
Ed. 670. Breytingartillögur [184. mál]
við frv. til l. um hlutatryggingasjóð bátaútvegsins.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. Á eftir 4. gr. komi ný grein, er orðist svo:
Skylt er útgerðarmanni að láta innrita veiðiskip sitt hjá sjóðstjórninni eigi

siðar en degi áður en það byrjar og tilkynna þá jafnframt, hvar og hvers konur
veiði skipinu er ætlað að stunda. Skipar sjóðstjórnin þá skipinu þegar i ákveðinn
flokk, sbr. 4. gr. Skylt er einnig að tilkynna stjórninni, þegar skip hættir veiðum
eða breytir um veiðiaðferð. Vanræksla á tilkynningu varðar réttindamissi Hl
bótagreiðslu úr sjóðnum.

2. Við 6. gr. í staðinn fyrir orðið "laun" í 2. málsgr, komi: þóknun.
3. Við 8. gr. A eftir 2. tölulið komi nýr liður, er orðist svo:

3. Ef tekjur sjóðsins samkv. 1. og 2. tölulið nema minna en 4 milljónum króna,
skal ríkissjóður leggja sjóðnum til það fé, sem vantar á 4 milljónir.

4. Við 9. gr. Fyrir 1. og 2. málsgr, komi ný málsgr., er orðist svo:
Nú hefur almennur aflabrestur orðið á einhverju veiðisvæði, svo að til

sjóðsins kasta kemur um bætur. Skal þá hvert það skip, sem aflar 45% eða
minna af meðalafla skipa þess flokks á viðkomandi veiðisvæði, fá bætt 40%
af því, sem vantar á meðalafla, og síðan, með vaxandi afla, lækkandi hundraðs-
hluta bóta samkv. eftirfarandi reglu:

5. Við 10. gr. Greinin orðist svo:
Ef skip veiða minna en 20% af meðalafla viðkomandi flokks, skal sjóð-

stjórnin rannsaka sérstaklega, hvernig á slíku aflaleysi stendur. Ef þá kemur
í ljós, að vítaverð vanræksla eða óstjórn á útgerðinni á verulegan þátt í afla-
leysinu, er sjóðstjórninni heimilt að draga úr þeim bótum, sem viðkomandi
skipum bæri samkv. hinni almennu reglu 9. greinar, eða fella bæturnar alveg
niður, ef um mikil víti er að ræða.

n. Við 11. gr. Greinin orðist svo:
Nú fær útgerðarmaður fé úr sjóðnum, og getur stjórn hans þá krafizt

þeirrar tryggingar af útgerðarmanninum, sem henni þykir þörf, fyrir því, að
fénu verði varið til greiðslu á eftirtöldum gjaldaliðum í þeirri röð, sem hér er
talið: Kaup og fæði skipverja, vátryggingargjöld og önnur hliðstæð gjöld, eftir
því sem greiðslur hrökkva til hverju sinni.

7. Við 14. gr. Greinin orðist svo:
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga.


