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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1602/2009, ingediend door Georgi Naydenov (Bulgaarse 
nationaliteit), over georganiseerde criminaliteit binnen de energiesector in 
Bulgarije en zijn ongenoegen over de beslissing ten aanzien van zijn eerdere 
verzoekschrift

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de georganiseerde criminaliteit binnen de energiesector in Bulgarije en 
beklaagt zich over het gebrek aan bereidheid bij de Bulgaarse overheden om duurzame 
vormen van energie te gebruiken. Indiener verwijst in dit verband naar zijn eerdere, niet-
ontvankelijk verklaarde verzoekschrift 152/2007, waarin hij wees op het onderzoek dat is 
uitgevoerd door de later vermoorde wetenschapper Ivan Mihov Hristov. Indiener is van 
mening dat de resultaten van het door Ivan Mihov Hristov uitgevoerde onderzoek niet alleen 
in Bulgarije van cruciale betekenis zouden kunnen zijn, maar in de gehele EU en derhalve 
verzoekt hij het Europees Parlement om de kwestie in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Indiener verzoekt om een herbeoordeling van zijn eerdere verzoekschrift 152/2007 over het 
feit dat technologie ervoor kan zorgen dat er niet-vervuilende en zuinige brandstoffen op basis 
van acetaat in de vervoerssector worden gebruikt. In zijn eerste verzoekschrift wees indiener 
op het onderzoek dat is uitgevoerd door zijn cliënt (de later overleden wetenschapper Ivan 
Mihov Hristov) en beklaagde hij zich over het gebrek aan bereidheid bij de Bulgaarse 
overheden om op lokaal en nationaal niveau tot handelen over te gaan om die technologieën 
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in te zetten. Tevens klaagde hij over de ondervonden problemen bij pogingen een nationaal 
octrooi te verkrijgen.

Het eerste verzoekschrift werd in 2007 door het Parlement niet-ontvankelijk verklaard. In zijn
huidige verzoekschrift verklaart indiener nogmaals dat de betreffende technologie op 
wereldwijde schaal veel ernstige milieuproblemen zou oplossen, en bovendien beweert hij dat 
de beslissing dit verzoekschrift in 2007 niet-ontvankelijk te verklaren heeft geresulteerd in 
grote verliezen voor de EU, waaronder de latere gascrisis. Tevens verwijst hij naar 
georganiseerde criminaliteit binnen de energiesector in Bulgarije.

Indiener had over deze kwestie reeds contact opgenomen met de Commissie. In haar 
antwoord van 24 februari 2009 wees de Commissie erop dat zij niet betrokken is bij de 
procedure voor het toekennen van octrooirechten en adviseerde zij indiener rechtzetting te 
zoeken bij het Bulgaarse octrooibureau. Tegelijkertijd deelde de Commissie indiener mede 
dat zij de investeringen in energietechnologieën en -infrastructuren beslist ondersteunt door 
financiering van onderzoeksprojecten.

Vergeleken met verzoekschrift 152 van 2007 lijkt het nieuwe verzoekschrift geen nieuwe 
elementen die van belang zijn in te brengen. Derhalve lijkt het kernprobleem neer te komen 
op de moeilijkheid die de cliënt van indiener had het hoofd te bieden aan "bureaucratische en 
andere belemmeringen die in Bulgarije op nationaal niveau bestaan". Indiener specificeert het 
soort belemmeringen waarvoor hij de hulp van EU-structuren inroept niet. Anderzijds lanceert 
hij een nieuwe klacht waarin hij beweert dat zijn cliënt geen natuurlijke dood is gestorven en
hij overeenkomsten suggereert met de "zaak Litvinenko".

In het geheel genomen kan de eerder door de Commissie gegeven reactie nog steeds geldig 
worden geacht. Wel kan daaraan worden toegevoegd dat het niet kunnen verkrijgen van een 
octrooi in één EU-land hem er niet van hoeft te weerhouden octrooi in een andere EU-lidstaat 
aan te vragen. De bewering betreffende de ondersteuning door de Commissie van onderzoek 
naar nieuwe energie- en vervoerstechnologieën en -infrastructuren is nog evenzeer van kracht.

Wat betreft het belang van de innovatie van de heer Mihov kan aan de hand van de in de 
verzoekschriften verschafte korte omschrijving niet worden vastgesteld of het opschorten van 
de introductie van deze technologie wel of niet tot grote verliezen voor de EU heeft geleid. 
Het beweerde verband tussen de gascrisis en de innovatie betreffende alternatieve brandstof 
voor transportmiddelen lijkt echter ongegrond. Aardgas en daaruit afgeleide eindproducten 
worden hoofdzakelijk gebruikt in sectoren zoals verwarming en opwekking van elektriciteit, 
maar zijn niet gebruikelijk als brandstof voor transportmiddelen.

Verder is het onduidelijk of indiener nog steeds gemachtigd is zijn overleden cliënt
(wetenschapper Mihov) te vertegenwoordigen. Bovendien is het niet duidelijk of de kwestie 
voor hem van direct belang is, hoewel indiener financiële of andere belangen in het succes 
van de uitvinding van de heer Mihov zou kunnen hebben.

Conclusie

De Commissie is van mening dat het kernprobleem zoals beschreven in verzoekschrift
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152/2007 en dat in verzoekschrift 1602/2009 wordt voortgezet niet binnen de bevoegdheid 
van EU-instellingen valt. Daarnaast slaagt verzoekschrift 1602/2009 er niet in aan te tonen 
hoe de beslissing van de Commissie verzoekschriften in 2007 tot grote verliezen voor de EU 
zou hebben geleid, waaronder de latere gascrisis.


