
Nd. 513. Nefndarálit [147. mál]
um till. til þál. um athugun á auknum siglingum.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur athugað tillögu þessa og rætt á fundum sínum .. Jafnframt var
hún send til umsagnar nokkurra aðila. sem annast vöruflutninga á sjó, og eru um-
sagnir þeirra prentaðar hér með sem fylgiskjöl. Leggur nefndin til, að tillagan verði
samþykkt óbreytt.

Alþingi, 21. apríl 1969.

Matthías Á. Mathiesen,
form., frsm.

Vilhjálmur Hjálmarsson,
með fyrirvara

Sigurður Ingímundarson,
fundaskr.
Gunnar Gíslason.

Skúli Guðmundsson,
með fyrirvara.

Lúðvík Jósefsson.

GuðI. Gíslason.



l<'ylgiskjal I.

H.F. EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavík, 7. marz 1969.

Tillaga til þingsályktunar um athugun á auknum siglingum.
Með bréfi 4. marz 1969 hefur fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis sent Eimskipa-

félagi Íslands ofangreinda tillögu til athugunar. Fara athugasemdir Eimskipafélags-
ins hér á eftir:

I. Óhætt er að fullyrða, að forráðamönnum íslenzkra skipafélaga er það mikið
áhugamál, að skipastöll Íslendinga sé aukinn og endurbættur, ekki eingöngu til
að fullnægja þörfum íslenzku þjóðarinnar, heldur einnig til siglinga fyrir aðra.
Ber því að fagna hvers konar tillögum, sem stefna að því, að svo megi verða.

II. Það er staðreynd, að síðustu áratugina hefur ekkert íslenzkt skipa félag verið
þess megnugt að byggja ný skip fyrir eigið fé, en hefur jafnan orðið að taka
langmestan hluta byggingarkostnaðarins að láni. Meðan svo horfir, telur Eim-
skipafélagið tilgangslaust að ræða um stóraukningu skipastólsins. SkipastólI
Íslendinga til siglinga fyrir aðra en okkur sjálfa verður ekki aukinn, nema því
aðeins að búið verði þannig að siglingum, að heilbrigður rekstrargrundvöllur
fáist. Í þessu efni telur Eímskípafélagið, að nauðsynlegt sé:
1) Að endurskoða gaumgæfilega gildandi skattalöggjöf, þannig að skipafélög

hafi möguleika til að mynda sj óði, sem varið yrði til nýbygginga.
2) Að afnema gildandi verðlagsákvæði um flutningsgjöld og afgreiðslukostnað.

Er Eimskipafélagið þeirrar ákveðnu skoðunar, að fullkomið viðskiptafrelsi
verði að ríkja í siglingamálum. Með því móti einu er unnt að sannreyna, hvort
íslendingar geti keppt á erlendum markaði við önnur skipafélög um flutn-
inga.

3) Að endurskoða gjöld, sem skipafélögum er gert að greiða i strandsiglingum.
Í því efni er vakin á því sérstök athygli, að samkeppnisaðstaða strandferð a-
skipa við bifreiðir og flugvélar er algjörlega óviðunandi. Leiðir athugun
á afgreiðslugjöldum, vörugjöldum, hafna- og vitagjöldum í ljós, að sam-
keppnisaðstaða skipa er gerð mun lakari en annarra flutningstækja. Verði
ekki brugðið fljótt við og sköpuð jafnréttisaðstaða til samkeppni, munu
strandsiglingar minnka eða jafnvel leggjast niður, til tjóns fyrir alla lands-
menn.

4) Að endurskoða lagareglur um mannahald á skipum til samræmis við gild-
andi erlendar reglur, t. d. norskar. Norðurlandaþjóðir hafa stutt siglinga fyr-
irtæki sín á margvíslegan hátt, og ýmsar þjóðir greiða stórfé sem styrk til
siglinga. Hér á Íslandi hafa íslenzk skipafélög hins vegar oft verið skylduð
til að halda niðri verðlagi með því að flytja vörur undir markaðsverði.

