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Tema: Peticija Nr. 1448/2009 dėl to, kad būtų baigtas eksperimentas su didžiuoju 
hadronų priešpriešinių srautų greitintuvu (angl. – LHC), kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Nico Ohlemeyer

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad mokslinis eksperimentas su didžiuoju hadronų priešpriešinių 
srautų greitintuvu (LHC) netoli Ženevos negali būti atnaujintas, nes gresia pavojus, jog 
susiformuos mažos juodos skylės, kurios, sugerdamos materiją, gali pradėti taip plėstis, kad 
išsprogdins Žemę iš vidaus. Peticijos pateikėjas aiškina, kad atskiri mokslininkai įrodė, jog 
eksperimentas kelia pavojų, ir yra bent vienas mokslinis dokumentas, kuriame pabrėžiama, 
kad juodosios skylės nedingsta, kaip kad mano eksperimentą su LHC atliekantys asmenys. 
Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento pasirūpinti, kad eksperimentas būtų nedelsiant 
sustabdytas, pavyzdžiui, nutraukiant energijos tiekimą iš Prancūzijos arba paskelbiant 
prekybos embargą Šveicarijai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Komisijai gerai žinomos diskusijos dėl galimo pavojaus, susijusio su Europos branduolinių 
tyrimų organizacijos (angl. CERN) naujo didžiojo hadronų priešinių srautų greitintuvo (angl. 
LHC) veikimu, taip pat profesoriaus Otto Rösslerio susirūpinimas dėl mažų juodų skylių, 
kurias mini peticijos pateikėjas. 
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Komisija pažymėjo, kad CERN ir jos taryba imasi plataus masto priemonių, susijusių su LHC 
veikimo sauga. Remdamasi turimais bandymų duomenimis ir teorinėmis žiniomis, 2008 m. 
birželio mėn. LHC saugos įvertinimo grupė (angl. LSAG) atnaujino 2003 m. LHC saugos 
tyrimo grupės (nepriklausomų mokslininkų grupės) atlikto tyrimo apžvalgą ir padarė išvadą, 
kad LHC prietaisas ir bandymai nekelia jokio galimo pavojaus saugai. Be to, CERN tarybos 
nepriklausoma mokslinė patariamoji įstaiga Mokslinės politikos komitetas (angl. SPC), kurio 
narys yra ir Nobelio premijos laureatas kvantinės gravitacijos ekspertas Gerard 't Hooft), 
nuodugniai peržiūrėjo LSAG ataskaitą ir visiškai pritarė joje pateiktoms išvadoms. 2008 m. 
birželio mėn. posėdyje CERN taryba, kurią sudaro 20 valstybių narių, kurios dalyvauja CERN, 
vyriausybių atstovai, atkreipė dėmesį į SPC išvadas ir vienbalsiai jas patvirtino.

Visą išsamią informaciją apie minėtas ataskaitas, taip pat autoritetingus atsakymus į profesoriui 
Otto Rössleriui susirūpinimą keliančius klausimus galima rasti šioje CERN svetainėje:

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


