
Nd. 630. Breyt.Íngartil1ögur [48. mál]
"ið frv, til laga um eftirlit með skipum,

Frá .sjúvan1ívegsl1efnd,

1. Við 4, gr, t stað orðanna "Skipaskoðun rtkisins' i greininni og hvarvetna siður
i frv. komi (i viðeigandi beygingarfölhnn); SigUngamálastofnunin.

2. Við S. gr. 1 stað orðsins "skipaskoí'5unUl'stjóri" í greininni og hvarvetna síðar i
frv. komi ({viðeigandi beygíngarföUum); sig1 ingllmálastjórL

3. Viti 38. gr.
a. 1. stað,,37, gr." i 2. tölul. komi: ;i(). gr.
ll, 4. tt')luL f[tlH niður.

4. Við 39. gr. 5. mgr, orðist svo:
Að sjóprófi loknu skal formaður sjódóms senda siglingamálastjóra, Far-

manna- og físktmanaasambandi Islands, Landssambandi Islenskra t'llvegsmanna,
SJómannasambandi Islands og SI~'$a":ímaféh1gi lslnnds eftirrit af þvI.

f). Við 44. gr. Greinin orðist svo:
Við Síglingamalast.ofnunin3: skal starfa siglingafróðul' maður, er hafi það

meginverkefni að kanna orsakir sjóslysa, Skal hann mæta við sjópróf, ef um
er að ræða manntjón, veruleg meiðsli manna eða metri kHtnr dgnalj<'Jn, og
hefur hann þa fyrir dómnum að öllu leyti sama rétt ()gertirlH$m~~ður samkvæmt
tlkvæðmn 3ft gt.

!vIeð honam skulu vinna ~Iðþessum málinu fjðri!' menn skipaðir af ráðherra
tíl tl ára i senn samkvæmt ti1nefningu þessara aðila: Farmarma- og fiskimanna-
sambands Islands, Landssambands. íslenzkra útvegsmanna, Sjómannasambands
íslands og Slysavarnafélags íslands. .

Samstarfsnefnd þessi skal fyl.gjast eflir föngum með starfi sjódóma og sigl-
ingadóms, safna saman llppljrsingum, sem sld'rt gda e!'5a uppli'st orsakir sjó-
slysa, koma á framfæ·ri klobeiningum nm slysavarnir og vHrúl'arráð!ltafanir,
miðla slíkum upplýstngmn til sjömannnskóla, sjómanua og útgerðarmanna og
gera tiJ1i)gm' um ráðslafallir IiI n.i'5draga tÍr slysshættu á sjó,

Framangremdnr starfsmaður Sigling,mlálttstofnmhH'inm1l' skal i smnrMíi við
samstarfsmenn sína i nefndinni, þeg~n' þess N' óskað af skólsstjérum sjómanna-
skúla, sk)'ra fyrir nemendum helztu OFsal. ir sjóslysa hér vH5 land og hvernig
unnt sé að forðast þau.

Nefndin semur greinargcrðír um rannsókn sjóslysa og ályktanir sinar i þvi
efni. SigUngamálastofnnnin hirtir niðurstöður nefndarinnar árlega (~ðn oftar,
þega!' sérstök áshd'5a þykir til. Ferðakostnaður og önnur nauðsynleg útgjðld
nd'ndarinnnr grei:l5ist dtil' reikningi, er rMiherra úrskurðar.

6, Við 45. gr. Greinin falli niður.
7. Við Ml. gr, Greirrin faUi niður.


