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Dotyczy: Petycji 1448/2009, którą złożył Nico Ohlemeyer (Niemcy) w sprawie 
wstrzymania eksperymentu w Wielkim Zderzaczu Hadronów (WZH)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że nie należy wznawiać eksperymentu naukowego w Wielkim 
Zderzaczu Hadronów (WZH) w pobliżu Genewy, ponieważ istnieje zagrożenie, że powstaną 
małe czarne dziury, które wsysając materię, mogą rozrosnąć się do takich rozmiarów, że 
wydrążą ziemię od środka. Składający petycję twierdzi, że różni naukowcy wskazywali na 
niebezpieczeństwa związane z tym eksperymentem oraz że istnieje co najmniej jeden 
dokument naukowy, który dowodzi, że czarne dziury nie znikną, co zakładają badacze WZH. 
Wzywa on Parlament Europejski do zapewnienia bezzwłocznego wstrzymania eksperymentu
np. poprzez zablokowanie dostaw energii z Francji lub embargo na handel ze Szwajcarią.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Komisja dobrze zdaje sobie sprawę z dyskusji nad potencjalnym ryzykiem związanym
z działaniem nowego Wielkiego Zderzacza Hadronów (WZH) uruchomionego przez CERN,
w tym również obawy profesora Rösslera dotyczące „małych czarnych dziur”, do których 
odwołuje się składający petycję.

Komisja zauważyła, że CERN i jego Rada podejmują zakrojone na szeroką skalę działania 
mające zapewnić bezpieczeństwo pracy WZH. W świetle dostępnych danych 
eksperymentalnych i teoretycznego rozumienia Zespół Oceny Bezpieczeństwa WZH (LSAG) 
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zaktualizował w czerwcu 2008 r. przegląd analizy sporządzonej w 2003 r. przez Zespół do 
Badań Bezpieczeństwa WZH (grupa niezależnych naukowców), która stwierdza, że urządzenie
i eksperyment WZH nie stanowią realnego zagrożenia bezpieczeństwa. Ponadto niezależny 
naukowy organ doradczy Rady CERN, Komitet Polityki Naukowej (SPC), do którego należy 
m.in. zdobywca nagrody Nobla, ekspert w dziedzinie grawitacji kwantowej Gerard 't Hooft,
przeprowadził szczegółowy przegląd raportu LSAG i w pełni poparł zawarte w nim wnioski. 
Podczas sesji w czerwcu 2008 r. Rada CERN, która składa się z przedstawicieli rządów 
20 państw członkowskich zapoznała się z wnioskami SPC i zatwierdziła je jednogłośnie.

Wszystkie szczegóły powyższych raportów wraz z kategorycznymi odpowiedziami na obawy 
profesora Rösslera można znaleźć pod poniższym adresem strony internetowej CERN.

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


