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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1448/2009 af Nico Ohlemeyer, tysk statsborger, om standsning af 
forsøgene i partikelacceleratoren Large Hadron Collider (LHC)

1. Sammendrag

Andrageren mener, at de videnskabelige forsøg med Large Hadron Collider (LHC) i 
nærheden af Genève ikke bør genoptages, da der er fare for, at der dannes små sorte huller, 
som, i kraft af at acceleratoren opsuger stof, vil kunne vokse i en sådan grad, at de udhuler 
jorden indefra. Andrageren anfører, at flere forskere har påpeget farerne ved forsøgene, og at 
der findes mindst ét forskningsdokument, som viser, at de sorte huller ikke forsvinder, sådan 
som LHC-forsøgenes ledere antager. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at sikre, at 
forsøgene straks bringes til ophør, eksempelvis ved at indstille energiforsyningerne fra 
Frankrig eller ved at indføre en handelsembargo mod Schweiz.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Kommissionen er bekendt med drøftelserne om mulige risici forbundet med driften af 
CERN's nye Large Hadron Collider (LHC) inklusive professor Rösslers bekymringer 
angående "sorte minihuller", som andrageren henviser til. 

Kommissionen har noteret sig, at CERN og dets råd iværksætter omfattende foranstaltninger 
med hensyn til sikkerheden ved driften af den pågældende LHC: Set i lyset af tilgængelige 
eksperimentelle data og den teoretiske forståelse opdaterede LHC Safety Assessment Group 
(LSAG) i juni 2008 en gennemgang af de analyser, der blev foretaget i 2003 af LHC Safety 
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Study Group (en gruppe uafhængige videnskabsmænd), og konklusionen var, at LHC-maskinen 
og -eksperimenterne ikke udgør nogen tænkelig sikkerhedstrussel. Desuden har CERN-Rådets 
uafhængige videnskabelige rådgivende organ, Scientific Policy Committee (SPC) (der omfatter 
en Nobelpristagerekspert i kvantetyngdekraft, Gerard 't Hooft), udført en grundig gennemgang 
af LSAG-rapporten og tilslutter sig fuldt ud dens konklusioner. På sit møde i juni 2008 noterede 
CERN-Rådet, der består af repræsentanter for regeringerne i de 20 CERN-medlemsstater, sig 
SPC's konklusioner og godkendte dem enstemmigt.

På følgende CERN-websted findes der komplette oplysninger om ovenstående rapporter og 
officielle svar, der forholder sig til professor Rösslers bekymringer:

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


