
  

150. löggjafarþing 2019–2020.  
Þingskjal 356 — 315. mál. 
Stjórnarfrumvarp.  

Frumvarp til laga 

um breytingu á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar 
(alþjóðlegar skuldbindingar). 

 
Frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.  

 
 

I. KAFLI 
Breyting á sjómannalögum, nr. 35/1985. 

1. gr. 
Í stað orðanna „farþegaskipum og flutningaskipum“ í 1. málsl. 3. mgr. 8. gr. laganna kem-

ur: skipum. 
 

II. KAFLI 
Breyting á lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra 

skipa, nr. 30/2007. 
2. gr. 

Eftirfarandi orðskýring bætist við 3. gr. laganna í viðeigandi stafrófsröð: 
Fiskimaður er einstaklingur sem stundar hvers konar vinnu um borð í fiskiskipi, þ.m.t. sá 

sem fær greiddan hlut í veiði. Hafnsögumenn, löggæsluaðilar, aðrir aðilar í fastri vinnu ríkis, 
starfsmenn í landi sem sinna störfum um borð í fiskiskipum eða eftirlitsmenn með fiskveiðum 
teljast ekki vera fiskimenn. 

 
3. gr. 

Á eftir 3. gr. laganna kemur ný grein, 3. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi: 
Skráningar- og ráðningarþjónusta fiskimanna. 

Fyrirtæki sem sinna skráningar- og ráðningarþjónustu fiskimanna skulu starfa í samræmi 
við viðurkennd gæðastjórnunarkerfi að fengnu leyfi frá Samgöngustofu.  

Skráningar- og ráðningarþjónusta skal vera skilvirk, fullnægjandi, áreiðanleg, skipverjum 
að kostnaðarlausu og til þess fallin að sjómenn geti fundið störf um borð í skipum. Hún skal 
ekki notast við aðferðir sem hindra eða koma í veg fyrir að fiskimenn geti fengið starf. 

 Samgöngustofa hefur eftirlit með því að skráningar- og ráðningarþjónusta skipverja upp-
fylli kröfur samkvæmt lögum þessum og reglugerð á grundvelli þeirra. 

 Ráðherra er heimilt að mæla nánar fyrir um skráningar- og ráðningarþjónustu skipverja á 
fiskiskipum og eftirlit með henni í reglugerð. 
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4. gr. 
Á eftir 15 gr. laganna kemur ný grein, svohljóðandi, og breytist greinartala á eftir 

samkvæmt því: 
Heilbrigðiskröfur til fiskimanna. 

Útgerðarmaður og skipstjóri fiskiskipa skulu gera kröfu um að fiskimenn leggi fram 
vottorð um að þeir uppfylli skilyrði um sjón, heyrn og aðrar heilbrigðiskröfur. 

Gildistími heilbrigðisvottorðs sem heimilar fiskimanni að starfa á fiskiskipi, sem er 24 
metrar að lengd eða lengra eða er að jafnaði á sjó í þrjá daga eða lengur, skal vera að hámarki 
tvö ár. Ef skipverji er undir 18 ára aldri skal gildistíminn þó vera eitt ár. Renni gildistími 
heilbrigðisvottorðs út meðan á veiðiferð stendur skal það þó halda gildi sínu til loka veiði-
ferðar. 

Gildistími heilbrigðisvottorðs sem heimilar vél- og skipstjórnarmönnum að starfa á 
fiskiskipi, sem er styttra en 24 metrar og er að jafnaði á sjó í minna en þrjá daga, skal vera að 
hámarki fimm ár. Aðrir skipverjar á slíkum skipum þurfa ekki að framvísa heilbrigðisvottorði. 

Ráðherra skal setja í reglugerð nánari kröfur um heilbrigði fiskimanna, réttindi skipverja 
vegna heilbrigðisvottorða og um gerð, efni, útgáfu og gildistíma vottorða. 

 
III. KAFLI 
Gildistaka 

5. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 2021. 
 

G r e i n a r g e r ð .  
1. Inngangur.  

