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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1602/2009 af Georgi Naydenov, bulgarsk statsborger, om organiseret 
kriminalitet inden for energisektoren i Bulgarien og hans utilfredshed med 
afgørelsen vedrørende hans tidligere andragende

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den organiserede kriminalitet inden for energisektoren i Bulgarien og 
påklager de bulgarske myndigheders manglende villighed til at anvende nye bæredygtige 
energiformer. Andrageren henviser i den forbindelse til sit tidligere andragende 0152/2007, 
hvori han henviste til det forskningsarbejde, der var udført af den senere myrdede
videnskabsmand Ivan Mihov Hristov, og som blev erklæret for uantageligt. Andrageren, der 
mener, at Ivan Mihov Hristovs forskningsresultater kunne få afgørende betydning for 
energisektoren ikke bare i Bulgarien, men i hele EU, anmoder Europa-Parlamentet om at tage 
sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Andrageren beder om at få sit tidligere andragende nr. 0152/2007 vedrørende teknologi, der 
gør det muligt at anvende ikkeforurenende og økonomiske acetatbrændstoffer i 
transportsektoren, revurderet. I sit oprindelige andragende henviste andrageren til den 
forskning, der er udført af hans klient (den senere afdøde forsker Ivan Mihov Hristov), og 
klagede over de bulgarske myndigheders generelle modvilje mod at handle på lokalt og 
nationalt plan med henblik på at implementere de pågældende teknologier. Han klagede også 
over de vanskeligheder, han oplevede, da han søgte at opnå et nationalt patent.
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Parlamentet fastslog i 2007, at det oprindelige andragende ikke opfyldte betingelserne for 
behandling. I sit nuværende andragende hævder andrageren igen, at den omtalte teknologi 
ville løse mange alvorlige miljøproblemer på verdensplan, og hævder endvidere, at 
beslutningen fra 2007 om ikke at tillade hans andragende har medført store tab for EU, 
herunder den senere gaskrise. Han henviser endvidere til den organiserede kriminalitet inden 
for energisektoren i Bulgarien.

Andrageren havde allerede henvendt sig til Kommissionen om denne sag. I sit svar af 24. 
februar 2009 understregede Kommissionen, at den ikke er involveret i tildelingen af 
patentrettigheder og foreslog andrageren at udnytte sine klagemuligheder hos Bulgariens 
patentkontor. Kommissionen meddelte samtidig andrageren, at den støtter investeringerne i 
energiteknologier og infrastrukturer gennem støtte til forskningsprojekter.

Det nye andragende indeholder tilsyneladende ikke nye elementer af betydning sammenlignet 
med andragende nr. 0152 fra 2007. Det centrale problem synes således at være andragerens 
klients problemer med at overvinde "bureaukratiske og andre forhindringer på nationalt 
niveau i Bulgarien". Andrageren præciserer ikke, hvilken type forhindringer han ønsker EU-
strukturernes hjælp til at overvinde. Han fremsætter derimod en ny klage, hvori han hævder, 
at hans klient ikke døde af naturlige årsager, og antyder, at der kan drages paralleller til 
"Litvinenko-sagen".

Det kan overordnet set antages, at Kommissionens tidligere svar stadig er gyldigt. Det kan 
tilføjes, at det, at man ikke opnår patent i ét EU-land, ikke er ensbetydende med, at man ikke 
kan søge patent i en anden EU-medlemsstat. Argumentet vedrørende Kommissionens støtte til 
forskning i nye energi- og transportteknologier og infrastrukturer er ligeledes gyldigt. 

Hvad angår betydningen af Mihovs innovation, så giver den korte beskrivelse i andragendet 
ikke mulighed for at vurdere, om forsinkelsen i indførelsen af denne teknologi har medført 
store tab for EU eller ej. Den påståede forbindelse mellem gaskrisen og innovationen inden 
for alternative brændstoffer til transportsektoren synes at være ubegrundet. Naturgas og 
slutprodukter, som udvindes heraf, anvendes primært inden for sektorer som f.eks. varme- og 
elproduktion, men anvendes normalt ikke som brændstof til transportsektoren. 

Det er endvidere uklart, om andrageren stadig har mandat til at repræsentere sin afdøde klient 
(forskeren Mihov). Det er desuden ikke klart, hvorvidt sagen vedrører ham direkte, selv om 
andrageren kan have økonomiske eller andre interesser i Mihovs opfindelse.  

Konklusion

Kommissionen mener ikke, at det primære problem som beskrevet i andragendet 0152/2007 
og overført til andragendet 1602/2009 henhører under EU-institutionernes kompetence. Det 
fremgår endvidere ikke af andragende 1602/2009, på hvilken måde den beslutning, der blev 
truffet af Udvalget for Andragender i 2007, skulle have medført store tab for EU, herunder 
den senere gaskrise."