III. Það er ákveðin skoðun Eimskipafélagsins, að fyrsta skilyrði þess, að íslend-
ingar geti keppt við aðrar þjóðir í siglingum, sé fullkomið viðskiptafrelsi. Fáist al-
menn viðurkenning á þeirri grundvallarnauðsyn, að fyrirtæki séu rekin með
hagnaði og fái þannig tækifæri til að auka eigið fjármagn, munu siglingamálin
leysast af sjálfu sér. Almenningur mundi þá sjá sér hag í að leggja fé til skipa-
félaganna með hlutafjárkaupum eða öðrum hætti. En þessu er vissulega ekki
til að dreifa í dag. Við Íslendingar eigum þjálfað starfslið á sjó og landi, sem
hefur þekkingu og alla kosti á borð við erlenda starfsbræður þess.

Eimskipafélag Íslands var stofnað árið 1914 og hefur þannig starfað í 55 ár.
Telur félagið sig hafa fengið mikla reynslu í siglingum og þeim málum, er lúta að



rekstri skipa. Er félagið reiðubúið til að veita háttvirtri fjárhagsnefnd allar þær
upplýsingar, sem félagið getur í té látið.

Virðingarfyllst,
H.F. EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS

Óttar Möller.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

SAMBANDíSL. SAMVINNUFÉLAGA Reykjavík, 11. marz 1969.

Með bréfi fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis frá 4. marz s. I. var oss send
til umsagnar tillaga til þál. um athugun á auknum siglingum.

Kaupskipafloti vor er jöfnum höndum notaður til siglinga hér heima og er-
lendis. Þegar ekki eru næg verkefni hér, er þeirra leitað á öðrum vettvangi. Vér
höfum því bæði nokkra reynslu og þekkingu á því sviði, sem tillagan fjallar um.

Íslenzk kaupskip búa við óvenjulegar aðstæður að því er varðar siglingar hér
heima. Skyldur þeirra eru miklar og til þess ætlazt, að þau veiti þjónustu jafnt á
stórum sem smáum höfnum. Þeim er þröngur stakkur búinn og mikill hluti farm-
gjalda bundinn verðlagsákvæðum. Á undanförnum árum hefur rekstur kaupskipa
vorra ekki skilað þeim afgangi, sem nauðsynlegur er til þess að mæta eðlilegum af-
skriftum til endurnýjana. Á meðan svo er og ef svo verður til frambúðar, er hætta
á ferðum. Þá verður hvorki bættur né aukinn skipastóll til að sinna vorum eigin
þörfum, hvað þá heldur efnt til sóknar á erlendum vettvangi.

Stutt er síðan vér börðumst einarðlega fyrir því, að oss yrði veitt lítilsháttar lið
til, að "Hamrafell" gæti þjónað Íslandi og veitt því það öryggi, sem í því felst, að
þjóðin geti sjálf annazt verulegan hluta flutningsþarfa sinna. Alþingismönnum er
sjálfsagt minnisstætt, hvernig því máli lauk.

Ef skilningur er fyrir hendi á því að búa íslenzkum kaupskiparekstri viðun-
andi skilyrði við þau verkefni, sem sinna þarf fyrir ísland, og verði það gert, þá
eflist íslenzkur kaupskiparekstur smátt og smátt. Leitað mun þá fangbragða við
ný verkefni á grundvelli þeim og reynslu, sem þegar hefur verið aflað af oss og
öðrum innlendum aðilum.

Af þessu leiðir, að vér teljum umrædda tillögu meinlausa, en gagnslausa í því
formi, sem hún er og málin í heild liggja fyrir.

Virðingarfyllst,
SAMBANDíSL. SAMVINNUFÉLAGA,

Skipadeild.
Hj. Hjartar.

Fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis.

Fylgiskjal III.

FARMANNA-OGFISKIMANNASAMBANDÍSLANDS
Reykjavík. 19. marz 1969.

Sem svar við bréfi fjárhagsnefndar þann 4. marz 1969.Á stjórnarfundi F.F.S.Í. þ.
15.marz 1969var tekin til umsagnar tillaga til þingsályktunar um athugun á aukn-
um siglingum.



F.F.S.t. telur rétt, að athugun fari fram á því, hvort hagkvæmt getur verið að
auka siglingar erlendis.

F.F.S.í. telur nauðsynlegt, að fulltrúi frá samtökunum sé í undirbúningsnefnd.

Virðingarfyllst,
Farmanna- og fiskimannasamband íslands.

Ingólfur Stefánsson.
Til Nd. Alþingis
Alþingishúsinu Reykjavík.


