
Nd. 113. Breytingartillögur
við frumv. til laga um fjarskipti.

Frá samgöngumálanefnd.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
í lögum þessum merkja orðin:
Fjarskipti: það, sem nefnt er „Télécommunication“ í alþjóðafjarskiptasamn- 

ingnum (Convention Internationale des Télécommunications, Madrid 1932), og 
þýðir hvers konar fjarflutning tákna, merkja, skriftar, mynda og alls konar 
hljóða eftir vírum, rafgeislum (radio) eða með öðrum kerfum eða aðferðum, 
hvort sem eru rafmagns eða sjónmerkja (semafor).

Fjarskiptavirki: hvers konar taugar, tæki, tækjahluti, búnað o. þvl., sem er 
sérstaklega ætlað til að koma á fjarskiptum eða reka þau, hvort heldur er til 
sendingar, viðtöku eða til þess að flytja aðkomin inerki áfram.

2. Við 10. gr. Greinin orðist svo:
Póst- og símamálastjórnin annast framkvæmd á einkarétti ríkisins, sem í 

öðrum kafla getur, og hefur eftirlit með því, að gildandi alþjóðafyrirmælum, 
millirikjasamningum, lögum, reglugerðum og fyrirmælum um fjarskiptamál sé 
fylgt, þar á meðal gildandi fyrirmælum til öryggis mannslífa á sjó, að því er 
snertir radíótæki í íslenzkum skipum og rekstur þeirra. Þó er undanskilin fram- 
kvæmd þeirra mála, sem ríkisútvarpinu, vitamálastjórninni og skipaskoðun rík- 
isins eru falin með sérstökum lögum.

3. Við 11. gr. Önnur og þriðja málsgr. („Nýjar landssimalínur" . .. og út greinina) 
falli burtu.

4. Við 12. gr. Önnur málsgr. falli burtu.
5. Við 28. gr. Greinin orðist svo:

Lög þessi öðlast þegar gildi. Falla þá jafnframt úr gildi:
Lög nr. 12 20. okt. 1905, um ritsíma, talsíma o. fl.
Lög nr. 25 16. nóv. 1907, um vernd ritsima og talsíma neðansjávar.
Lög nr. 35 20. okt. 1913, um ritsíma- og talsímakerfi íslands.
Lög nr. 82 14. nóv. 1917, um rekstur loftskeytastöðva á fslandi.
Lög nr. 83 14. nóv. 1917, um breytingar og viðauka við lög nr. 35 20. okt. 1913.
Lög nr. 52 28. nóv. 1919, um viðauka og breytingar á lögum nr. 83 14. nóv. 

1917.
Lög nr. 35 15. júní 1926, um breyting á lögum nr. 52 28. nóv. 1917.
Lög nr. 14 14. júní 1929, um breyting á lögum nr. 12 20. okt. 1905.
Lög nr. 38 14. júní 1929, um breyting á lögum nr. 35 15. júní 1926 og lög-

um nr. 52 28. nóv. 1919.
Lög nr. 36 28. jan. 1935, um breyting á lögum nr. 52 28. nóv. 1919.
Lög nr. 31 1. febr. 1936, um loftskeytastöðvar i íslenzkum skipum.


