
Ed. 797. Breytingartillögur
við frv. til laí>a uni atvinnu vifS siglingar á íslcnzkiim skipum.

Frá sjávarútvegsnefnd.
1. Yið 2. gr.

a. í stað „100 rúm lestir“ i stafl. d. komi: 75 rúmlestir.
]). Aftan við g-lið bætist: allt að 60 sjóm ilur frá sjálfu landinu.
c. Stafl. h. orðist svo: Utanlandssigling cr hver sú ferð, sem farin er til ann-

ara landa eða til fiskimiða annara landa, þólt hafna sé ekki leilað.
d. Liðatölurnar 1. og 2. undir stafl. i. falli niður.
e. í stað orðsins „hrevfiir1 i stafl. j. komi: mótor.

2. Yið 3. gr. Aftan við b-lið komi svo hljóðandi m álsgr.:
Til siglingatíma liáseta getur aldrei talizt sá timi, sem hann er skráður

á fiskiskip, en vinnur i landi að verkun afla eða veiðarfæra.
3. Yið 4. gr.

a. í stað „veganiæli“ i d-lið komi: vegniæli.
b. í stað „16 ára“ i j-lið komi: 15 ára.

4. Yið 5. gr. I stað „100 rúm leslir“ konii: 75 rúmlestir.
5. Við 6. gr.

a. í stað „A“ komi: a.
]). Liðirnir B. 1. og 2. a. d. falli niður, en i staðinn komi nýr stafl., er verði 

stafl. b., svo hljóðandi: hefir verið stýrim aður á skipi yfir 15 rúmlestir i 
12 mánuði.

e. I stað „fullveðja“ i O-lið komi: lögráður.
d. Liðastafirnir „C“, „D“ og „E“ verði: e., d. og e.
e. í stað „12 mánaða siglingatimi" i na'stsiðustu málsgr. komi: 12 mánaða 

stýriniannstími.
f. Orðin i síðustu málsgr. ..og flutningaski])“ til enda greinarinnar falli 

niður.
6. Yið 7. gr. I stað „100 rúm lestir“ kom i: 75 rúm lestir.
7. Við 8. gr.

a. L iðastafirnir A, B, C, D og E verði: a, 1), e, d og e.
b. I stað stafl. B. 1. og 2. a.--c. komi nýr stafl., er verði stafl. b., svo hljóð- 

an d i:
Hefir verið liáseti eftir 16 ára aldur i 36 mánuði á skipi yfir 15 

rúm lestir, eða verið form aður á skipi yfir 10 rúm lestir i 12 mánuði, og 
auk þess liáseti eftir 16 ára aldur á skipi yfir 15 rúm lestir i 12 mánuði.

c. í  stað „fullveðja“ i stafl. C. kom i: lögráður.
d. Xæstsiðasta málsgr. orðist svo:

Til þess að öðlast stýrim annsskírteini á flutningaskipi komi auk 
siglingatíma þess, er getur i stafl. 1)., 6 m ánaða siglingatimi sem liáseti 
á verzlunar- eða flutningaskipi yfir 30 rúmlesta.

e. Orðin i síðustu málsgr. „og þá hvort“ . . . .  til enda gr. falli niður.



8. Við 10. gr.
a. F vrir liðastafina A—E komi a—e.
b. F yrir stafl. B. a.—e. kem ur:

b. hefir verið 18 mánuði einn stýrim aður eða yfirstýrim aður á 
skipi yfir 75 rúm lestir
eða: hefir verið 12 mánuði einn stýrim aður eða yfirstýrim aður og 12 
m ánuði undirstýrim aður á skipi yfir 75 rúm lestir
eða: hefir verið einn stýrim aður eða vfirstýrim aður á skipi yfir 75 
rúm lestir i 12 mánuði og skipstjóri á skipi vfir 30 rúm lestir í 6 mánuði 
eða: hefir verið einn stýrim aður eða vfirstýrim aður á skipi yfir 75 rúm- 
lestir í 6 mánuði og skipstjóri á skipi yfir 30 rúm lestir i 12 mán.

c. I stað „fullveðja“ i C-lið kom i: lögráður.
9. Við 12. gr.

a. Liðatölurnar „1., 2. og 3.“ falli niður, og í staðinn fyrir 2. og 3. komi á 
báðum stöðum: eða.

b. I stað tölunnar „100“ á þrem ur stöðum í b-lið kom i: 75, — og í stað 
„60“ kojni: 30.

c. í  stað „fullveðja“ í c-lið kom i: lögráður.
10. Við 14. gr.

a. í  stað „stafl. A, C, D og E “ 1 1. málsgr. kom i: stafl. a, c, d og e.
b. I stað „eigi und ir“ i b.-lið kom i: vfir.
c. L iðastafirnir „a, b, c og d“ falli niður, og i stað b., c. og d. komi alstað- 

ar: eða.
11. Við 16. gr. Liðatölurnar 1., 2. og 3. falli niður, og i stað 2. og 3. komi á báð- 

um stöðum: eða.
12. Við 18. gr. stafl. b. Liðatölurnar 1., 2., 3. og 4. falli niður, og i stað 2., 3. og 4. 

komi alstaðar: éða.
13. Við 20. gr.

a. Liðatölurnar 1. og 2. undir stafl. J). falli niður, og i stað 2 komi: eða.
b. I stað „fullveðja“ í stafl. c. komi: lögráður.

