
CM\816787MT.doc PE441.352v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

11.5.2010
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Suġġett: Petizzjoni 1602/2009, imressqa minn Georgi Naydenov, ta’ nazzjonalità 
Bulgara, dwar il-kriminalità organizzata fis-settur tal-enerġija fil-Bulgarija u 
n-nuqqas ta’ sodisfazzjon tiegħu bid-deċiżjoni dwar il-petizzjoni preċedenti 
tiegħu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-kriminalità organizzata fis-settur tal-enerġija fil-Bulgarija u 
jilmenta rigward in-nuqqas ta’ ħeġġa tal-awtoritajiet Bulgari biex jużaw forom ġodda ta’ 
enerġija sostenibbli. Il-petizzjonant jirreferi f’dan ir-rigward għall-petizzjoni preċedenti tiegħu 
Nru 152/2007, li fiha rrefera għar-riċerka mwettqa mix-xjentist Ivan Mihov Hristov, li wara 
nqatel, u li ġiet iddikjarata inammissibbli. Il-petizzjonant jemmen li r-riżultati tar-riċerka ta’ 
Ivan Mihov Hristov jistgħu jkunu ta’ importanza kruċjali għas-settur tal-enerġija mhux biss 
fil-Bulgarija iżda madwar l-UE kollha u għaldaqstant jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jinvestiga l-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Il-petizzjonant jitlob evalwazzjoni mill-ġdid tal-petizzjoni preċedenti tiegħu Nru 152/2007, li 
tirrigwarda teknoloġija li tippermetti l-użu, fis-settur tat-trasport, ta’ fjuwils tal-aċetat li ma 
jniġġsux u li huma ekonomiċi. Fil-petizzjoni inizjali tiegħu, il-petizzjonant irrefera għar-
riċerka li twettqet mill-klijent tiegħu (ix-xjentista Sur Ivan Mihov Hristov, li sussegwentement 
miet) u lmenta dwar in-nuqqas ġenerali ta’ ħeġġa tal-awtoritajiet Bulgari biex jaġixxu fil-
livell lokali u nazzjonali sabiex jimplimentaw dawn it-teknoloġiji. Huwa lmenta wkoll dwar 
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id-diffikultajiet li jiltaqa’ magħhom meta jitlob sabiex jikseb privattiva nazzjonali.

Il-petizzjoni preċedenti ġiet iddikjarata inammissibbli mill-Parlament fl-2007. Fil-petizzjoni 
attwali tiegħu, il-petizzjonant jerġa’ jsostni li t-teknoloġija inkwistjoni ssolvi bosta problemi 
ambjentali serji fil-livell dinji u jkompli jsostni li d-deċiżjoni li l-petizzjoni tiegħu tiġi 
ddikjarata inammissibbli fl-2007 wasslet għal telf kbir għall-UE, inkluż fil-kriżi sussegwenti 
tal-gass. Huwa jirreferi wkoll għall-kriminalità organizzata fis-settur tal-enerġija fil-Bulgarija.

Il-petizzjonant diġà kkuntattja lill-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni. Fir-risposta tagħha tal-
24 ta’ Frar 2009, il-Kummissjoni enfasizzat li hija mhijiex involuta fil-proċess tal-għoti tad-
drittijiet imnissla mill-privattivi u rrakkomandat lill-petizzjonant li jfittex rimedju fl-Uffiċċju 
tal-Privattivi tal-Bulgarija. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni infurmat lill-petizzjonant li hija 
tappoġġja l-investimenti fit-teknoloġiji u l-infrastrutturi tal-enerġija permezz tal-finanzjament 
ta’ proġetti ta’ riċerka.

Jidher li l-petizzjoni l-ġdida ma żżid l-ebda element ġdid sinifikanti meta mqabbla mal-
Petizzjoni 152 tal-2007. Konsegwentement, jidher li l-problema ewlenija tinsab fil-fatt li l-
klijent tal-petizzjonant sab diffikultà biex jegħleb “il-burokrazija u l-ostakoli l-oħra li jeżistu 
fil-livell nazzjonali fil-Bulgarija”. Il-petizzjonant ma jispeċifikax it-tipi ta’ ostakoli li huwa 
jixtieq li l-istrutturi tal-UE jgħinuh jegħleb. Min-naħa l-oħra, huwa jintroduċi stqarrija ġdida li 
skontha l-klijent tiegħu ma mietx mewta naturali u jagħti ħjiel li hemm punti paralleli mal-
“kawża Litvinenko”.

Kollox ma’ kollox, jista’ jiġi kkunsidrat li r-risposta preċedentement mogħtija mill-
Kummissjoni għadha valida. Barra minn hekk, jekk wieħed ma jingħatax privattiva f’pajjiż 
wieħed tal-EU dan m’għandux iwaqqfu milli jitlob privattiva fi Stat Membru ieħor tal-EU. L-
argument rigward l-appoġġ tal-Kummissjoni għar-riċerka dwar teknoloġiji u infrastrutturi 
ġodda tal-enerġija u tat-trasport huwa ugwalment validu. 

Fir-rigward tal-importanza tal-innovazzjoni tas-Sur Mihov, id-deskrizzjoni qasira pprovduta 
fil-petizzjonijiet ma tippermettix li wieħed ikun jista’ jiddetermina jekk id-dewmien fl-
introduzzjoni ta’ din it-teknoloġija wasslitx lill-UE għal telf kbir. Għaldaqstant, ir-rabta 
allegata bejn l-kriżi tal-gass u l-innovazzjoni dwar il-fjuwil alternattiv għat-trasport jidher li 
hija bla bażi. Il-gass naturali u l-prodotti finali li jiġu minnu huma użati b’mod predominanti 
f’setturi bħal, pereżempju, it-tisħin u l-iġġenerar tal-elettriku, iżda mhumiex komuni bħala 
fjuwil għat-trasport. 

Barra minn hekk, mhuwiex ċar jekk il-petizzjonant għadx għandu l-mandat li jirrappreżenta l-
klijent mejjet tiegħu (ix-xjenzjat Mihov). B’żieda ma’ dan, mhuwiex ċar jekk il-kwistjoni 
tikkonċernahx direttament, għalkemm il-petizzjonant jista’ jkollu interessi finanzjarji jew 
oħrajn f’każ li l-invenzjoni tas-Sur Mihov tkun ta’ suċċess.  

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tqis li l-problema ewlenija kif deskritta fil-Petizzjoni 152/2007, u li reġgħet 
issemmiet fil-Petizzjoni 1602/2009, ma taqax fl-ambitu tal-kompetenza tal-UE. Barra minn 
hekk, il-Petizzjoni 1602/2009 ma turix kif id-deċiżjoni tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2007 
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setgħet twassal għal telf kbir għall-UE, inkluż il-kriżi sussegwenti tal-gass.


