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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka zinātniskais eksperiments Lielajā hadronu paātrinātajā 
(LHC) Ženēvas tuvumā nebūtu jāatsāk, jo pastāv risks, ka izveidosies mazi melnie caurumi, 
kas, uzsūcoties matērijā, varētu palielināties tādā apjomā, ka izskalotu augsni no iekšpuses. 
Lūgumraksta iesniedzējs raksta, ka vairāki zinātnieki ir norādījuši uz šā eksperimenta 
draudiem un ka eksistē vismaz viens zinātnisks dokuments, kas pierāda, ka melnie caurumi 
neizzudīs, kā to paredz LHC pētnieki. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai 
eksperiments tiktu nekavējoties apturēts, piemēram, bloķējot enerģijas piegādes no Francijas 
vai ieviešot tirdzniecības embargo ar Šveici.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Komisija ir informēta par diskusijām par potenciālajiem riskiem, kas saistīti ar Eiropas 
Kodolpētījumu organizācijas (CERN) jaunā Lielā hadronu paātrinātāja (LHC) darbību, tostarp 
arī par profesora Rössler bažām par „maziem melnajiem caurumiem”, kurus lūgumraksta 
iesniedzējs ir minējis savā lūgumrakstā. 

Komisija ir ņēmusi vērā, ka CERN un tās Padome veic plašus pasākumus, lai nodrošinātu Lielā 
hadronu paātrinātāja darbības drošību. Ņemot vērā pieejamos eksperimentu datus un teorētiskās 
zināšanas, LHC Drošības novērtējuma grupa (LSAG) 2008. gada jūnijā koriģēja 2003. gadā 
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LHC Drošības pētījumu grupas (neatkarīgu zinātnieku grupa) veiktās analīzes pārskatu, secinot, 
ka LHC iekārta un eksperimenti nerada nekādu drošības apdraudējumu. Turklāt CERN
Padomes neatkarīgais zinātnisko konsultāciju dienests — Zinātniskās politikas komiteja (SPC) 
(tostarp arī Nobela prēmijas laureāts, kvantu gravitātes eksperts Gerard 't Hooft) — ir rūpīgi 
pārskatījis LSAG ziņojumu un pilnībā apstiprina tās secinājumus. 2008. gada jūnija sesijā 
CERN Padome, kas sastāv no 20 CERN dalībvalstu valdību pārstāvjiem, ņēma vērā un 
vienbalsīgi apstiprināja SPC secinājumus.

Plašāka informācija par iepriekš minētajiem ziņojumiem, kā arī speciālistu atbildes uz profesora 
Rössler kunga bažām, ir pieejamas CERN tīmekļa vietnē:

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


