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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1602/2009, του Georgi Naydenov, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το οργανωμένο έγκλημα στο πλαίσιο του τομέα της ενέργειας στη 
Βουλγαρία και τη δυσαρέσκειά του με απόφαση που ελήφθη σχετικά με 
προηγούμενη αναφορά του

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για το οργανωμένο έγκλημα στο πλαίσιο του τομέα της ενέργειας 
στη Βουλγαρία και καταγγέλλει την απροθυμία των βουλγαρικών αρχών να χρησιμοποιήσουν 
νέες βιώσιμες μορφές ενέργειας. Ο αναφέρων παραπέμπει εν προκειμένω στην προηγούμενη 
αναφορά του αριθ. 152/2007, στην οποία έκανε λόγο για την έρευνα που είχε εκπονήσει ο 
μετέπειτα δολοφονηθείς επιστήμονας Ivan Mihov Hristov, και η οποία χαρακτηρίσθηκε μη 
παραδεκτή. Ο αναφέρων εκτιμά ότι τα πορίσματα της έρευνας του Ivan Mihov Hristov θα 
μπορούσαν να έχουν ζωτική σημασία για τον τομέα της ενέργειας όχι μόνο στη Βουλγαρία 
αλλά και σε ολόκληρη την ΕΕ, και για τον λόγο αυτόν ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να ασχοληθεί με το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Ο αναφέρων ζητά να αξιολογηθεί εκ νέου η προηγούμενη αναφορά του αριθ. 152/2007 
σχετικά με τεχνολογία η οποία καθιστά δυνατή τη χρήση μη ρυπογόνων και οικονομικών 
καυσίμων οξικών ενώσεων στον τομέα των μεταφορών. Στην αρχική του αναφορά, ο 
αναφέρων έκανε λόγο για την έρευνα την οποία διεξήγαγε ο πελάτης του (μετέπειτα 
αποθανών Ivan Mihov Hristov) και διαμαρτυρόταν για τη γενική απροθυμία των 
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βουλγαρικών αρχών να αναλάβουν δράση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή 
των εν λόγω τεχνολογιών. Διαμαρτυρόταν, επίσης, για τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε 
κατά την προσπάθειά του να λάβει εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Η αρχική αναφορά χαρακτηρίστηκε μη παραδεκτή από το Κοινοβούλιο το 2007. Στην 
παρούσα αναφορά του, ο αναφέρων διαβεβαιώνει ξανά ότι η εν λόγω τεχνολογία θα έλυνε 
πολλά σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα και υποστηρίζει 
περαιτέρω ότι η απόφαση να μην καταστεί παραδεκτή η αναφορά του 2007 είχε ως
αποτέλεσμα μεγάλες ζημίες για την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης κρίσης του 
φυσικού αερίου. Αναφέρεται επίσης στο οργανωμένο έγκλημα στο πλαίσιο του τομέα της 
ενέργειας στη Βουλγαρία.

Ο αναφέρων έχει ήδη επικοινωνήσει με την Επιτροπή επί του θέματος αυτού. Στην απάντησή 
της τής 24ης Φεβρουαρίου 2009, η Επιτροπή επεσήμανε ότι δεν συμμετέχει στη διαδικασία 
χορήγησης δικαιωμάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εισηγήθηκε στον αναφέροντα να 
ζητήσει τη συνδρομή του βουλγαρικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Παράλληλα, η 
Επιτροπή ενημέρωσε τον αναφέροντα ότι στηρίζει τις επενδύσεις στις τεχνολογίες και τις 
υποδομές στον τομέα της ενέργειας μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων.

Η νέα αναφορά δεν φαίνεται να διατυπώνει νέα ουσιώδη στοιχεία σε σύγκριση με την 
αναφορά αριθ. 152 του 2007. Κατά συνέπεια, το βασικό πρόβλημα φαίνεται να είναι η 
δυσκολία του πελάτη του αναφέροντος να υπερπηδήσει «γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια 
που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο στη Βουλγαρία». Ο αναφέρων δεν διευκρινίζει τον τύπο των 
εμποδίων τα οποία επιθυμεί να υπερπηδήσει με τη βοήθεια των δομών της ΕΕ. Από την άλλη 
πλευρά, προβάλλει έναν νέο ισχυρισμό σύμφωνα με τον οποίο ο πελάτης του δεν πέθανε από 
φυσικά αίτια και υπαινίσσεται αντιστοιχίες με την «υπόθεση Litvinenko».

Γενικά, μπορεί να θεωρηθεί ότι η απάντηση που έδωσε προηγουμένως η Επιτροπή 
εξακολουθεί να ισχύει. Θα μπορούσε να προστεθεί ότι εάν κάποιος δεν λάβει δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας σε μια χώρα της ΕΕ, αυτό δεν τον εμποδίζει να επιδιώξει να λάβει δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Το επιχείρημα σχετικά με την υποστήριξη της 
Επιτροπής για την έρευνα σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στον τομέα της ενέργειας και 
των μεταφορών επίσης ισχύει.

Όσον αφορά τη σημασία της καινοτομίας του Mihov, η σύντομη περιγραφή που 
περιλαμβανόταν στις αναφορές δεν καθιστά δυνατό να καθοριστεί εάν η καθυστέρηση της 
εισαγωγής αυτής της τεχνολογίας ζημίωσε σε μεγάλο βαθμό την ΕΕ. Ωστόσο, ο εικαζόμενος 
συσχετισμός της κρίσης του φυσικού αερίου με την καινοτομία όσον αφορά τα εναλλακτικά 
καύσιμα μεταφορών είναι αβάσιμος. Το φυσικό αέριο και τελικά προϊόντα που προέρχονται 
από αυτό χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε τομείς όπως η παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρισμού, αλλά δεν συνηθίζονται ως καύσιμα μεταφορών.

Επιπλέον, δεν είναι σαφές εάν ο αναφέρων εξακολουθεί να είναι επιφορτισμένος με την 
εκπροσώπηση του αποθανόντος πελάτη του (επιστήμονας Mihov). Επίσης, δεν είναι σαφές 
εάν το ζήτημα τον αφορά άμεσα, παρότι ο αναφέρων μπορεί να έχει οικονομικά ή άλλα 
συμφέροντα από την επιτυχία της εφεύρεσης του Mihov.  

Συμπέρασμα
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Η Επιτροπή θεωρεί ότι το βασικό πρόβλημα όπως περιγράφηκε στην αναφορά 
αριθ. 152/2007 και συνεχίστηκε στην αναφορά αριθ. 1602/2009 δεν εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Επιπλέον, η αναφορά αριθ. 1602/2009 δεν 
αποδεικνύει με ποιον τρόπο η απόφαση της Επιτροπής Αναφορών το 2007 θα μπορούσε να 
έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες ζημίες για την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης 
κρίσης του φυσικού αερίου.