14. Á eftir 20. gr. komi tvær nýjar greinar, er verði 21. og 22. gr., og brevtist 
greinatalan samkvæmt því:
1. (21. gr.). Rétt til að vera skipstjóri á varðskipum rikisins allt að 100 rúm- 

lestir hefir sá einn, er:
a. uppfyllir skilyrði þau, er sett kunna að verða um próf.
b. hefir siglt sem stýrim aður á varðskipum í 24 mánuði og þar af eigi

skemur en 12 mánuði sem einn stýriinaður eða yfirstýrimaður.
c. er lögráður.
d. liefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svivirðilegt er að almenn- 

ingsáliti.
e. sannar með læknisvottorði, að sjón lians og hevrn sé svo fullkomin 

sem nauðsynlegt er fvrir skipstjórnarmenn.
2. (22. gr.). Rétt til að vera skipstjóri á varðskipum rikisins yfir 100 rúm- 

lestir hefir sá einn, er:
a. uppfyllir skilyrði þau, er sett kunna að verða um próf.
b. hefir siglt sem stýrim aður á varðskipum i 36 mánuði og þar af eigi



skemur en 12 mánuði sem yfirstýrim aður á varðskipi yfir 100 rúm- 
lestir,
eða: liefir siglt sem skipstióri á varðskipi allt að 100 rúmlestir 
i 6 mánuði og sem yfirstýrim aður á varðskipi vfir 100 rúm lestir í 6 
mánuði.

c. er 25 ára að aldri.
d. liefir ekki verið dæmdur fvrir verk, sem svívirðilegt er að almennings- 

áliti.
e. sannar með læknisvottorði, að sjón lians og hevrn sé svo fullkomin 

sem nauðsynlegt er fyrir skipstjórnarmenn.
15. Yið 25. í stað „fullveðja“ i d-lið kom i: lögráður.
16. Yið 27. gr. í stað „vélstjóraskólann“ í a-lið kom i: vélskólann.
17. Yið 29. gr. í stað „fullveðja“ i d-lið komi: lögráður.
18. Yið 31. gr. Aftan við b-lið kom i: Ákvæði þetta nær ekki til þeirra, sem

öðlazt liafa yfirvélstjóraréttindi á eimskipi með meira en 300 ha. vél, er
lög þessi öðlast gildi.

19. Yið 34. gr. í stað „niótorsíjórapróf“ i a-lið kom i: m ótorvélstjórapróf.
20. Yið 38. gr. í stað „m ótorstjórapróf“ i a-lið kom i: m ótorvélstjórapróf.
21. Yið 40. gr.

a. Aftan við b-lið kom i: Ákvæði þetta nær þó ekki til þeirra  m anna, sem 
öðlast réttindi á mótorskip, sem engan eimketil liafa, og skal geta þess 
í skírteinum  þeim, sem veitt eru samkvæm t jiessari grein, hvort þau 
gilda fv rir skip með eim katli eða ekki.

b. í stað „fullveðja“ í d-lið kom i: lögráður.
22. Yið 42. gr. í stað „\élstjóraskólann“ i a-lið komi: vélskólann.
23. Yið 44. gr. I stað „fullveðja“ i d-lið kom i: lögráður.
24. Við 47. gr.

a. í stað „hið m innsta" i a-lið kom i: að m innsta kosti.
b. Aftan við c-lið bætist: Skip, sem eru undir 1500 rúmlestir, þurfa þó eigi 

að liafa þrið ja stýrim anninn, nenia jiau liafi rúm  fv rir 12 farþega.
25. Við 52. gr.

a. Á eftir tölunni „20“ í 2. línu komi: 21., 22. — Aðrar tölur breytist sam- 
kvæm t atkvgr.

b. Á eftir orðunum  „Hið m eira skipstjóraskirteini á fiskiskipi“ komi: 
liið miniia skipstjóraskírteini á varðskipi.

c. A eftir orðunum  „Hið m eira skipstjóraskirteini á verzlunarskipi“ kom i: 
og hið m eira skipstjóraskirteini á varðskipi.

d. I stað „vélgæzluskírteini“ kom i: vélavarðarskirteini.
26. Við 57. gr. Greinin orðist svo:

Þeir, sem tekið liafa sm áskipapróf samkv. lögum nr. 40 19. júní 1922 
og siglt sem skipstjórar á skipum yfir 15 rúm lestir i 5 ár, miðað við gildis- 
töku þessara laga, geta fengið skírteini það, sem ræðir um i 5. gr., ef þeir 
sanna með vottorðum tveggja valinkunnra skipstjóra eða sjódómsmanna, 
er lögreglustjóri tilnefnir, að þeim hafi á umræddu skipstjórnartimabili 
aldrei hlekkzt á vegna vankunnáttu jieirra eða hirðuleysis, og farið að öðru 
levti skipstjórn vel ú r hendi.


