
Ed. 154. Breytingartillögur

við frv. til 1. uni ráðstafanir til varnar því, að skipum sé leiðbeint við ólöglegar 
fiskveiðar.

F rá  allsherjarnefnd.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Hver sá, sem sendir eða tekur á móti skeyli — hvort heldur er loftskeyti 

eða talskeyti — til eða frá  skipi, sem ætla má, að sé að veiðum hér við land, 
skal skyldur að Icggja fram  lykil að hverju  því dulmáli, sem notað kann  að 
vera við skeytasendinguna. Það er m. a. dulinál sam kvæm t lögum þessum, ef 
notað er i skeyti mál i óvenjulegri merkingu.

2. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Hver sá, sem sendir skeyti til eða frá  veiðiskipi, skal undirrila á hverju 

slíku skeyti drengskaparvottorð um  það, að ekkert sé í efni skeytisins, sem 
stuðlað geti að bro tum  á fiskveiðalöggjöfinni, forðað sökunaut við töku 
eða gefið veiðiskipi bendingu um ferðir varðskipanna. Undirrita m á slíkt 
drengskaparvottorð í eitt skipti fyrir  öll hjá landssímastjóra.

Starfsmenn loftskeytastöðva eða lofttalstöðva mega ekki afgreiða dul- 
málsskeyti til eða frá  veiðiskipi fyrr  en fyrir þá hefir verið lagður lykill að 
skeytunum, og skulu jjeir þýða skeytin, eftir því sem kringum stæ ður leyfa 
og ástæður þykja  til. Þyki loftskeytamanni skeyti eða skeytaviðskipti að 
einhverju leyti grunsamleg, skal hann stöðva afgreiðslu slikra skeyta og 
gera landssímastjóra þegar í stað aðvart, en hann rannsakar  málið nánar 
og tilkynnir dómsmálaráðherra.

Undanþegin þessum ákvæðum cru skeyti f rá  útlöndum  og frá erlend- 
um skipum  uni íslenzkar strandarstöðvar til skipa i hafi. Þyki loftskeyta- 
manni skeyti þau eða skeytaviðskipti, er um  ræðir í þessari niálsgrein, að 
einhverju leyti grunsamleg, skal liann þegar gera landssimastjóra að \a r t ,  
en hann tilkynnir dóinsmálaráðherra.

3. A eftir 2. gr. komi tvær nýjar greinar, er verða 3. og 4. gr., svo hljóðandi:
a. (3. gr.). Öll skeyti til og frá  veiðiskipum eða milli veiðiskipa — hvort 

heldur eru loftskeyti, talskeyti eða lofttal — skulu rituð á skeytaeyðu- 
blöð og send landssímastjórnimn að liðnum Iiverjum mánuði, en lands- 
síminn geymir þau að minnsta kosti í 5 ár.

„Orðsendingar“ til og frá veiðiskipum eru stranglega bannaðar, 
nema i lífsháska, aðrar en þær, seni eingöngu snerta loftskeytaþjón- 
ustuna, enda skulu afrit  af þeim fylgja með skeytunum.

Til frekara  eftirlits ber starfsm öm uun strandastöðva landssimans og 
loftskeytainönmun á varðskipunum  að taka og skrá, eftir því sem þeim 
er frekast unnt, loftskeyla- og talstöðvaviðskipti milli veiðiskipa innbyrðis 
og senda mánaðarlega til landssíniastjórnarinnar.

Dómsinálaráðuneytið befir hvenær seni er aðgang að öllum ]>eim 
plöggum, er varða greint eftirlit, enda liafi sá eða þeir, sem dómsmála- 
ráðherra ú tnefnir til þess, undirrilað þagnarheit sam kvæ m t fyrirm æ hun 
alþjóðareglugerðar þar um.

b. (4. gr.). Með reglugerð m á ákveða nánar uni fram kvæ m d laga þessara og 
refsa f\TÍr brot á reglugerðinni sem eftir lögunum.

4. 3., 4. og 5. gr. verði 5., 0. og 7. gr.


