
Nd. 725. Breytingartillögur [98. mál]
við frv. till. um breyt. á I. nr. 66 17. júlí 1946, um atvinnu við siglingar á íslenzkum
skipum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. Eftir 1. gr. komi fjórtán nýjar greinar, er verði 2.-15. gr. (greinatalan breytist
skv. því):
a. (2. gr.) Fyrir ,,15" í 30. gr. laganna komi: 25.
b. (3. gr.)

1. Fyrir ,,15" í 31. gr. laganna komi: 25.
2. Fyrir ,,50" á tveim stöðum í sömu gr. komi: 75.

e. (4. gr.)
1. Fyrir ,,15" í 32. gr. laganna komi: 25.
2. Fyrir ,,50" á tveim stöðum í sömu gr. komi: 75.

d (5. gr.) Fyrir ,,50" í 33. gr. laganna komi: 75.
e. (6. gr.)

1. Fyrir ,,50" á tveim stöðum í 34. gr. laganna komi: 75.
2. Fyrir ,,15" í sömu gr. komi: 50.

f. (7. gr.) Fyrir ,,600" í 35. gr. laganna komi: 900.
g. (8. gr.)

1. Fyrir ,,600" í 36. gr. laganna komi; 900.
2. Í stað orðanna ,,50 hestafla vél í 12 mánuði" b-lið sömu gr. komi: 75

hestafla vél í 18 mánuði.
h. (9. gr.) 37. gr. laganna orðist svo:

Sá einn hefur rétt til að vera yfirvélstjóri á mótorskipi með meira en
250, en ekki yfir 900 hestafla vél, sem fullnægir skilyrðum þeim, sem um
ræðir í 38. gr.

i. (10. gr.) Aftan við 38. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Sá, er öðlazt hefur yfirvélstjóraskírteini samkv. 1. mgr. þessarar grein-

ar, staflið a-e, getur öðlazt yfirvélstjóraskírteini á mótorskipi með allt að
900 hestafla vél, ef hann auk skilyrða 1. mgr. hefur siglt sem 2. vélstjóri á
skipi með meira en 250 hestafla vél Í 24 mánuði, en 18 mánuði, hafi við-
komandi lokið hinu minna mótorvélstjóraprófi og siglt í 24 mánuði á skipi
með yfir 50 hestafla vél.

j. (11 gr.) 39. gr. laganna orðist svo:
Sá einn hefur rétt til að vera aðstoðarvélstjóri á mótorskipi með meira

en 900 hestafla vél, eða undirvélstjóri á mótorskipi með meira en 900, en
ekki yfir 1300 hestafla vél, sem öðlazt hefur skírteini það, sem um ræðir
i 40. gr.

k. (12. gr.) Upphaf 40. gr. laganna skal orða svo:
Sá einn getur öðlazt aðstoðarvélstjóraskírteini á mótorskipi með meira

en 900 hestafla vél, eða undirvélstjóraskírteini á mótorskipi með meira en
900, - o. s. frv.

l. (13. gr.) Fyrir ,,600" í 41. gr. laganna komi: 900.
m. (14. gr.) Fyrir ,,600" í upphafi 42. gr. laganna komi: 900.
n. (15. gr.)

a. Fyrir ,,50" í b- og e-liðum 48. gr. laganna komi: 75.
b. Fyrir ,,42. gr." í e-lið sömu lagagr. komi: 38. eða 42. gr. - og fyrir ,,40. gr."

komi; 36. og 40. gr.
2. A eftir 2. gr. (sem verður 16. gr.) komi ný grein (17. gr.), svo hljóðandi:

Fyrir "þrjár vikur" í 57. gr. laganna komi: sex vikur.
3. Við 3. gr. (sem verður 18. gr.). Framan við meginmálsgreinina komi ný máls-

gr., svo hljóðandi:
Þeir menn skulu eiga rétt á að öðlast skírteini samkvæmt 36. gr., án frek-

ara náms eða prófs, sem að öðru leyti fullnægja ákvæðum hennar og siglt hafa
sem vélstjórar á mótorskipum með yfir 150 hestafla vél í 36 mánuði fyrir
gildistöku laga nr. 51 frá 1946.

4. Við 4. gr. (sem verður 19. gr.), Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 66

frá 17. júlí 1946, um atvinnu við siglingar á Íslenzkum skipum, og gefa þau út
svo breytt.


