
Ed. 483. Nefndarálit
um i'rv. til 1. um bann við töku ljósm ynda og m eðferð ljósm yndavéla.

F rá  allsherjarnefnd .

Nefndin hefur athugað frv. þetta, sem m un flu tt að J^eiðni h ers tjó rn a rin n ar 
hér á landi, og m. a. haft með hönduin gögn, sein sýna, að eins og frv. nú er, nær 
það ekki þeim tilgangi, sem því var í upphafi a*tlað. N efndin te lu r því eftir atvik- 
11111 eðlilegra að veita rík isstjó rn inn i heim ild til að setja um þetta reglur, sem nauð- 
synlegar eru vegna rniverandi hernaðarástands, heldur en að hafa slíka upptaln- 
ingu i frv. sjálfu, sem nú er. Nefndin leggur þvi til, að frv. verði sam þykkt með 
svofelldum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

R ík isstjó rn inni er, á m eðan núverandi styrjö ld  stendur, heim ilt að banna 
töku ljósm ynda á tilteknum  svæðum á landi eða í landhelgi og af tilteknum  
hlutum , m annvirk jum  eða stöðum. Bann þetta getur bæði verið algert og viss- 
um  skilyrðum  bundið.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Nú hefur rík isstjó rn in  bannað töku ljósm ynda á tilteknum  svæðum, og 

er henni þá heim ilt að mæla svo fy rir, að allir þeir, sem um þau æ tla að fara  
ineð ljósm yndavélar, skuli afhenda þæ r þeim aðilum , sem til þess kunna að 
verða settir og sjá skulu um, að þæ r kom ist á leiðarenda, eða innsigla þær 
tryggilega, og mega að ilar þá halda vélunum  í vörzlu sinni.

3. Við 3. gr. G reinin orðist svo:
R ik isstjó rn inn i er heim ilt að kveða n án a r á með reglugerð um efni það, 

er í 1. og 2. gr. segir.

Alþingi, 2. m arz 1943.
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