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privind încetarea experimentului cu Large Hadron Collider (LHC)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul consideră că experimentul ştiinţific cu Large Haldron Collider (LHC), în 
apropiere de Geneva nu ar trebui reluat, deoarece acesta ar putea duce la crearea de mici găuri 
negre, care, prin absorbţia de materie, ar putea creşte astfel încât să erodeze pământul din 
interior. Petiţionarul susţine că diverşi oameni de ştiinţă au subliniat pericolele acestui 
experiment şi că există cel puţin un document ştiinţific care arată că aceste găuri negre nu vor 
dispărea, aşa cum presupun cercetătorii LHC. Petiţionarul solicită Parlamentului European să 
se asigure că experimentul este oprit imediat, de exemplu, prin întreruperea aprovizionării cu 
energie din Franţa sau prin instituirea unui embargo comercial împotriva Elveţiei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Comisia este la curent cu dezbaterile asupra riscurilor potenţiale legate de funcţionarea Large 
Haldron Collider (Acceleratorul de particule uriaş) (LHC) al CERN, inclusiv preocupările 
profesorului Rössler privind „micile găuri negre” la care se referă petiţionarul. 

Comisia a remarcat că CERN şi Consiliul acestuia au adoptat măsuri ample cu privire la 
siguranţa operaţiilor LHC. Având în vedere datele experimentale disponibile şi înţelegerea 
teoretică, Grupul de evaluare a siguranţei LHC (LSAG) a actualizat în iunie 2008 o revizuire a 
analizei realizate în 2003 de către Grupul de studiu privind siguranţa LHC (un grup 
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independent de oameni de ştiinţă), ajungând la concluzia că maşina şi experimentele cu LHC nu 
prezintă niciun risc pentru siguranţă. În plus, organismul ştiinţific independent cu rol 
consultativ de pe lângă Consiliul CERN, Comitetul de Politici Știinţifice (SPC) (din care face 
parte un laureat al Premiului Nobel, expert în gravitate cuantică, Gerard 't Hooft), a efectuat o 
revizuire detaliată a raportului LSAG şi a confirmat pe deplin concluziile acestuia. La 
reuniunea sa din iunie 2008, Consiliul CERN, alcătuit din reprezentanţi ai guvernelor din cele 
20 de state membre ale CERN, a luat act şi a aprobat în unanimitate concluziile SPC.

Detalii complete cu privire la rapoartele menţionate anterior, precum şi răspunsurile oficiale la 
preocupările profesorului Rössler, pot fi consultate pe site-ul CERN la adresa:

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


