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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Georgi Naydenov, bolgár állampolgár által benyújtott 1602/2009. számú 
petíció a bulgáriai energiaágazatban tapasztalható szervezett bűnözésről, 
valamint korábbi petíciójának elbírálása miatti elégedetlenségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a bulgáriai energiaágazatban tapasztalható szervezett bűnözésre 
hivatkozik, és kifogásolja, hogy a bolgár hatóságok nem akarnak új, fenntartható 
energiatípusokat alkalmazni. A petíció benyújtója ezzel kapcsolatban megemlíti a korábbi, 
elfogadhatatlannak nyilvánított 0152/2007. számú petícióját, amelyben a később meggyilkolt 
tudós, Ivan Mihov Hristov kutatómunkájára hivatkozik. A petíció benyújtója szerint Ivan 
Mihov Hristov kutatási eredményei döntő jelentőségűek lehetnének nem csak a bolgár 
energiaszektorban, hanem az Európai Unió egész területén, ezért arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy foglalkozzon az üggyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A petíció benyújtója kéri, hogy értékeljék újra az általa korábban benyújtott, a nem szennyező 
és gazdaságos acetát-alapú üzemanyagok közlekedésben történő felhasználását lehetővé tevő 
technológiákról szóló, 0152/2007. számú petícióját. Abban a petícióban a petíció benyújtója 
említést tesz ügyfele (a később elhalálozott tudós, Ivan Mihov Hristov) kutatásairól, és bírálja 
a bolgár hatóságokat, mert általában véve vonakodnak lépéseket tenni mind helyi, mind 
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nemzeti szinten e technológiák alkalmazása érdekében. Emellett panaszt tesz azon nehézségek 
miatt, amelyekbe akkor ütközött, amikor Bulgáriában szabadalmat kívánt bejelenteni.

Az első petíciót a Parlament 2007-ben elfogadhatatlannak nyilvánította. A jelenlegi petícióban 
a petíció benyújtója ismételten hangsúlyozza, hogy a szóban forgó technológia számos 
komoly környezetvédelmi problémára jelentene megoldást az egész világon, továbbá azt 
állítja, hogy első petíciójának 2007-ben történt elutasítása óriási veszteséget okozott az EU-
nak, többek között a későbbi gázválság miatt. Mindezek mellett említést tesz a bolgár 
energiaágazatban működő szervezett bűnözésről.

A petíció benyújtója ennek kapcsán már felvette a kapcsolatot a Bizottsággal. A Bizottság 
2009. február 24-i válaszában rámutatott arra, hogy nem érintett a szabadalmi jogok 
megadásának folyamatában, és azt javasolta a petíció benyújtójának, hogy a bolgár 
szabadalmi hivatalnál kérjen jogorvoslatot. Ezzel egy időben a Bizottság arról tájékoztatta a 
petíció benyújtóját, hogy a kutatási projektek finanszírozása révén támogatja az energetikai 
technológiákba és infrastruktúrákba történő beruházásokat.

Az új petíció a jelek szerint nem tartalmaz lényegi új elemeket a 0152/2007. számú petícióhoz 
képest. Tehát az elsődleges problémát az jelenti, hogy a petíció benyújtójának ügyfele 
nehezen tudott megbirkózni „a Bulgáriában nemzeti szinten fennálló bürokratikus és egyéb 
akadályokkal”. A petíció benyújtója nem pontosítja, hogy milyen nehézségek megoldásában 
kéri az uniós intézmények segítségét. Ugyanakkor új állítással áll elő, miszerint ügyfele nem 
természetes halált halt, és halálát a „Litvinyenko-ügyhöz” hasonlítja.

Összességében a Bizottság által korábban adott válasz továbbra is érvényesnek tekinthető. 
Annyit hozzá lehet tenni, hogy ha egy uniós országban nem sikerült szabadalmi jogot 
szerezni, az nem jelent akadályt abban, hogy ezt egy másik uniós tagállamban újra 
megkíséreljék. Az is érvényes még, hogy a Bizottság támogatja az új energetikai és 
közlekedési technológiákkal kapcsolatos kutatásokat. 

Ami Mihov úr innovációjának jelentőségét illeti, a petíciókban foglalt rövid leírás alapján 
nem lehet megállapítani, hogy az említett új technológia bevezetésének késedelme nagy 
veszteségeket okozott-e az EU számára. A gázválság és az alternatív üzemanyagokkal 
kapcsolatos innováció közötti állítólagos kapcsolat azonban megalapozatlannak tűnik. A 
földgázt és az abból nyert végtermékeket túlnyomórészt a fűtés és villamosenergia-termelés 
céljára használják, és nem jellemző a szállítóeszközök üzemanyagaként történő 
felhasználásuk. 

Ezenkívül nem világos, hogy a petíció benyújtója továbbra is jogosult-e elhunyt ügyfelét 
(Ivan Mihov Hristov tudóst) képviselni. Az sem egyértelmű, hogy az ügy közvetlenül érinti-e 
a petíció benyújtóját, jóllehet a petíció benyújtója pénzügyi vagy egyéb módon érdekelt lehet 
Mihov úr találmányának sikerében. 

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy a 0152/2007. számú petícióban és a később benyújtott 1602/2009. 
számú petícióban ismertetett alapvető probléma nem tartozik az uniós intézmények 
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hatáskörébe. Ezenkívül az 1602/2009. számú petíció nem tárja fel, hogy a Petíciós Bizottság 
2007-ben hozott döntése miként okozott óriási veszteségeket az EU számára, többek között a 
későbbi gázválság miatt.


