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ØKONOMI Kina voksede op som
verdens fabrikshal. 
Nu er den kinesiske
model truet på livet. 
Side 8

En ny dag truer

i samarbejde med

Det vil blive farligere at flyve med eu-
ropæiske luftfartsselskaber, hvis
udkastet til nye arbejdstidsregler

for Europas piloter bliver vedtaget.
Tre af verdens førende søvneksperter

og flyvemedicinere dumper det udkast til
nye regler, som de europæiske luftfarts-
myndigheder, Easa, har sendt i høring, og
som ventes vedtaget næste år.

De tre forskere er alle betalt af Easa til at
give deres videnskabelige vurdering af
udkastet. Men selv om deres rapporter
blev afleveret i juni, bliver de hemmelig-
holdt af den europæiske myndighed.

Politiken erfarer dog fra centrale kilder
tæt på processen, at eksperterne sam-

stemmende afviser
flere helt centrale
punkter i udspillet.
Blandt andet adva-
rer de kraftigt mod
forslaget om at til-
lade endnu længe-
re arbejdsdage end
i dag – op til 16 ti-
mer. Og de kritise-
rer ifølge Politi-

kens oplysninger, at forslaget vil tillade,
at piloterne flyver i mere end 10 timer om
natten.

Blandt europæiske piloter mødes eks-
perternes dom med lettelse:

»Vi er naturligvis glade for, at forskerne
støtter os i, at udkastet skal ændres – på
nogle områder endda betydeligt«, siger
Philip von Schöppenthau, formand for
det europæiske pilotforbund ECA.

»Ifølge videnskaben er udkastet ganske
enkelt ikke godt nok ud fra et flyvesikker-
hedsmæssigt perspektiv«, siger han.

Både han og Mogens Holgaard, tidlige-
re formand for den danske fagforening
Dalpa og medlem af regeringens luftfarts-
udvalg, kritiserer, at rapporterne holdes
hemmelige for offentligheden.

»Det er bekymrende. Det sår en ubeha-
gelig mistanke om, at det bliver arbejds-

givernes økonomiske interesser, der vil
præge lovgivningen frem for alene hensy-
net til sikkerheden«, siger Holgaard.

Politiken beskrev i foråret, hvordan et
stort flertal af de danske piloter finder de
nuværende regler uforsvarlige. Mange
falder i søvn i cockpittet utilsigtet og be-
går fejl på grund af træthed. 

Men udkastet vil altså tillade, at piloter-
ne arbejder i endnu længere perioder. 

Politiken har været i kontakt med de tre
forskere, der er yderst fåmælte omkring
sagen. To af dem bekræfter dog, at udka-
stet er for vidtgående:

»Vi mener, at udkastet kan forbedres i
forhold til flysikkerheden. Da rapporter-
ne er fortrolige, kan jeg ikke sige, præcis
hvad jeg har skrevet, men mine konklu-
sioner afspejler de synspunkter, jeg tidli-
gere har givet udtryk for«, siger den briti-
ske søvnforsker Mick Spencer.

I 2009 var han medforfatter til den så-
kaldte Moebusrapport, der kraftigt kriti-
serede de nuværende regler for at tillade
alt for lange og opslidende arbejdsperio-

der for piloterne. Det samme var den fran-
ske søvnforsker Philippe Cabon, der lige-
ledes over for Politiken fastholder Moe-
busrapportens anbefalinger.

Easa: Rapporterne er ikke klar
I Easa forklarer man hemmeligheds-
kræmmeriet med, at man endnu ikke an-
ser rapporterne som færdige.

Men forskerne afleverede deres rapporter
i juni – hvorfor kan vi så ikke få dem at se?

»Vores holdning er, at rapporterne end-
nu ikke er i en form, hvor de egner sig til
at blive offentliggjort«, siger Easa’s tals-
mand, Jeremie Teahan.

En lang række aktører – blandt andre de
danske flyselskaber og Trafikstyrelsen –
har krævet, at de nye fælleseuropæiske
regler skal baseres på videnskaben. Og
den nye transportminister, Henrik Dam
Kristensen (S), fastholder kravet:

»EU’s transportkommissær, Siim Kallas,
har forsikret min forgænger om, at de
fremtidige beslutninger om flyve- og hvi-
letidsregler skal træffes på baggrund af

en videnskabelig undersøgelse, og det vil
jeg holde kommissionen fast på. Vi skal
ikke gå på akkord med flysikkerheden«.

Jeremie Teahan fra Easa lover da også, at
eksperterne vil blive hørt: 

»Rapporterne vil naturligvis få indfly-
delse på de nye regler. Vores mål er jo at
forbedre flyvesikkerheden«. 

Easa vil offentliggøre rapporterne sam-
men med et nyt udkast til reglerne i de-
cember. Herefter vil der være en ny hø-
ringsrunde, før forslaget skal vedtages: 

»Så udkastet kan godt blive ændret, før
reglerne vedtages«, siger Jeremie Teahan.

Det tror Philip von Schöppenthau fra
ECA ikke på: »Det efterlader meget kort
tid for interessenterne til at gennemgå
rapporterne og sammenligne dem med
udkastet. Jeg frygter, at rapporterne vil
drukne i processen og ikke få den op-
mærksomhed, de fortjener«.

Easa mødes i dag i Köln med de natio-
nale luftfartsmyndigheder i EU-landene
for at diskutere regeludkastet.
michael.lund@pol.dk

Forskere dumper nye pilotkrav
Udkast til nye europæiske
regler for piloters arbejdstider
truer flyvesikkerhed, mener
forskere. Men deres rapporter
holdes skjult.
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PRESSET.
Piloter skal
fremover arbejde
længere både om
dagen og om
natten, hvis 
nye EU-regler
bliver vedtaget.
Eksperter frygter,
at det kan øge
risikoen for fatale
fejl. Piloterne på
billedet er ikke
direkte involveret 
i sagen. Arkivfoto:
Finn Frandsen

Jeg frygter, 
at rapporterne 
vil drukne
Philip von
Schöppenthau,
ECA


