
Ed. 501. Nefndarálit
um frv. til laga um eftirlit með skipum.

Frá sjávarútvegsnefnd.'

Nefndin hefur haft mál þetta til umræðu og gagngerðar athugunar á 16 fund-
um og leitað umsagnar skipaskoðunarstjóra um einstök atriði frv. Þá voru boðaðir
á fund hjá nefndinni Í tvö skipti þeir Ólafur Sveinsson skipaskoðunarstjóri og
Bárður Tómasson skipaverkfræðingur. formaður milliþinganefndarinnar, er samdi
og undirbjó frumvarpið fyrir ríkisstjórnina samkvæmt ályktun Alþingis 18. febr.
1944. Var leitað álits og skýringar þessara tveggja sérfróðu manna um einstakar
greinar frv., sem umdeildar voru innan nefndarinnar. Þann 10. febr. tók Pétur
Magnússon sæti Í nefndinni í stað Bjarna Benediktssonar.

Frumvarpið er flutt af ríkisstjórninni eins og Nd. hafði gengið frá því á fyrra
þingi ársins 1946. En deildin hafði þá gert nokkrar breytingar á frv. Taldi meiri
hl. nefndarinnar ekki rétt að gera breytingar á þeim, þótt sumar þeirra orkuðu
nokkurs tvímælis, og þar með að koma í veginn fyrir ágreining á milli deilda um
málið.

Nefndin er efnislega sammála um málið, að rétt sé og skylt, að það verði lög-
fest á yfirstandandi Alþingi. Nokkrar minni háttar breytingar eru nefndarmenn
sammála um að gera á frv. Hins vegar voru til umræðu í nefndínni ýmsar breyt-
ingartillögur, sem ekki náðist samkomulag um. Mun formaður nefndarinnar, Gísli
Jónsson, sem skrifar undir nefndarálitið með fyrirvara, flytja á sérstöku þing-
skjali nokkrar af þeim tillögum, sem ræddar voru innan nefndarinnar og meiri hl.
gat ekki fallizt á.

Eins og að framan greinir leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með eftir-
farandi

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr. Í stað orðanna "eftirlitsmanni eftirlitsins" í a-lið komi: skipaeftir-

litinu.
2. Við 7. gr.

a. 2. málsl. 2. mgr. orðist svo: Eigi má hann hafa þau störf á hendi, er telja má
ósamrýmanleg stöðu hans, svo sem eftirlit með skipum, eða vélum fyrir ein-
staklinga, félög eða opinberar stofnanir.

b. 3. málsgr. falli niður.
3. Við 8. gr. 2. málsl. 1. málsgr. orðist svo: Skal einn þeirra vera skipaverkfræð-

ingur eða sérfræðingur um smíði tréskípa, annar vélfræðingur, er hafi að minnsta
kosti þriggja ára siglingatíma á skipi með 600 ha. vél eða stærri, þriðji með
þekkingu á öryggisútbúnaði skipa, og skal hann hafa að minnsta kosti tveggja
ára siglingatíma á skipi yfir 300 rúmlesta, og fjórði siglingafræðingur (skip-
stjóri), er hafi siglt minnst í tvö ár í millilandasiglingum.

4. Við 30. gr. Í stað orðanna "eigi leitt neitt það í ljós, er geri skipið óhaffært"
niðurlagi 2. málsgr., komi: leitt það í ljós, að skipið sé haffært.

5. Við 33. gr. Síðasti málsl. í tölulið 3. A. falli niður.
6. Við 35. gr. Í stað orðanna "ofan þilfars" í 1. málsgr. komi: í annarri hliðinni

á efsta þilfari.
7. Við 37. gr ..

a. Í stað orðsins "daglegt" í 4. tölul. A. komi: öruggt.
b. B. 3. málsgr. orðist svo: Þegar ræðir um nýsmíði á skipum erlendis, skal

skylt að hafa eftirlit með smíðinni, en fullnaðarskoðun skipaeftirlitsins fer
fram, þegar skipið kemur til landsins. Eftirlit þetta má skipaskoðunarstjóri
fela viðurkenndu flokkunarfélagi eða viðurkenndum skoðunarmönnum.

8. í stað ,,30. gr." í 2. málsgr. komi: 28. gr.
9. Við 51. gr. 3. málsl. 1. málsgr. orðist svo: Sérstaklega skal hraða máli svo sem

unnt er, þegar úrskurða skal nm farbann.

Alþingi, 8. marz 1947.

Gísli Jónsson, B. Kristjánsson, Sigurjón Á. Ólafsson,
form., með fyrirvara. fundaskr. frsm.

Pétur Magnússon. Steingr. Aðalsteinsson.