Frumvarp þetta var samið í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu í þeim tilgangi að 
mæta kröfum 188. samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (e. International Labour 
Organisation – ILO) um vinnu við fiskveiðar (ILO 188). Íslenska ríkið, sem er aðili að 
stofnuninni, hefur ekki fullgilt samþykktina en markmiðið er að ríkið verði tilbúið til þess eftir 
þær lagabreytingar sem hér eru lagðar til. Samþykktin felur í sér uppfærðar viðmiðanir 
alþjóðasamþykkta sem lúta að vinnu við fiskveiðar og er ætlað að stuðla að mannsæmandi 
vinnuskilyrðum skipverja á fiskiskipum Aðildarríki ILO komu sér saman um samþykktina á 
97. þingi stofnunarinnar sem haldið var í júní árið 2007 og tók hún gildi 16. nóvember 2017. 
Þær kröfur samþykktarinnar sem þarfnast lagasetningar snúast að meginstefnu um bann við 
næturvinnu ungmenna, skyldu einkarekinna fyrirtækja sem sinna skráningar- og ráðningar-
þjónustu til að starfa eftir stöðluðu kerfi og kröfu um framvísun heilbrigðisvottorðs til að 
einstaklingi sé heimilt að starfa á fiskiskipi. 

 
2. Tilefni og nauðsyn lagasetningar.  

Fiskveiðar fela oft í sér langa og erfiða vinnudaga við krefjandi aðstæður. Veiðiferðir eru 
mislangar og skipverjar verja vinnu- og frítíma sínum um borð í skipunum á meðan á veiðiferð 
stendur. Mikilvægt er því að aðstæður og skipulag við vinnuna sé viðunandi og einnig að 
vistarverur og aðbúnaður sem nýttur er í frítíma sé fullnægjandi. ILO áætlar að um 15 milljónir 
manna starfi við fiskveiðar í fullu starfi. ILO 188 stefnir að því markmiði að bæta aðstæður 
sjómanna sem starfa við fiskveiðar. Ákvæðum samþykktarinnar er meðal annars ætlað að 
tryggja að skipverjar sem starfa við fiskveiðar njóti aukins öryggis og heilbrigðis við vinnu, 
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læknishjálpar á sjó og í landi, skipverjar fái næga hvíld, þeir njóti fullnægjandi verndar ráðn-
ingarsamninga og almannatryggingaverndar til jafns við aðrar vinnandi stéttir. 

ILO 188 tekur til allra skipa sem stunda fiskveiðar í atvinnuskyni og skipverja þeirra nema 
annað sé sérstaklega tekið fram, sbr. 1. mgr. 2. gr. samþykktarinnar. Í nokkrum tilvikum gerir 
samþykktin ríkari kröfur í tengslum við skip sem eru 24 metrar á lengd eða lengri eða eru að 
jafnaði lengur en þrjá daga á sjó í einu. Samþykktin heimilar aðildarríki, að höfðu samráði við 
helstu hagsmunaaðila, að láta þá réttarvernd sem afmörkuð er við stærri skip einnig ná til skipa 
sem eru undir 24 metrum að lengd. Með frumvarpi þessu eru lagðar til lagabreytingar sem 
innleiða reglur samþykktarinnar með fullnægjandi hætti án þess þó að gengið sé lengra en þar 
er kveðið á um. Kröfur ILO 188 eru að mestu leyti uppfylltar í íslenskum rétti en stefnt er að 
því að innleiða þá þætti sem ekki teljast uppfylltir með frumvarpi þessu og eftir atvikum 
reglugerðarsetningu. Í þeirri vinnu munu stjórnvöld nálgast verkefnið með sama hætti.  
 
3. Meginefni frumvarpsins.  
3.1. Inngangur 

Við innleiðingu samþykktar ILO 188 ber að horfa til gildissviðs samþykktarinnar sem er 
að finna í 1. gr. hennar. Hún nær, með ákveðnum undantekningum, til allra fiskimanna og 
allra fiskiskipa sem stunda veiðar í atvinnuskyni. Fiskimenn eru síðan skilgreindir skv. e-lið 
1. gr. samþykktarinnar sem hver einstaklingur sem stundar hvers konar vinnu um borð í fiski-
skipi, þ.m.t. þeir sem fá greitt með hlut í veiði. Fiskimenn eru ekki hafnsögumenn, löggæslu-
aðilar, aðrir aðilar í fastri vinnu ríkis, starfsmenn í landi sem sinna störfum um borð í fiski-
skipum eða eftirlitsmenn með fiskveiðum. 

