
Ed. 381. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á I. nr. 61 31. maí 1947, um vátryggingarfélög fyrir fiskiskip.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur rætt frv. og sent það til umsagnar til stjórnar Samábyrgðar Ís-
lands á fiskiskipum, og er svar stjórnarinnar birt hér með sem fylgiskjal.

Nefndin lítur svo á, að það sé eðlilegast, að lögin um vátryggingar fyrir fiski-
skip séu látin ná til allra fiskiskipa á landinu innan þeirra takmarka, sem ákveðin
eru Í sjálfum lögunum, enda hefur verið til þess ætlazt, þar sem undanþágan fyrir
Bátaábyrgðarfélag Vestmannaeyja er tímabundin með bráðabirgðaákvæði í lögunum.
en ekki ákveðin þar sem framtíðarfyrirkomulag, eins og nú er ætlazt til, að gert verði.
Eftir því, sem nefndin hefur fengið upplýst, munu tryggingargjöld í Bátaábyrgðar-
félagi Vestmannaeyja vera mun lægri en hjá öðrum bátaábyrgðarfélögum, þar með
og talin endurtryggingariðgjöld, og mun þetta stafa aðallega af því, að matið á skip-
unum til vátryggingar er ekki að öllu leyti sambærilegt né heldur bótaskyldurnar.
Þá hefur nefndinni og verið tjáð, að skipaeigendur hafi ekki átt takmarkalausan
aðgang með skip sín að tryggingunni og m. a. af þeim ástæðum orðið að tryggja
beint hjá Samábyrgðinni, hafi þetta þó einkum átt sér stað um hin stærri skip.
Nefndin telur því rétt og skylt, að enn sé um skeið unrrið að því að sameina hags-
muni þessara aðila allra, þannig að þeir geti framvegis unnið saman sem ein heild,
eins og til er ætlazt með gildandi löggjöf. En með því að ekki þykir líklegt, að unnt
sl' að skipa þessum málum þannig á þeim skamma tíma, sem undanþágan gildir,
þ. e. á þessu ári, þykir nefndinni rétt, að undanþágan sé framlengd enn um skeið,
til þess að reynt verði til fulls, hvort ekki Sl' unnt að finna viðunandi lausn á málinu
eigi síðar en á næsta ári.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Í stað orðanna "til ársloka 1948" í bráðabirgðaákvæði komi: til ársloka 1949.
~. Við 2. gr. Greinin falli niður (greinatalan breytist í samræmi við það).

Alþingi, 24. febr. 1948.
Gísli Jónsson, B. Kristjánsson, Sigurjón Á. Ólafsson.
form., frsm. fundaskr.

Pétur Magnússon. Steingr, Aðalsteinsson.
Fylgiskjal.

SAMÁBYRGÐ íSLANDS Á FISKISKIPUM Reykjavík, 12. febrúar 1948.
Út af bréfi yðar, dags. 6. þ. lll., varðandi frumvarp til laga um breyt. á lögum

nr. 61 31. mai 1947 samþykkti stjórn Samábyrgðarinnar á fundi sínum í gær eftir-
farandi:

"Stjórn Samábyrgðarinnar sér ekki, að rök hafi verið færð fyrir því, að þetta
félag hafi sérstöðu til að vera undanþegið ákvæðum laganna um vátryggingarfélög
fyrir fiskiskip. Vilji Alþingi hins vegar veita félaginu undanþágu frá ákvæðum lag-
anna, telur stjórn Samábyrgðarinnar eðlilegast, að Samábyrgðinni verði veitt heim-
ild í lögum til að veita þessu bátaábyrgðarfélagi téða undanþágu til 2-3 ára í senn."

Virðingarfy Ust

Sigurður Kristjánsson.

Sjávarútvegsnefnd Ed. Alþingis, Alþingishúsið.


