
Ed. 301. Breytingartillögur
við frv. til l. um skráning skipa.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. Við 4. gr. Í stað orðsins "Fjármálaráðuneytið" í upphafi 1. mgr. komi Ráðu-
neytið.

2. Við 5. gr. Tvær síðustu mgr. orðist þannig: .
Ef skip, sem skráð hefur verið sem fiskiskip og er meira en 350 smálestir,

hættir veiðum eða flutningum með isvarinn fisk og er jafnframt tekið til ann-
arra afnota, skal afhenda fiskveiðaskírteinið til skráningar stjóra í því umdæmi,
sem skipið á heima í. og skal þá þegar afmá umdæmisbókstafi og tölur af því.
Þetta gildir þó ekki um skip, sem smíðuð hafa verið sem fiskiskip eða síðar
breytt í fiskiskip, þótt þau séu yfir 350 smálestir. Sé ágreiningur um flokkun
skipanna, sker ráðherra úr, að fengnum tillögum skráningar stjóra.

Hefji skipið fiskveiðar eða flutninga á isvörðum fiski á ný, skal afhenda því
fiskveiðaskírteinið og mála á það umdæmisbókstafi og tölur.

3. Við 6. gr. Í stað orðanna "hversu hver þeirra" i 4. tölulið komi: hversu mikinn
hluta hver þeirra

4. Við 8. gr.
a. Í stað orðanna "yfhlýsing allra um það" Í 3. tölulið komi: yfirlýsing allra

stjórnenda um það.
b. 1 stað orðsins "Fjármálaráðuneytisins" í upphafi 3. mgr. komi: Ráðuneyt-

isins.
5. Við 11. gr. Í stað orðsins "Fjármálaráðuneytisins" í meginmálsgreininni komi:

ráðuneytisins.
6. Við 13. gr. 1 stað orðanna "nema eigendaskipti verði" í síðustu mgr. komi:

nema eigendaskipti verði eða leyfi ráðherra komi til.
7. Við 14. gr. 1 stað orðsins "fjúrmálaráðuneytið" í 3. mgr. komi ráðuneytið.
8. Við 16. gr. Orðið "aftur" í 1. mgr. falli niður.
9. Við 18. gr. Í stað orðanna "er löggildur sé að þarlandslögum" í 2. tölulið komi:

sem þar er löggildur.
10. Við 20. gr. Upphaf 2. mgr. orðist svo: Þar til samningar um samræmingu á

mælingu skipa ganga í gildi, er skipaskráningarstjóra o. s. frv.
11. Við 23. gr. 1. mgr. orðist svo:

Það varðar 200-500 kr. sektum á hverja brúttórúmlest skips, ef aðili, eða
umboðsmaður hans fremur nokkuð það, er miðar til að koma í framkvæmd
þeim verknaði, er í 1. tölul. 22. gr. segir, enda þótt það mistakist

12. Við 25. gr. Orðið "annars" í meginmálsgr. falli niður.
13. Við 27. gr. Í stað orðsins "Fjármálaráðuneytið" í upphafi greinarinnar komi:

Ráðuneytið.