Þær kröfur samþykktarinnar sem þarfnast lagasetningar snúast að meginstefnu um bann 
við næturvinnu ungmenna, skyldu einkarekinna fyrirtækja sem sinna skráningar- og ráðn-
ingarþjónustu til að starfa eftir stöðluðu kerfi og kröfu um framvísun heilbrigðisvottorðs til að 
einstaklingi sé heimilt að starfa á fiskiskipi. 

 
3.2. Næturvinna ungmenna. 

Í 6. mgr. 9. gr. ILO 188 segir að næturvinna fiskimanna yngri en 18 ára sé óheimil. Skuli 
„nótt“ í þessu samhengi skilgreind í samræmi við landslög og landsvenju. Skal nóttin vara í 
minnst níu klukkustundir og hefst það tímabil ekki síðar en á miðnætti og lýkur ekki fyrr en 
kl. 5 að morgni. Lögbæru stjórnvaldi er svo heimilað að veita undanþágu frá ýtrustu kröfum 
um takmörkun á næturvinnu þegar: a) það kemur annars vegar niður á markvissri þjálfun fiski-
manna sem í hlut eiga um fyrir fram ákveðin verkefni og áætlanir eða b) sértækt eðli skyldu-
starfanna eða viðurkennd þjálfunaráætlun krefst þess að ungmennin, sem falla undir undan-
þáguna, inni af hendi skyldustörf sín að nóttu til og yfirvald telur, að höfðu samráði, að vinnan 
muni ekki hafa skaðleg áhrif á heilsu eða velferð þeirra. 

Alþjóðavinnumálastofnunin hefur ávallt látið sig miklu varða öryggis- og heilbrigðismál 
barna og ungmenna og með þessari reglu er markmiðið að koma í veg fyrir vinnu sem eðli 
síns vegna, eða vegna þeirra kringumstæðna sem hún er leyst af hendi við, sé líkleg til að 
skaða heilsu eða öryggi barna og ungmenna. Reglan byggist á þeim grundvallargildum ILO 
að koma í veg fyrir að ungmenni á vinnumarkaði verði fyrir slysum eða skaða með því að 
mæla fyrir um aldurslágmark vegna tiltekinna starfa. 

Í sjómannalögum, nr. 35/1985, er ekkert minnst á næturvinnu sjómanna á fiskiskipum, en 
í 3. mgr. 8. gr. laganna er sett fram sú meginregla að ekki megi hafa yngri mann en 18 ára við 
vinnu á farþega- og flutningaskipum að nóttu til. Reglan var lögfest vegna innleiðingar á 
alþjóðasamþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um vinnuskilyrði farmanna (e. Maritime 
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Labour Convention – MLC), sem íslenska ríkið hefur fullgilt. Reglur MLC- og ILO 188-sam-
þykktanna um næturvinnu ungmenna eru efnislega samhljóða og því lagt til í frumvarpinu að 
gildissvið 3. mgr. 8. gr. sjómannalaga verði útvíkkað svo að ákvæðið taki einnig til skipverja 
á fiskiskipum. 

 
3.3. Einkarekin skráningar- og ráðningarþjónusta. 

Í 2. mgr. 22. gr. ILO 188 er sett fram sú krafa að einkarekin þjónusta sem veitir skráningar- 
og ráðningarþjónustu í þágu fiskimanna skuli starfa í samræmi við staðlað kerfi sem komið 
skuli á með samráði við helstu hagsmunaaðila þar sem krafist verði leyfis og vottunar eða 
annars forms lögverndar. Í 3. mgr. eru í þremur stafliðum sett ákvæði sem tryggja að fyrirtæki 
af þessu tagi hamli á engan hátt að fiskimenn fái starf, að fiskimaður skuli hvorki beint né 
óbeint greiða gjöld eða aðrar álögur vegna skráningar eða ráðningar og sett verði skilyrði fyrir 
rekstri einkarekinnar ráðningarskrifstofu ásamt skilgreiningu á því hvenær skuli fella úr gildi 
heimild til starfseminnar ef viðeigandi lög eða reglugerðir eru brotnar.  

