
sþ. 656. Nefndarálit [87. mál]
um till. til þál. um sjálfvirk radíódufl í íslenzkum skipum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað till. og mælir einróma með samþykkt hennar.
Nefndin leitaði umsagnar um till. hjá póst- og símamálastjórninni, sem sagði

m. a. Í svari sínu:
"Tillagan er í samræmi við margar alþjóðlegar ályktanir um sama efni, en

yfirlit yfir þær helztu er að finna með ályktun CCIR (International Radio Con-
sultative Committee) nr. 439 um þetta efni, sem kveður nánar á um tæknileg atriði
varðandi radíóduflin. . . .

Póst- og símamálastjórnin vill þess vegna fyrir sitt leyti mæla með því, að
Siglingamálastofnuninni verði falið að hafa samráð við póst- og símamálastjórnina
um radíótæknileg atriði við gerð þeirrar reglugerðar, sem tillagan mælir með, á
hliðstæðan hátt og áður hefur verið viðhafður í slíkum málum.

Til þess að forða misskilningi vill póst- og símamálastjórnin benda á, að í
greinargerð með ofangreindri þingsályktunartillögu er talað um langdrægi, sem
engan veginn getur talizt einkennandi fyrir slík radíódufl, enda þótt slíkum árangri
megi ná við sérstakar aðstæður. Í þessu sambandi má benda á, að í ofangreindri
ályktun CCIR er talað um 30 sjómílna langdrægi yfir sjó. Langdrægi yrði að
jafnaði minna, ef land bæri á milli duflsins og stranda stöðva eða skipa, sem hlusta
eftir neyðarköllum. og einnig, þegar lofttruflanir eru mjög miklar. Þrátt fyrir
þetta telur póst- og símamálastjórnin notagildi slíkra dufla ótvírætt og að hiklaust
beri að mæla með almennri notkun þeirra í neyðartilvikum."

Nefndin leitaði einnig umsagnar Slysavarnafélags Íslands, sem sagði m, a. í
svari sínu:

"Hvað þessa tillögu snertir er félagsstjórninni ánægja að mæla með henni til
samþykktar á hinu háa Alþingi. Slysavarnafélagið telur, að hér sé um þýðingar-
mikið öryggismál að ræða. Eins og dæmi sanna, gefst oftast lítill fyrirvari til að
kalla á hjálp á neyðarstundu, ef bátar verða fyrir alvarlegu áfalli.

Slysavarnafélagið hefur gert tilraunir með slík radíódufl og eins kynnt þau
fyrir sjómönnum. Notagildi tækjarrna er rétt lýst í greinargerð með frumvarpinu.
Þá leyfum vér oss að vekja athygli á því, að í sjálfri tillögunni er nefnd "neyðar-
kallssending", en réttara væri að þar stæði "neyðarmerkjasending". Þá leyfum, vér
oss enn fremur að benda á það, að slík sjálfvirk radíó-neyðar dufl þyrftu einnig
að vera í flugvélum.

Enn fremur leyfum vér oss að benda á, að um margar og misjafnar gerðir af
radíóduflum er að ræða, og hvetjum því eindregið til, að gagnger rannsókn og
prófun verði látin fram fara, áður en slík öryggistæki verði lögboðin um borð
íslenzkum skipum."

Enn fremur leitaði nefndin umsagnar siglingamálastjóra, sem bendir á, að í
núgildandi reglum, um eftirlit með skipum (Stjt. B. nr. 52/1965) er þegar að finna
ákvæði um radíóbaujur og neyðartalstöðvar, en lýkur bréfi sínu svona:

"Eins og fram kemur í gildandi reglugerð, á nú útgerðarmaður skips valið
milli þess að búa skipin sjálfvirkri radíóbauju eða neyðartalstöð fyrir gúmmíbálana
eða björgunarbát, og eins og áður er sagt hefur neyðartalstöð orðið fyrir valinu.

Ekki er ljóst af þingsályktunartillögunni, hvort hugmynd flytjenda er, að gerð
verði krafa um, að sjálfvirk radíódufl komi í stað neyðartalstöðvanna, sem nú
eru í íslenzkum skipum, eða til viðbótar þeim."

Nefndin telur sjálfsagt, að radíóduflin komi til viðbótar neyðartalstöðvunum.

Alþingi. 27. apríl 1972.

Gísli Guðmundsson,
form.

Björn Fr. Björnsson.

Bjarni Guðnason,
fundaskr.

Lárus Jónsson.
Stefán Gunnlaugsson.

Jónas Árnason,
frsm,

Ingólfur Jónsson.


