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Tárgy: Nico Ohlemeyer, német állampolgár által benyújtott 1448/2009. számú 
petíció a nagy hadronütköztetővel (LHC) folytatott kísérletek beszüntetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a Genf közelében létesült nagy hadronütköztetőben 
(LHC) nem szabad újra elkezdeni a tudományos kísérleteket, mert fennáll annak a veszélye, 
hogy kisméretű fekete lyukak keletkeznek, amelyek azáltal, hogy anyagot tudnak elnyelni, 
úgy megnőhetnek, hogy belülről kivájják a földet. A petíció benyújtója azt állítja, hogy több 
tudós is felhívta a figyelmet a kísérlet veszélyeire, valamint legalább egy tudományos 
dokumentum is létezik, amely alátámasztja, hogy a fekete lyukak nem tűnnek el, mint 
ahogyan azt az LHC-kísérlet végrehajtói feltételezik. A petíció benyújtója arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy – például a franciaországi energiaszállítás felfüggesztése vagy egy Svájc 
elleni kereskedelmi embargó segítségével – érje el a kísérlet azonnali beszüntetését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A Bizottságnak tudomása van a CERN nagy hadronütköztetőjének (LHC) üzemeltetéséhez 
kapcsolódó esetleges kockázatokról folyó vitákról, ideértve Rössler professzor „kisméretű 
fekete lyukak” vonatkozásában kifejtett aggályait is, amelyekre a petíció benyújtója 
hivatkozik. 
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A Bizottság megjegyzi, hogy a CERN és annak Tanácsa átfogó intézkedéseket hoznak a nagy 
hadronütköztető biztonságos üzemeltetése érdekében. A rendelkezésre álló empirikus adatok és 
elméleti ismeretek alapján a nagy hadronütköztető biztonságos működésének felmérésével 
foglalkozó csoport (LSAG) 2008 júniusában aktualizálta a nagy hadronütköztető biztonságos 
működését tanulmányozó csoport (egy független szakértőkből álló csoport) 2003-ban készített 
elemzésének felülvizsgálatát, és arra a következtetésre jutott, hogy a nagy hardonütköztetőhöz 
kapcsolódó berendezések és kísérletek nem jelentenek azonosítható biztonsági kockázatot. 
Ezenkívül a CERN Tanácsának független tudományos tanácsadó testülete, a Tudományos 
Szakpolitikai Bizottság (SPC) (köztük Gerard 't Hooft, a kvantumgravitáció Nobel-díjas 
szakértője) elvégezte az LSAG jelentésének alapos felülvizsgálatát, és teljes mértékben 
támogatta annak következtetéseit. 2008. júniusi ülésszakán a CERN Tanácsa – amely a 20 
CERN-tagország kormányainak képviselőiből áll – nyugtázta és egyhangúlag elfogadta az SPC 
következtetéseit.

A fent említett jelentések részletei, valamint a Rössler professzor aggályaira adott szakértői 
válaszok a CERN alábbi weboldalán olvashatók:

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