Regla ILO 188 um einkareknar ráðningarskrifstofur er efnislega sambærileg reglu í MLC-
samþykktinni um vinnuskilyrði farmanna. Sú leið var farin við innleiðingu MLC-reglunnar að 
lögfesta nýtt ákvæði í lög um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, nr. 76/2001, 
með setningu 10. gr. A. Í frumvarpinu er lagt til að farin verði sambærileg leið og nýtt ákvæði 
í lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, nr. 30/2007, 
mæli fyrir um þann ramma sem einkareknum skráningar- og ráðningarþjónustum verði gert 
að starfa eftir. 

 
3.4. Heilbrigðisvottorð fiskimanna. 

Í 10.–12. gr. ILO 188 er kveðið á um læknisskoðanir og heilbrigðisvottorð fiskimanna. Í 
1. mgr. 10. gr. er sett fram sú krafa að enginn fiskimaður skuli starfa um borð í fiskiskipi án 
gilds heilbrigðisvottorðs til staðfestingar á fullnægjandi heilbrigði til að sinna skyldustörfum 
sínum. Í 2. tölul. 12. gr. samþykktarinnar kemur svo fram að heilbrigðisvottorð fiskimanna á 
skipum 24 metrum og lengri eða skipum sem eru að jafnaði lengur en þrjá daga á sjó skuli 
gilda að hámarki í tvö ár nema fiskimaður sé undir 18 ára aldri, en þá skal gildistíminn vera 
eitt ár. 

Í íslenskum rétti eru ekki gerðar kröfur um heilbrigðisvottorð annarra skipverja á fiski-
skipum en réttindamanna. Lög nr. 30/2007 taka til áhafna íslenskra fiskiskipa. Lögin binda 
útgáfu réttindaskírteina vél- og skipstjórnarmanna meðal annars þeim skilyrðum að uppfyllt 
séu nánar tilgreind skilyrði um heilsufar sem fylgt er eftir með kröfu um heilbrigðisvottorð 
þar að lútandi, sbr. b-lið 4. mgr. 8. gr. laganna. Í 1. mgr. 9. gr. er svo tilgreint að skírteini gefin 
út samkvæmt lögunum gildi allt að fimm ár frá útgáfudegi. Í 3. mgr. 23. gr. reglugerðar nr. 
175/2008 um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum, 
með síðari breytingum, kemur fram að skírteini til skipstjórnar og vélstjórnar á skipum öðrum 
en skemmtibátum skuli endurnýjuð til fimm ára í senn.  

Með frumvarpi þessu er lagt til að útgerðarmaður og skipstjóri fiskiskipa beri ábyrgð á því 
að allir fiskimenn leggi fram vottorð um að þeir uppfylli kröfur um heilsuskilyrði. Kveðið er 
á um gildistíma heilbrigðisvottorða eftir lengd skipa og útivistartíma. Þá er ráðherra skylt að 
mæla nánar fyrir um kröfur um heilbrigði fiskimanna. Jafnframt skal þar kveðið á um réttindi 
þeirra vegna heilbrigðisvottorða og um gerð, efni, útgáfu og gildistíma vottorða. Er þar til að 
mynda átt við hverjum er heimilt að gefa út vottorð. 

Við innleiðingu þessarar reglu ILO 188 var horft til þess hvernig staðið var að innleiðingu 
í Danmörku og Noregi. 
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4. Samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar.  
Í frumvarpinu er að meginstefnu lagt bann við næturvinnu ungmenna, starfsemi einkarek-

inna ráðningarstofa settar tilteknar skorður og réttur manna til að starfa á fiskiskipi bundinn 
því skilyrði að framvísað sé heilbrigðisvottorði til staðfestingar á fullnægjandi heilbrigði. 
Framangreindar ráðstafanir setja atvinnuþátttöku skipverja á fiskiskipum ákveðnar skorður og 
því full ástæða til að meta hvort kröfurnar samrýmast stjórnarskrá og alþjóðlegum 
skuldbindingum.  

Í 1. mgr. 75. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, kemur fram að öllum sé 
frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum, enda 
krefjist almannahagsmunir þess. Ákvæðið setur löggjafarvaldinu þær skorður að atvinnufrelsi 
manna megi því aðeins skerða að almannahagsmunir krefjist. Ákvæðið ber að túlka með 
hliðsjón af jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar sem mælir fyrir um að allir skuli vera jafnir 
fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisupp-
runa, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Inntak jafnræðisreglunn-
ar er að sambærileg tilvik skuli fá sambærilega meðferð. Jafnframt er heimilt að meðhöndla 
sambærileg tilvik með mismunandi hætti ef slík meðferð byggist á málefnalegum sjónar-
miðum. Er þá skilyrði að málefnalegt markmið réttlæti mismunun og viðhlítandi samhengi sé 
á milli þess markmiðs sem mismunun stefnir að og þeirra aðferða sem notaðar eru til að ná 
markmiðinu. 

