
Nd. 267. Breytingartillögur
við frv. til 1. um  breyt. á 1. n r. 104 23. jú n í 1936, um  atvinnu við siglingar á íslenzk- 
um skipum .

F rá  Sigurði K ristjánssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Aftan við 49. gr. laganna bæ tist ný m álsgr., svo h ljóðandi:
Undanþegin ákvæðum  1. m álsgr. þessarar gre inar um  skyldu til að hafa 

stýrim ann auk sk ipstjó ra eru fisk iskip  og bátar und ir 30 rúm lestum , ef þeim 
er ætlað að leggja afla sinn á land daglega.

2. Við 2. gr. Greinin fe llu r burt.
3. Við 3. gr., sem verður 2. gr. Greinin orðist svo:

Aftan við 1. m álsgr. b-liðs 51. gr. laganna bæ tist:
Undanþeg'in ákvæ ðinu um aðstoðarm ann í vci eru þó öll fiskiskip, sem

hafa  m inni vél en 800 hestafla.
d-liður sömu gr. laganna orðist svo:
Á eim skipi með m eira en 1200, en ekki v fir 2500 hestafla vci skal vera í



m innsta lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir sk írtein i sam kv. 33. gr., og tveir 
und irvélstjórar, sem öðlazt hafa skirtein i sam kv. 31. gr.

Sé skipið farþegaskip og vél þess yl'ir 1800 hestafla, skal það auk þess hafa 
einn aðstoðarvélstjóra, sem öðlazt hefir sk írtein i sam kv. 29. gr. 
e-liður sömu gr. laganna orðist svo:

Á eim skipi með vl'ir 2500 hestafla vél, skal vera að m innsta  kosti einn yfir- 
vélstjóri, sem öðlazt hefir sk írtein i samkv. 33. gr., tveir und irvélstjó rar, sem 
öðlazt hafa skirtein i sam kv. 31. gr„ og einn aðstoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir 
sk írtein i samkv. 29. gr.

Sé skipið farþegaskip, komi einn aðstoðarvélstjóri að auki, sein öðlazt 
hefir sk irtein i sam kv. 29. gr.

4. Við 4. gr. Greinin falli burt.
5. Við 5. gr., sem verður 3. gr. Greinin orðist svo:

E ftir 1. m álsgr. 57. gr. laganna kem ur ný m álsgr., svo h ljóðandi:
Þetta  ákvæði teku r þó ekki til ré ttinda til sk ip stjó rn ar á varðskipum  rík is- 

ins, nem a þau séu fengin með siglingatim a á þesskonar skipum , innlendum  
eða erlendum , samkv. ákvæðum  21.—23. gr. þessara laga.

6. Á eftir 5. gr. kem ur ný grein, sem verður 4. gr„ svo h ljóðandi:
Lög þessi öðlast þegar gildi.


