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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1448/2009 внесена от Nico Ohlemeyer, с германско гражданство, 
относно прекъсване на експеримента с Големия адронен ускорител

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че научният експеримент с Големия адронен ускорител 
(ГАУ) близо до Женева не бива да се възобновява, тъй като съществува риск от 
образуване на малки черни дупки, които като поглъщат материята биха могли да се 
увеличат до такава степен, че да издълбаят земята отвътре. Вносителят на петицията 
заявява, че различни учени са подчертавали опасностите от този експеримент и че 
съществува поне един научен документ, който доказва, че черните дупки няма да 
изчезнат, каквото е предположението на научните изследователи на Големия адронен  
ускорител. Той призовава Европейския парламент да гарантира незабавното прекъсване 
на експеримента, напр. чрез блокиране на енергийните доставки от Франция или чрез 
налагане на ембарго на търговията с Швейцария.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Комисията е добре запозната с дебата относно потенциалните рискове, свързани с 
функционирането на новия голям адронен ускорител на Европейската организация за 
ядрени изследвания (ЦЕРН), в това число и с опасенията на проф. Rössler по отношение 
на „малките черни дупки“, споменати от вносителя на петицията.

Комисията отбелязва, че ЦЕРН и нейният Съвет предприемат надлежни мерки, свързани 
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с безопасността на функционирането на ГАУ. Като взе предвид наличните 
експериментални данни и теоретични знания, през юни 2008 г. Групата за оценка на 
безопасността на ГАУ (LSAG) актуализира преглед на анализа, направен през 2003 г. от 
Групата за изследване на безопасността на ГАУ (група, съставена от независими учени), 
като направи заключението, че уредът ГАУ и експериментите с него не представляват 
каквато и да било реална заплаха за безопасността. Освен това, независимият научен 
съвещателен орган към Съвета на ЦЕРН, Комисията за научни политики (SPC) (в чийто 
състав е и лауреатът на Нобелова награда и експерт по квантова гравитация, Gerard 't 
Hooft) извърши щателен преглед на доклада на LSAG и изцяло подкрепи изводите, 
направени в него. По време на своята юнска сесия, Съветът на ЦЕРН, който се състои от 
представители на правителствата на двадесетте държави-членки, участващи в 
организацията, единодушно прие заключенията, направени от SPC.

Пълна информация относно гореспоменатите доклади, както и компетентни отговори във 
връзка с опасенията на проф. Rössler, могат да бъдат открити на уебсайта на ЦЕРН:

http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Safety-en.html