1. gr. frumvarpsins kveður á um bann við næturvinnu ungmenna. Greinin setur atvinnu-
þátttöku ungra skipverja á fiskiskipum ákveðnar skorður og skulu undantekningar ekki veittar 
frá þeim takmörkunum nema að því gættu að vinnan muni ekki hafa skaðleg áhrif á heilsu eða 
velferð ungmennanna. Í 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um að börnum skuli 
tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Markmið reglu ILO 188 um 
bann við næturvinnu ungmenna, ásamt þeim undantekningum sem fylgja reglunni, er að 
tryggja velferð ungmenna. Reglunni er ætlað að standa vörð um almenna og stjórnarskrár-
verndaða hagsmuni ungra skipverja á íslenskum fiskiskipum, sem Ísland hefur að þjóðarétti 
skuldbundið sig til að vernda. Þegar reglan er virt í heild og höfð er hliðsjón af þeim undan-
tekningum sem á henni eru gerðar má fullvíst telja að þær takmarkanir sem af reglunni leiða 
samrýmast stjórnarskrá og stjórnskipulegri meðalhófsreglu.  

Í 2. gr. frumvarpsins er orðskýringu bætt við 3. gr. að því er varðar skilgreiningu á fiski-
mönnum. Skilgreiningin er í samræmi við skilgreiningu ILO 188. 

Í 3. gr. frumvarpsins er gerð sú krafa að einkareknum ráðningarskrifstofum verði gert að 
starfa eftir ákveðnum ramma. Markmið reglunnar er að tryggja almenn réttindi skipverja sem 
nýta sér þjónustuna, þar á meðal að tilteknum skipverjum verði ekki haldið frá vinnu og skip-
verjar þurfi ekki að bera kostnað af þjónustunni. Reglan verndar auk þess réttindi útgerðaraðila 
þar sem hún stuðlar að því að skipverjar séu hæfir til þeirra starfa sem þeir eru ráðnir til. Þær 
takmarkanir sem felast í reglunni eru því til þess fallnar að vernda almenna hagsmuni allra 
þeirra sem þjónustuna nýta, auk þess sem þær eru málefnalegar og hóflegar og ekki meira 
íþyngjandi en nauðsynlegt er. 

Í 4. gr. frumvarpsins er gerð almenn krafa um að fiskimenn leggi fram vottorð um að þeir 
uppfylli skilyrði um sjón, heyrn og aðrar heilbrigðiskröfur. Ófullnægjandi heilbrigði skipverja 
getur leitt til þess að þeir valdi sjálfum sér skaða við vinnuna, valdi samstarfsmönnum sínum 
skaða og mögulega stofni skipinu sjálfu í hættu. Greinin setur því atvinnufrelsi sjómanna 
málefnalegar skorður sem miða að því að tryggja almenna hagsmuni stéttarinnar og útgerða 
fiskiskipa. 
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Frumvarpi þessu er ætlað að innleiða í landsrétt tilteknar kröfur sem finna má í samþykkt 
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um vinnu við fiskveiðar. Þá má jafnframt geta þess að á 
vettvangi EES-samningsins er til meðferðar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 
2017/159 um innleiðingu samþykktar Samtaka samvinnufélaga í landbúnaði í Evrópu 
(Cogeca), Sambands félaga flutningaverkamanna í Evrópu (ETF) og Bandalags landssamtaka 
fiskveiðifyrirtækja í Evrópusambandinu (Europêche) frá 21. maí 2012 um innleiðingu sam-
þykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um vinnu við fiskveiðar frá 2007 (e. Council 
Directive (EU) 2017/159 of 19 December 2016 implementing the Agreement concerning the 
implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour 
Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural 
Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers' Federation 
(ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European 
Union (Europêche)). Tilskipunin felur í sér sams konar skuldbindingar og leiðir af samþykkt-
inni sjálfri. Hún hefur ekki verið tekin upp í EES-samninginn en þegar það verður gert mynd-
ast þjóðréttarleg skylda til að innleiða ákvæði EES-gerðarinnar í landsrétt. 

