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Komisja Petycji

11.5.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1602/2009, którą złożył Georgi Naydenov (Bułgaria) w sprawie 
przestępczości zorganizowanej w sektorze energetycznym w Bułgarii oraz 
niezadowolenia z decyzji dotyczącej jego poprzedniej petycji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do przestępczości zorganizowanej w sektorze energetycznym 
w Bułgarii i twierdzi, że władze bułgarskie niechętnie korzystają z nowych zrównoważonych 
form energii. W związku z tym składający petycję odwołuje się do swojej poprzedniej petycji 
nr 152/2007 dotyczącej badań przeprowadzonych przez zamordowanego później naukowca
Ivana Mihova Hristova, która uznana została za niedopuszczalną. Składający petycję uważa, 
że wyniki badań Ivana Mihova Hristova mogłyby mieć przełomowe znaczenie dla sektora 
energetycznego nie tylko w Bułgarii, lecz w całej UE i dlatego zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Składający petycję zwraca się o dokonanie ponownej oceny jego poprzedniej petycji 
nr 152/2007 dotyczącej technologii mającej na celu umożliwienie wykorzystywania 
w sektorze transportu niepowodujących zanieczyszczeń i ekonomicznych paliw oktanowych. 
W swojej początkowej petycji składający petycję odniósł się do badań prowadzonych przez 
jego klienta (zmarłego później naukowca Ivana Mihova Hristova) i skarżył się w związku 
z ogólną niechęcią władz bułgarskich do podjęcia na szczeblu lokalnym i krajowym działań 
zmierzających do wdrożenia tych technologii. Skarżył się on też na trudności, jakie napotkał, 
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starając się uzyskać patent krajowy.

W 2007 r. Parlament uznał pierwszą petycję za niedopuszczalną. Obecnie składający petycję 
ponownie zapewnia w swojej petycji, iż rzeczona technologia rozwiązałaby wiele poważnych 
problemów środowiskowych na skalę światową, a następnie stwierdza, że decyzja z 2007 r.
o uznaniu jego petycji za niedopuszczalną spowodowała duże straty po stronie UE, w tym 
późniejszy kryzys gazowy. Odnosi się on też do przestępczości zorganizowanej w sektorze 
energetycznym w Bułgarii.

Składający petycję kontaktował się już z Komisją w tej sprawie. W swojej odpowiedzi z dnia 
24 lutego 2009 r. Komisja zaznaczyła, że nie uczestniczy w procesie przyznawania praw 
patentowych i zasugerowała, by składający petycję odwołał się do bułgarskiego Urzędu 
Patentowego. Jednocześnie Komisja poinformowała składającego petycję, że wspiera 
inwestycje w energetyczne technologie i infrastrukturę w oparciu o finansowanie projektów 
badawczych.

Wydaje się, że w nowa petycja nie wnosi nowych elementów co do istoty sprawy 
w porównaniu z petycją 152 z 2007 r. Wynika z tego zatem, że zasadniczym problemem są 
trudności klienta składającego petycję w pokonywaniu „przeszkód biurokratycznych i innych 
występujących na szczeblu krajowym w Bułgarii”. Składający petycję nie precyzuje rodzaju 
przeszkód, w których przezwyciężaniu pragnie on uzyskać pomoc ze strony struktur UE. 
Z drugiej strony formułuje on nowe twierdzenie, zgodnie z którym jego klient nie zmarł 
z przyczyn naturalnych, i wskazuje na podobieństwa do „sprawy Litwinienki”.

Podsumowując, można uznać, że odpowiedź uprzednio udzielona przez Komisję jest nadal 
właściwa. Można dodać, że nieuzyskanie patentu w jednym z krajów unijnych nie 
uniemożliwia podjęcia starań o uzyskanie go w innym państwie członkowskim UE. Argument 
dotyczący wsparcia Komisji dla badań w dziedzinie nowych technologii i infrastruktur 
energetycznych i transportowych również jest słuszny. 

Jeżeli chodzi o znaczenie wynalazku Ivana Mihova Hristova, krótki opis zawarty 
w przedmiotowych petycjach nie umożliwia stwierdzenia, czy opóźnienie we wdrożeniu tej 
technologii doprowadziło do powstania dużych strat po stronie UE. Jednak rzekomy związek 
między kryzysem gazowym i wynalazkiem w dziedzinie alternatywnego paliwa
transportowego wydaje się nieuzasadniony. Gaz ziemny i jego końcowe produkty pochodne 
są głównie wykorzystywane w takich sektorach, jak ciepłownictwo czy produkcja energii 
elektrycznej, lecz rzadko jako paliwo transportowe. 

Ponadto nie jest jasne, czy składający nadal ma pełnomocnictwo do reprezentowania swojego 
zmarłego klienta (naukowca Ivana Mihova Hristova), czy też nie. Nie jest też oczywiste, czy 
sprawa dotyczy go bezpośrednio, choć składający petycję może być zainteresowany sukcesem 
wynalazku Ivana Mihova Hristova ze względów finansowych lub innych.  

Wnioski

Komisja uważa, że zasadniczy problem opisany w petycji 152/2007 i ponownie poruszony 
w petycji 1602/2009 nie wchodzi w zakres kompetencji instytucji UE. Ponadto w petycji 
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1602/2009 nie wykazuje się, w jaki sposób decyzja Komisji Petycji z 2007 r. miałaby 
doprowadzić do powstania dużych strat po stronie UE, w tym do późniejszego kryzysu 
gazowego.


