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Temats: Lūgumraksts Nr. 1602/2009, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Georgi 
Naydenov, par organizēto noziedzību Bulgārijas enerģētikas nozarē un viņa 
neapmierinātību ar lēmumu saistībā ar viņa iepriekšējo lūgumrakstu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz organizēto noziedzību Bulgārijas enerģētikas nozarē un 
sūdzas par Bulgārijas varas iestāžu nevēlēšanos izmantot ilgtspējīgas enerģijas formas. Šajā 
sakarā lūgumraksta iesniedzējs norāda uz viņa iepriekšējo lūgumrakstu Nr. 152/2007, kurā 
viņš atsaucās uz pētījumu, ko veica pēc tam noslepkavotais zinātnieks Ivan Mihov Hristov, 
kurš tika atzīts par nepieņemamu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Ivan Mihov Hristov
pētījuma rezultāti varētu būt ārkārtīgi nozīmīgi enerģētikas nozarei ne tikai Bulgārijā, bet visā 
ES, un tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 19. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Lūgumraksta iesniedzējs lūdz atkārtoti izvērtēt viņa iepriekšējo lūgumrakstu Nr. 152/2007 
par tehnoloģiju, kas ļautu transporta nozarē izmantot nepiesārņojošu un ekonomisku acetāta 
degvielu. Savā sākotnējā lūgumrakstā lūgumraksta iesniedzējs atsaucās uz sava klienta (vēlāk 
mūžībā aizgājušais zinātnieks Ivan Mihov Hristov) veikto pētījumu un sūdzējās par Bulgārijas 
varas iestāžu vispārēju nevēlēšanos veikt pasākumus vietējā un valsts līmenī, lai ieviestu šīs 
tehnoloģijas. Viņš arī sūdzējās par grūtībām, ar kurām nācās saskarties, mēģinot iegūt valsts 
patentu.
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Sākotnējo lūgumrakstu Parlaments 2007. gadā atzina par nepieņemamu. Šajā lūgumrakstā 
lūgumraksta iesniedzējs atkārtoti apgalvo, ka minētā tehnoloģija atrisinātu daudzas nopietnas 
pasaules mēroga vides problēmas, un papildus apgalvo, ka 2007. gada lēmums nepieņemt 
viņa lūgumrakstu ir radījis ES lielus zaudējumus, tai skaitā sekojošo gāzes krīzi. Viņš arī 
norāda uz organizēto noziedzību Bulgārijas enerģētikas nozarē.

Lūgumraksta iesniedzējs jau iepriekš bija sazinājies ar Komisiju šajā jautājumā. 2009. gada 
24. februāra atbildē Komisija norādīja, ka tā nav iesaistīta patenttiesību piešķiršanas procesā, 
un ierosināja lūgumraksta iesniedzējam vērsties Bulgārijas Patentu birojā. Tajā pašā reizē 
Komisija informēja lūgumraksta iesniedzēju, ka tā atbalsta ieguldījumus enerģētikas 
tehnoloģijās un infrastruktūrās, finansējot izpētes projektus.

Jaunais lūgumraksts šķietami nesniedz jaunus faktus šajā jautājumā salīdzinājumā ar 
lūgumrakstu Nr. 152/2007. Tādēļ galvenā problēma šķietami ir lūgumraksta iesniedzēja 
klienta grūtības pārvarēt „birokrātiskos un citus šķēršļus valsts līmenī Bulgārijā”. 
Lūgumraksta iesniedzējs neprecizē, kādu šķēršļu pārvarēšanā viņš vēlas saņemt ES struktūru 
palīdzību. No otras puses, viņš sniedz jaunu apgalvojumu, saskaņā ar kuru viņa klients 
nenomira dabiskā nāvē, un norāda uz paralēlēm ar „Ļitviņenko lietu”.

Kopumā var uzskatīt, ka Komisijas iepriekš sniegtā atbilde joprojām ir pamatota. Varētu 
piebilst, ka neveiksmīgs mēģinājums iegūt patentu vienā ES dalībvalstī neliedz mēģināt to 
iegūt citā ES dalībvalstī. Arguments par Komisijas atbalstu jaunu enerģētikas un transporta 
tehnoloģiju un infrastruktūru izpētei arī ir pamatots. 

Kas attiecas uz Ivan Mihov Kristov nozīmīgo jauninājumu, lūgumrakstos sniegtais īsais 
apraksts neļauj noteikt, vai kavēšanās šīs tehnoloģijas ieviešanā ir radījusi ES lielus 
zaudējumus, vai nē. Tāpēc iespējamā saikne starp gāzes krīzi un jauninājumu alternatīvas 
transportlīdzekļu degvielas jomā ir šķietami nepamatota. Dabasgāze un tās atvasinātie 
galaprodukti pārsvarā tiek izmantoti tādās nozarēs kā apkure un elektroenerģijas ražošana un 
to reti izmanto kā transportlīdzekļu degvielu. 

Turklāt nav skaidrs, vai lūgumraksta iesniedzējs joprojām ir pilnvarots pārstāvēt savu mūžībā 
aizgājušo klientu (zinātnieks Ivan Mihov Kristov). Tāpat nav skaidrs, vai šis jautājums skar 
viņu tieši, vai nē, lai gan lūgumraksta iesniedzējam var būt finansiālas vai citādas intereses 
Ivan Mihov Kristov jauninājuma panākumos. 

Secinājums

Komisija uzskata, ka galvenā problēma, kas aprakstīta lūgumrakstā Nr. 152/2007 un pārnesta 
lūgumrakstā Nr. 1602/2009, neietilpst ES iestāžu kompetencē. Turklāt lūgumrakstā 
Nr. 1602/2009 nav pierādīts, kā Lūgumrakstu komitejas 2007. gada lēmums būtu varējis radīt 
lielus zaudējumus ES, tai skaitā sekojošo gāzes krīzi.”


