
Ed. 469. Breytingartillögur
við frv. til 1. uni brevt. á 1. nr. 104 23. jún í 193(5, uni atv innu við siglingar á íslenzk- 
um skipum .

F rá  m eiri hl. sjávarútvegsnefndar.

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 g re inar um  skvldu til að hafa 

stýrim ann auk sk ipstjó ra  eru  fiskiskip  og b á tar u n d ir 40 rúm lestum , ef þeim 
er ætlað að leggja afla sinn á land daglega eða stunda síldveiðar tveir um  nót.

2. Við 2. gr. G reinin fe llur burt.
3. Við 3. gr., sem verður 2. gr. Greinin orðist svo:

A ftan við 1. m álsgr. b-liðs 51. gr. laganna bæ tist:
Undanþegin ákvæðinu uin aðstoðarm ann í vél eru  þó öll fiskiskip, sem hafa 

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

m innsta  lagi einn vfirvélstjóri, sem öðlazt hefir sk írtein i sam kv. 33. gr„ og tveir 
und irvélstjó rar, sem öðlazt hafa  skírtein i sam kv. 31. gr.

Sé skipið farþegaskip og vél þess y fir 1800 hestafla, skal það auk þess hafa 
einn aðstoðarvélstjóra, sem öðlazt hefir sk írtein i samkv. 29. gr.

e-liður sömu gr. laganna orðist svo:
A eim skipi með v fir  2500 hestafla vél skal vera að m innsta kosti einn yfir- 

vélstjóri, sem öðlazt hefir sk irtein i samkv. 33. gr„ tveir und irvélstjó rar, sem 
öðlazt hafa skírteini samkv. 31. gr„ og einn aðstoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir 
skírteini samkv. 29. gr.

Sé skipið farþegaskip, komi einn aðstoðarvélstjóri að anki, sem öðlazt hefir 
skirteini samkv. 29. gr.

4. Við 4. gr. Greinin orðist þannig:
c-liður 52. gr. laganna orðist svo:
Á m ótorskipi með m eira en 50, en ekki v fir 150 hestafla vél skal vera í 

m innsta lagi einn vélstjóri, sem öðlazt hefir sk írtein i sam kvæm t 38. gr„ og einn 
undirvélstjóri, sem öðlazt hefir sk írtein i sam kvæm t 36. gr. F isk isk ip  og bátar, 
sem ætlað er að kom a daglega að landi með afla sinn, eða stunda síldveiðar tvö 
um nót, eru þó ekki skvld til að hafa undirvélstjó ra, ef sk ipstjóri hefir öðlazt 
vélgæ zluréttindaskírteini sam kvæm t 36. gr.