 
5. Samráð.  

Áform um laga- og reglugerðarsetningu til fullgildingar ILO 188 voru kynnt hagsmuna-
aðilum á fundi siglingaráðs sem haldin var 20. júní 2019. Skjölin um áform um lagasetningu 
fóru í innra samráð innan Stjórnarráðs Íslands í júní 2019. Ytra samráð fór svo fram með 
birtingu á samráðsgátt stjórnvalda á vefnum Ísland.is frá 17. júlí til 9. ágúst 2019 (mál nr. S-
192/2019) þar sem hagsmunaaðilum og almenningi var gefinn kostur á að gera athugasemdir 
við áformin. Drög að frumvarpi voru birt til kynningar á samráðsgátt stjórnvalda frá 30. ágúst 
til 16. september 2019 (mál nr. S-212/2019).  

Félag skipstjórnarmanna, VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna og Sjómannasam-
band Íslands sendu umsagnir við áform um lagasetningu þar sem félögin lýstu yfir að löngu 
tímabært væri að Ísland fullgilti ILO 188-samþykktina.  

Slysavarnafélagið Landsbjörg sendi umsögn við áform um lagasetningu þar sem tekið var 
undir sjónarmið fagfélaga sjómanna og áformunum fagnað. Félagið vakti einnig athygli á 
þeirri afstöðu sinni að til einföldunar ætti að innleiða samþykktina sem heildstæð lög en ekki 
með breytingum á gildandi lögum og reglugerðum. Hilmar Snorrason, skólastjóri Slysavarna-
skóla sjómanna, gerði sams konar athugasemd í umsögn um drögin. Það væri til þess fallið að 
valda ruglingi fyrir þá sem þurfa að vinna í samræmi við þessa samþykkt og tilskipun ESB að 
innleiða hana með fjölda laga og reglugerða. Taka má undir sjónarmið þessara aðila að það 
geti verið flókið að átta sig á réttindum sínum samkvæmt samþykktinni séu þau ekki á einum 
stað. Þó er rétt að geta þess að með heildstæðri innleiðingu samþykktarinnar í lög væri kveðið 
á um tiltekin réttindi í sjómannalögum, nr. 35/1985, lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, 
varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, nr. 30/2007, og nýjum lögum um vinnuskilyrði 
fiskimanna. Það væri ekki endilega til einföldunar þegar horft er í heild á löggjöf um sjómenn. 
Sú leið sem hér er farin er í samræmi við innleiðingar á sambærilegum alþjóðasamningum á 
þessu sviði, til að mynda innleiðingu alþjóðasamnings Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um 
vinnuskilyrði farmanna, þar sem gerðar eru lagabreytingar eftir því sem þörf er á og nánar 
kveðið á um réttindi samkvæmt samningunum með stjórnvaldsfyrirmælum. Við setningu 
stjórnvaldsfyrirmæla verður eins og kostur er leitast við að hafa réttindi samþykktarinnar 
aðgengileg á einum stað. 

Í umsögn Hilmars Snorrasonar er jafnframt gerð athugasemd við 2. gr. frumvarpsins sem 
kveður á um skráningar- og ráðningarþjónustu skipverja á fiskiskipum. Frumvarpið innleiði 
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ekki kröfu samþykktarinnar, sem finna má í a-lið 3. mgr. 22. gr. hennar, um að stjórnvald 
tryggi að banna skráningar- og ráðningarþjónustum að halda skrár eða lista sem ætlaðir séu til 
að koma í veg fyrir eða hindra að sjómaður geti fengið starf. Brugðist hefur verið við þessari 
athugasemd og hefur málslið þessa efnis verið bætt við 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins. 

