
CM\814449NL.doc PE441.111v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

22.4.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1448/2009, ingediend door Nico Ohlemeyer (Duitse nationaliteit), 
over stopzetting van het experiment met de Large Hadron Collider (LHC)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meent dat het wetenschappelijke experiment met de Large Hadron Collider (LHC) in 
de buurt van Genève niet hervat mag worden, omdat het gevaar bestaat dat zich kleine zwarte 
gaten vormen die, doordat zij materie opnemen, zodanig zouden kunnen groeien dat zij de 
aarde van binnenuit uithollen. Indiener stelt dat verscheidene wetenschappers hebben 
gewezen op de gevaren van het experiment en dat er ten minste één wetenschappelijk 
document bestaat dat aantoont dat de zwarte gaten niet verdwijnen, zoals wordt aangenomen 
door de uitvoerders van het LHC-experiment. Indiener verzoekt het Europees Parlement 
ervoor te zorgen dat het experiment onmiddellijk wordt beëindigd, bijvoorbeeld door 
stopzetting van de energielevering vanuit Frankrijk of door een handelsembargo tegen 
Zwitserland in te stellen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

De Commissie is goed op de hoogte van de discussie over mogelijke risico’s die verbonden 
zijn aan de nieuwe Large Hadron Collider (LHC) van de CERN, met inbegrip van de 
bezorgdheid van professor Rössler over "kleine zwarte gaten", waarnaar indiener verwijst. 

De Commissie heeft gemerkt dat de CERN en haar raad uitgebreide maatregelen nemen met 
betrekking tot het veilig functioneren van de LHC. In het licht van de beschikbare
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experimentele gegevens en het beschikbare theoretisch inzicht actualiseerde de LHC Safety 
Assessment Group (LSAG) in juni 2008 namelijk een herziening van de analyse uit 2003 die 
opgesteld werd door de LHC Safety Study Group (een groep onafhankelijke wetenschappers). 
De LHC Safety Assessment Group stelde vast dat de LHC en de experimenten de veiligheid op
geen enkele manier in gevaar brengen. Daarnaast heeft het onafhankelijke wetenschappelijk 
adviesorgaan van de raad van de CERN, het Scientific Policy Committee (SPC) (waaronder een 
Nobelprijswinnaar op het gebied van kwantumgravitatie, Gerard 't Hooft), het verslag van de 
LSAG grondig herzien, en het onderschreef de conclusies van de groep volledig. In zijn 
vergadering van juni 2008 behandelde de CERN-raad, die uit vertegenwoordigers van de 
regeringen van de twintig CERN-lidstaten bestaat, de conclusies van het SPC en keurde deze 
met algemene stemmen goed.

De volledige details van bovengenoemde verslagen, en gezaghebbende reacties op de 
bezorgdheid van professor Rössler, kunnen worden geraadpleegd op de volgende website van 
de CERN:

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


