
Sþ. 42. Breytingartillaga
við tiliögu tii þ ingsályktunar um heimiid fvr ir  r ik iss tjórn ina til að gera samning
við Bandaríki Ameriku uni niðurfelling herverndarsam ningsins frá 1941 o. fl.

F rá  Gylfa Þ. Gislasyni og Hannibal Valdimarssyni.

Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi á lyktar að heimila r ík isstjórninni að gera samning við rikisstjórn

Bandaríkja Ameríku á þessum grundvelli:
1. Þ a r  sem hætta sú, sem að Islandi og meginlandi Ameríku steðjaði á árinu 1941, 

er nú fyrir  nokkru h já  liðin með hernaðaruppgjöf möndulveldanna, fallast 
r ik isstjórn  íslands og r ik isstjórn  B andarík janna á, að herverndarsam ningur- 
inn, sem gerður var 1. júli 1941, sé ú r  gildi faliinn.

2. Flugvallarhverfið við Keflavík og flugvellirnir, sem hér á eftir nefnast i'lug- 
völlurinn, ásamt öllum óhreyfanlegum m annvirkjum , er Bandarik in  hafa reist 
þ a r  eða annars  s taðar á íslandi og talin verða upp í sameiginlegri skrá, er 
islenzk og bandarísk  yfirvöld skulu gera samtiinis afhendingu flugvallarins, 
skulu afhent íslenzku rik isstjórninni. Skal flugvöllurinn og önnur óhreyfanleg 
mannvirki, er Bandaríkin hafa reist hér á landi, þar á meðal stöðvar hers og 
flota i Hvalfirði, þá verða skýlaus eign islenzka rikisins samkvæmt þeim skuld- 
bindingum, er Bandaríkin hafa áður tekizt á hendur þar að lútandi.

3. Stjórn B andarík janna flytur af landi brott innan sex inánaða frá  gildistöku 
samnings þessa allt herlið og sjóiið Bandarikjanna, sem nú er á íslandi.

4. Umferðarréttindi og réttindi til lendingar og nauðsynlegrar viðdvalar á flug- 
vellinum við Keflavik skal veita flugförum þeim, sem rek in  eru af Banda- 
rik jastjó rn  eða á hennar vegum i sambandi við fram kvæm d þeirrar  skyldu, er 
Bandarikin hafa tekizt á hendur vegna hers tjó rnar  og eftirlits i Þýzkalandi.

í þessu skyni skal stjórn  íslands halda uppi á eigin ábyrgð þeirri starf- 
semi, þeim tækjum  og því starfsliði, sein nauðsvnlegt kann  að vera í þessu skyni.

Ef þurfa  þykir, tekur íslenzka rik iss tjó rn in  i sina þ jónustu  erlenda sér- 
fræðinga i flugvallartækni og gerir aðrar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar 
eru til að tryggja sein bezt öryggi þessarar þjónustu. Stjórn B andarik janna 
greiði islenzku rík isstjórninni allan þann  kostnað, sem af þessu leiðir.

5. Rikisstjórn íslands setur — að fengnuin tillögum B andarik jas tjó rnar — reglu- 
gerð uin rekstur, öryggi og önnur inál, er varða afnot flugfara Bandaríkja- 
s tjórnar af flugvellinum. Slik reglugerðarákvæði mega þó i engu raska úrslita- 
vfirráðum  íslands vfir flugvellinum.

(i. Stjórnir íslands og B andarikjanna koma sér saman uin grundvöll, er báðar 
geti við unað, að sanngjarnri  skiptingu sin á milli á kostnaði þeim, er af við- 
haldi og rekstri flugvallarins stafar, þó þannig, að hvorugri r ik isstjórninni skuli 
skvlt að leggja i nokkurn  þann kostnað af viðhaldi eða rekstri flugvallarins, 
sem hún  telur sér ekki nauðsynlegan vegna eigin þarfa.

7. Samningur þessi skal gilda, meðan á stjórn  Bandarik janna hviiir sú skuld- 
binding að halda uppi hers tjó rn  og eftirliti i Þýzkalandi; þó má hvor stjórnin 
um sig hvenær sem cr, eftir að eitt á r  er liðið frá gildistöku samnings þessa, 
fara fram á endurskoðun hans. Skulu þá s t jó rn irnar hefja viðræður svo fljótt 
sem auðið er. Leiði s líkar viðra>ður eigi til samkomulags innan sex m ánaða frá 
þvi að fyrst kom fram beiðni um endurskoðun, er hvorri stjórninni um 
sig heimilt, hvenær sem er að þeim tima liðnum, að tilkynna skriflega þá fyrir- 
ætlun sína að segja upp samningnum. Skal sam ningurinn þá falla ú r  gildi sex 
ínánuðum eftir dagsetningu slikrar uppsagnar.


