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anksčiau pateiktos peticijos, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Georgi 
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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo organizuotą nusikalstamumą Bulgarijos energetikos sektoriuje ir 
skundžia Bulgarijos valdžios institucijų nenorą naudoti naujų formų tvarią energiją. 
Pasinaudodamas proga peticijos pateikėjas nurodo savo ankstesnę peticiją Nr. 152/2007, 
kurioje jis nurodė mokslininko Ivano Mihovo Hristovo, kuris vėliau buvo nužudytas, atliktą 
mokslinį tyrimą; ši peticija buvo paskelbta nepriimtina. Peticijos pateikėjas mano, kad Ivano 
Mihovo Hristovo mokslinio tyrimo rezultatai galėtų būti labai svarbūs ne tik Bulgarijos 
energetikos sektoriui, bet ir visai ES, todėl prašo Europos Parlamento imtis nagrinėti šį 
klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Peticijos pateikėjas prašo iš naujo įvertinti jo ankstesnę peticiją Nr. 152/2007 dėl 
neteršiančios technologijos ir ekonomiško acetato kuro, kurį būtų galima naudoti transporto 
sektoriuje. Ankstesnėje peticijoje peticijos pateikėjas mini savo kliento (mokslininko Ivano 
Mihovo Hristovo, kuris vėliau mirė) atliktą mokslinį tyrimą ir skundžiasi Bulgarijos valdžios 
institucijų nenoru imtis veiksmų vietos ir nacionaliniu lygmenimis įgyvendinant šią 
technologiją. Jis taip pat skundžiasi sunkumais, kurių patyrė norėdamas gauti nacionalinį 
patentą.
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2007 m. Europos Parlamentas pirmąją peticiją paskelbė nepriimtina. Šioje peticijoje peticijos 
pateikėjas vėl tvirtina, kad minėta technologija išspręstų daugelį didelių aplinkos apsaugos 
problemų pasaulyje, ir toliau teigia, kad dėl to, jog 2007 m. jo peticija buvo paskelbta 
nepriimtina, ES patyrė didelių nuostolių, įskaitant po to kilusią dujų krizę. Jis taip pat mini 
organizuotą nusikalstamumą Bulgarijos energetikos sektoriuje.

Peticijos pateikėjas dėl šio dalyko jau kreipėsi į Komisiją. Atsakydama 2009 m. vasario 24 d. 
rašte Komisija nurodė, kad ji nedalyvauja patento teisių suteikimo procese, ir patarė peticijos 
pateikėjui dėl žalos atlyginimo kreiptis į Bulgarijos patentų biurą. Taip pat Komisija peticijos
pateikėjui nurodė, kad ji neteikia pagalbos investicijoms į energetikos technologijas ir 
infrastruktūrą mokslinių tyrimų projektų finansavimo forma.

Naujoje peticijoje nepateikti jokie nauji turinio elementai palyginti su peticija Nr. 152/2007. 
Tad atrodo, kad pagrindinė problema yra sunkumai, kuriuos peticijos pateikėjo klientas patyrė 
mėgindamas įveikti „biurokratines ir kitokias kliūtis nacionaliniu lygmeniu Bulgarijoje“. 
Peticijos pateikėjas konkrečiai nenurodo kliūčių, kurias jis norėtų, kad ES institucijos padėtų 
jam įveikti. Kita vertus, jis pateikia naują teiginį, kad jo kliento mirtis nebuvo natūrali, ir 
užsimena apie panašumą į A. Litvinenko atvejį. 

Iš esmės galima manyti, kad ankstesnis Komisijos atsakymas vis dar svarus. Reikėtų pridurti, 
kad tai, jog nepavyko gauti patento vienoje ES valstybėje, netrukdo bandyti jį gauti kitoje ES 
valstybėje narėje. Argumentas dėl Komisijos paramos moksliniams tyrimams naujos energijos 
formos, transporto technologijų ir infrastruktūros srityse atlikti taip pat yra svarus. 

Kalbant apie Ivano Mihovo Hristovo naujovių svarbą, iš trumpo peticijose pateikto aprašymo 
neįmanoma nustatyti, ar iš tiesų neįdiegus minėtos technologijos ES patyrė didelių nuostolių. 
Vis dėlto tariamas dujų krizės ir naujoviško alternatyvaus transporto sektoriui skirto kuro 
ryšys atrodo nepagrįstas. Gamtinės dujos ir iš jos gaunami galutiniai produktai daugiausia 
naudojami šildymui ir elektros gamybai, o ne kaip transporto sektoriuje naudojamas kuras. 

Be to, neaišku, ar peticijos pateikėjas vis dar yra įgaliotas atstovauti savo mirusiam klientui 
mokslininkui Ivanui Mihovui Hristovui. Be to, neaišku, ar aptariamas dalykas su juo yra 
tiesiogiai susijęs, net jei peticijos pateikėjas ir gali turėti finansinių ar kitokių interesų dėl šio 
mokslininko išradimo sėkmės.  

Išvada

Komisija mano, kad pagrindinė problema, nurodyta peticijoje Nr. 152/2007 ir vėliau pakartota 
peticijoje Nr. 1602/2009, nepriklauso ES institucijų kompetencijai. Be to, peticijoje 
Nr. 1602/2009 trūksta įrodymų, kaip dėl Peticijų komiteto 2007 m. priimto sprendimo ES 
galėjo patirti didelių nuostolių, įskaitant po to kilusią dujų krizę.“


