
Nd. 192. Nefndarálit [37. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 25 22. apríl ]967, um Landhelgisgæslu Islands.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Á fyrsta þingi þessa kjörtímabils var frv. þetta fyrst flutt. Það kom þá aldrei
úr nefnd.

t fyrra var frv. endurflutt á fyrstu dögum þingsins, en kom ekki úr nefnd
fyrr en á síðustu dögum þess. Þá lagði meiri hl. allshn. til, að frv. yrði vísað til
ríkisstjórnarinnar, einkum með þeim rökstuðningi, að ekki lægju fyrir neinar upp-
lýsingar um smíðakostnað nýs varðskips og því engin leið að meta fjárþörf næstu
ára.

Nú er þetta frv. flutt í þriðja sinn, og ber nú svo við, að það er afgreitt í
allsherjarnefnd með eðlilegum hraða. Enn leggur meiri hl. n. til, að frv. verði
vísað til ríkisstjórnarinnar. Nú þarf hins vegar að finna önnur rök, þar sem samn-
ingur um smíði nýs varðskips hefur verið gerður og fjárþörf vegna þess ætti því
að vera ljós. Nú eru rökin fyrir frávísun frv. þau, að aldrei hafi staðið á fjárveit-
ingum til Landhelgisgæslunnar, frá þvi að núverandi ríkisstjórn kom til valda,. og
því óþarfi að samþ. frv.

Undirritaðir nefndarmenn leggja hins vegar til, að frv. verði samþykkt. Fyrir
þvi eru söm.u rök sem áður, nauðsynin á eflingu Landhelgissjóðs vegna vaxandi
verkefna, sem Landhelgisgæslunni er ætlað að sinna, svo og hin brýna þörf fyrir,
að landhelgisgæslunni verði búin góð aðstaða Í landi. Þessi verkefni kosta mikið
fé, og er því fyllilega tímabært að fara að safna Í sjóð. Öruggur tekjustofn, sem
hér er lagt til að samþykktur verði, er forsenda fyrir þVÍ, að hægt sé að gera
skynsamlegar áætlanir um uppbyggingu Landhelgisgæslunnar í framtíðinni. Þar
dugir ekki að treysta á óviss framlög, sem kunna að hrjóta af borðum valtrar ríkis-
stjórnar. Ljóst er einnig, að sektarfé vegna landhelgisbrota mun að mestu hverfa
sem tekjustofn Landhelgissjóðs. Sektarfé hefur að lang mestu leyti komið í
sjóðinn vegna landhelgisbrota breskra togara. Vegna hins nýgerða samnings við
Breta um veiðar þeirra innan 50 mílna landhelginnar verður ekki mn sektir að ræða,
ef þeir brjóta þann samning.

Með vísun til framanritaðs leggjum við til, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 5. des. 1973.

Ólafur G. Einarsson,
frsm.

Pétur Pétursson. Ellcrt B. Schram.


