points are: 
- Gm growers have to pass a coexistence training 
course; 
- Gm growers have to inform the Regional authorities 
and the nearest farms about their intention to cultivate 
the authorised GM crops; 
- The Regions must organise a regional public register 
(also consulted electronically) where people can find 
all the information about the GM areas; 
- There will be a regional fee to pay (like the Danish 
system); 
- Every GM farmer has to realise and respect a 
coexistence farm plan; 
- Every Region has to establish the spatial segregation 
measures like isolation distances, buffer zones and 
border rows; 
 
 
 
 
 
 
Italian Regions are divided in different groups: pro 
biotech and anti biotech. Tuscany Region, one of the 
founder of the European GM-Free Region Network,4 
was the first Italian Region that with Tuscany 
Regional Law 6/4/2000 n. 53 bans cultivation and 
production of genetically modified varieties: “To 
protect the health of its citizens, the Region of 
Tuscany will take all possible precautions to protect 
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mely a GMO-kat tartalmazó termékek termesztéséből, 
előállításából és fogyasztásából adódhat… Ezen cél 
megvalósítása érdekében, valamint a természetes 
génkészletek fenntartása és megőrzése érdekében 
Toszkána Régió megtiltja azon fajok termesztését és 
előállítását, melyek GMO-t tartalmaznak.” (1. és 2. 
cikk) 
 
Nagyon szigorú szabályozásról van itt szó. Azon 
gazdának, aki GMO-t kíván termeszteni, az 
ellenőrzési szabályok közzétételét követő 6 hónapon 
belül vissza kell térítenie mindazon támogatást, 
melyet a régiótól, az Európai Uniótól vagy az olasz 
államtól kapott (6. cikk). Toszkánában tilos a GMO-k 
felhasználása az iskolai menzákon, kórházakban és 
gondozó otthonokban, vagy a közhivatalokban. A 
tartományok, valamint az említett intézmények 
vezetői kötelesek ellenőrizni a termékek GMO-
mentességét, például az érintettektől rendszeresen 
bekért információk alapján (4. cikk). Az illetékes 
toszkán hatóságok speciális kampányokat szerveznek 
annak érdekében, hogy felvilágosítsák és 
tájékoztassák a lakosságot a GMO-k 
élelmiszerbiztonsági és környezeti kockázatairól (5. 
cikk). A jogszabály megállapítja továbbá, hogy azon 
kereskedelmi vállalatok, amelyek megfelelő címkézés 
nélkül forgalmaznak GMO-t tartalmazó terméket, 
akár az intézmény 15 napos bezárásával is 
szankcionálhatóak (6. cikk).  
 
Olaszország legmagasabb szintű fellebbviteli bírósága 
2010. január 19-én hozta meg 183. számú döntését, 
melynek értelmében a Földművelésügyi 
Minisztériumnak 90 napon belül ki kell dolgoznia a 
GMO-k szabadföldi termesztésére vonatkozó 
szabályokat. Döntésében a bíróság arról tájékoztatja a 
minisztériumot, hogy tegye közzé azon információkat, 
melyek a gazdák számára szükségesek az 
engedélyezési eljárás megindításához. Az ügyet a 
Futuragra nevű pro-biotech csoport indította, melynek 
székhelye a Friuli-Venezia Giulia régió. A bíróság 
döntésének értelmében az olasz állam nem tudja 
tovább halogatni az engedélyezési eljárásokat a 
regionális jogalkotás lassúságára való hivatkozással. 
Az Európai Unió tagjaként Olaszország köteles 
engedélyezni a fajtalistán szereplő GMO-k 
termesztését, habár az elmúlt 10 évben moratórium 
volt érvényben (mivel jelenleg nincs koegzisztencia-
szabályozás sem Olaszországnban, sem az egyes 
régiókban). Amennyiben az EU engedélyez egy 
GMO-t (figyelembe véve az egészségügyi és 
környezeti kockázatokat az engedélyezési eljárás 
során), akkor a tagállamokban a termesztést nem lehet 
függővé tenni attól, hogy adott régiók kidolgozták-e 
már a saját koegzisztencia-jogszabályaikat. Most 
azonban, hogy módomban állt áttanulmányozni a 
magyar koegzisztencia-szabályozást, elmondhatom, 

the public from any dangers that derive from the 
cultivation, production or consumption of products 
containing GMOs.…To reach this aim, and to 
maintain and preserve the presence of natural genes, 
the region of Tuscany prohibits the cultivation and 
production of species containing GMOs…” (Art.1 and 
Art.2).  
 
It is a very strict law. It rules that Tuscany GM- 
farmers will have to return to the region, within six 
months after communication of the results of the 
control, any financial subsidies received from the 
region, from the European Union or from Italian State 
(Art.6). In Tuscany also it is prohibited to serve GM- 
food in school canteen, hospitals and nursing homes, 
or in offices of the region. The provinces and the 
directors of these institutions are obliged to verify the 
absence of GM- product, also by requesting 
information from their suppliers (Art.4). The 
Competent Tuscany Regional Authorities will 
organize specific campaigns to educate and to inform 
the public on the possible risks resulting from the 
introduction of GMO in food and in the environment 
(Art.5). The law establishes also that the commercial 
industries that sell products containing GMOs without 
the necessary label will be sanctioned by the closing 
of the establishment for a maximum of 15 days (Art. 
6). 
 
 
Italy’s highest appeals court, judgement n.183 of 19 
January 2010, decided that the Ministry of Agriculture 
has to issue procedures for biotech crop cultivation 
within 90 days. In its decision, the Court instructed 
the Ministry of Agriculture to publish the procedures 
necessary for Italian farmers to apply for authorization 
to grow biotech crops. The case was brought to the 
Council of State by Futuragra, a pro-biotech farming 
association located in Friuli-Venezia Giulia region. 
The Court’s ruling means that the Italian Government 
can no longer delay approval procedures based on the 
slow procedure of regional legislation. As a member 
of the European Union, Italy is required to allow 
biotech cultivation for approved varieties, but it has 
maintained a moratorium on biotech cultivation for 
the past ten years (because there is not a legal national 
coexistence law or regional laws in Italy).  If the EU 
approves a GMO (environmental and health issues are 
dealt with in authorisation process), in Italy the 
cultivation authorisation, can not be conditioned by 
the prior adoption of regional plans for co-existence. 
Now, that I could study the Hungarian coexsistence 
regulation, I can say, that it is a very good and strict 
system, and it is worth taking it as a basis.  
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hogy érdemes lenne alapul venni a szigorú magyar 
rendszert. 
 
 
Források 
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2001/18/EK IRÁNYELVE (2001. március 12.) a 
géntechnológiával módosított szervezetek 
környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 
90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről 
 
2003/556/EC ajánlás 
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1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai 
tevékenységről 
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