
Nd. ..386. Nefndarálit [16. mál]
um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit með skipum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Sjávarútvegsnefnd hefur haft frv. þetta, sem komið er úr háttvirtri efri deild,
til athugunar nú um skeið. Hefur nefndin athugað málið ýtarlega og átt viðræður við
skipaskoðunarstjóra, Hjálmar Bárðarson, og framkvæmdastjóra Slysavarnafélags
Íslands, Henry Hálfdánarson. Þá hefur og annar flutningsmanna frv., Friðjón
Skarphéðinsson, mætt á fundi í nefndinni.

Nefndin er sammála um, að nauðsynlegt sé að setja lög um gúmbáta í skipum,
að þar dugi ekki reglugerðarákvæði, en vill þó ekki fallast á, að lækkaðar verði
kröfur um önnur björgunartæki. Frv. gerir ráð fyrir því, að gúmbjörgunarbátar verði
á skipum auk annarra lögmæltra björgunartækja, en komi ekki í stað þeirra. Telur
nefndin, að nauðsynlegt sé að endurskoða ákvæði laganna um eftirlit með skipum
(I. nr. 68 5. júní 1947), sem snerta björgunartæki í skipum, og vill nefndin beina
þeim tilmælum til ráðherra, að hann láti slíka endurskoðun fram fara.

Birtist hér sem fylgiskjal bréf skipaskoðunarstjóra til nefndarinnar.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Aftan við meginmál a-liðar 1. gr. bætist nýr málsliður, svo hljóðandi:

Með reglugerð um notkun björgunartækja, er ráðuneytið setur, skal eftir
föngum tryggja það, að sjómönnum verði kennd meðferð gúmbjörgunarbáta.

2. B-liður 1. gr. orðist svo:
Síðasti málsliður 4. töluliðar D-liðar 34. gr. laganna orðist svo:
Ef öruggt þykir, má leyfa, að slík tæki komi að nokkru leyti í stað báta,

annarra en gúmbáta.

Alþingi, 19. marz 1957.

Gísli Guðmundsson,
form.

Karl Guðjónsson,
funda skr.

Sigurður Ágústsson.

Áki Jakobsson,
frsm.

Pétur Ottesen.



Fylgiskjal.

SKIPASKOÐUNARSTJÓRINN
Reykjavik, 13. febrúar 1957.

Sjávarútvegsnefnd neðri deildar Alþingis, Reykjavik.

Í framhaldi viðræðna við yður um gúmmíbjörgunarbáta á íslenzkum skipum
vil ég leyfa mér að tjá yður, að ráðstefna er nú ákveðin í London 26. febrúar n. k.
milli allra Norðurlandanna, Hollands og Bretlands um samræmingu reglna um
gúmmíbjörgunarháta, framleiðslu þeirra og notkun.

Í framhaldi þessarar ráðstefnu er ætlunin að halda aðra, er hefst í London 4.
marz, og verði þar einnig þátttaka frá Belgíu, Frakklandi, Íslandi og Vestur-Þýzka-
landi og verði rætt um björgunartæki skipa, þar með taldir gúmmíbjörgunarbátar, og
þá sérstaklega um notkun þeirra í farþegaskipum í millilandasiglingum.

Sendi ég hjálagt afrit af bréfi frá Minístry of Transport and Civil Aviation,
til Herra O. Nielsen, ritara Kaupmannahafnarsamþykktarlandanna, varðandi fund
þennan.

Einkanlega vil ég leyfa mér að vekja athygli nefndarinnar á því, sem sagt er
þar um gúmmíbjörgunarbátana til notkunar á skipum almennt, einnig farþega-
skipum.

En þar er efnislega sagt m. a.:
"Í rauninni er það orðin alheimsskoðun meðal siglingaþjóða, að gúmmíbjörg-

unarbátar eru verðmæt ný framför á sviði öryggis mannslífa á hafinu, og ber því
brýna nauðsyn til að leyfa notkunina alþjóðlega. Við (þ. e. Bretar) teljum því, að
nú sé fyllilega rétt að komast áleiðis til samkomulags við nágrannaþjóðir okkar í
Norðvestur-Evrópu til að taka upp notkun gúmmíbjörgunarbáta almennt á farþega-
flutningaskipum.

Svo sannarlega er það skoðun okkar, að við svikjumst undan ábyrgð okkar á
auknu öryggi á sjó, ef við gerðum ekki allt, sem í okkar valdi stendur, til að taka
upp notkun þessara margfalt betri tækja til öryggis en hægt er ella að tryggja
farþega skipum."

Er mjög athyglisvert að aðgæta, hver þróun málanna er í öðrum löndum, en hér
er hugsað að fara mun lengra en leyft er í okkar nýju reglum. Á fundi þessum er á
dagskrá að búa mörg þessi farþega skip einum föstum björgunarbát á hvorri hlið,
en að öðru leyti eingöngu gúmmíbjörgunarbátum.

Hjálmar R. Bárðarson.