Loks barst umsögn við drög að frumvarpinu frá Margréti Þ. Jónsdóttur hjúkrunarfræðingi, 
sem lýtur að ákvæði um heilbrigðisvottorð. Almennt segir þar að innleiðing ILO 188 sé 
fagnaðarefni og muni hafa í för með sér jákvæðar breytingar á starfsumhverfi sjómanna. Hin 
almenna krafa um heilbrigðisvottorð sé til þess fallin að auka öryggi skips og áhafnar. Í 
umsögninni segir að breytingin sem lögð er til í frumvarpinu muni leiða af sér margföldun á 
heilbrigðisskoðunum sjómanna. Það sé full ástæða til að gera þá breytingu að auk lækna verði 
hjúkrunarfræðingar taldir bærir til að sjá um slíkar skoðanir. Vísað er til 2. gr. I. viðauka við 
reglugerð nr. 175/2008 um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og 
öðrum skipum, sem segi að læknar geti gefið út læknisvottorð um að umsækjandi skírteinis sé 
fær um að gegna viðkomandi stöðu af heilsufarsástæðum. Lögð er til breyting á reglugerðinni 
þannig að hjúkrunarfræðingum verði heimilað að framkvæma og skrifa undir klínískt mat á 
heilbrigði sjómanna. Er tillagan rökstudd með vísan til 1. mgr. 75 gr. stjórnarskrár lýðveldisins 
Íslands um atvinnufrelsi og jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar. Þá er bent á ýmis laga- 
og reglugerðarákvæði sem sýni þróun í þá átt að auka ábyrgð hjúkrunarfræðinga. Tillaga þessi 
gefur ekki tilefni til breytinga á frumvarpi þessu en samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 
mun taka hana til skoðunar í samráði við heilbrigðisráðuneytið þegar unnið verður að frekari 
innleiðingu ákvæða samþykktarinnar með stjórnvaldsfyrirmælum. 
 
6. Mat á áhrifum.  

Verði frumvarp þetta að lögum er ekki gert ráð fyrir að það hafi í för með sér fjárhagsáhrif 
fyrir ríkið eða sveitarfélög. 

Eins og fram hefur komið hefur efni frumvarpsins einkum áhrif á hagsmuni skipverja á 
fiskiskipum og útgerðaraðila slíkra skipa. Frumvarpinu er ætlað að tryggja vinnuvernd ung-
menna með banni að meginstefnu við næturvinnu, tryggja réttindi sjómanna sem leitast eftir 
störfum á fiskiskipum og hagsmuni útgerða af því að fá hæfa sjómenn til starfa með laga-
setningu gagnvart starfsumhverfi einkarekinna ráðningarskrifstofa og tryggja hagsmuni skip-
verja og útgerða fiskiskipa með almennri kröfu um heilbrigðisvottorð. Gildandi réttur felur í 
sér bann við næturvinnu skipverja undir 18 ára aldri í 8 klukkustundir án nokkurra undan-
tekninga þar að lútandi, sbr. reglugerð nr. 426/1999 um vinnu barna og ungmenna, sbr. 2. 
málsl. 1. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 975/2004 um vinnu- og hvíldartíma skipverja á íslenskum 
fiskiskipum. Með því að víkka gildissvið reglu 3. mgr. 8. gr. sjómannalaga um bann við 
næturvinnu ungra skipverja á flutningaskipum er bannið lengt í 9 tíma. Reglan hefur því í för 
með sér óverulega breytingu á gildandi rétti. 

Reglum um starfsemi einkarekinna ráðningarstofa er ætlað að tryggja réttindi sjómanna í 
tengslum við ráðningar og tryggja að útgerðir fái hæfa sjómenn til starfa. Engar slíkar ráðn-
ingarstofur eru sem stendur starfræktar hér á landi. Fyrirsjáanleg áhrif reglnanna eru eingöngu 
af jákvæðum toga og íþyngjandi áhrif óveruleg. 

Almenn krafa frumvarpsins er að útgerðir og skipstjórar fiskiskipa tryggi að fiskimenn hafi 
gild heilbrigðisvottorð. Þannig er stefnt að því markmiði að tryggja öryggi og heilbrigði skip-
verja, samstarfsmanna þeirra og skipsins sjálfs. Að auki leiðir krafan til þess að útgerðir fá 
hæfa sjómenn til starfa. Krafan felur í sér nýmæli fyrir aðra en réttindamenn og hefur í för 
með sér styttingu á gildistíma heilbrigðisvottorða réttindamanna úr fimm árum í tvö. Íþyngj-
andi áhrif reglunnar felast í því að fiskimenn á skipum sem eru 24 metrar að lengd eða lengri 
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eða eru að jafnaði á sjó í þrjá daga eða lengur þurfa að undirgangast heilbrigðisskoðun á 
tveggja ára fresti. Fyrirhöfn og kostnaður skipverja á fiskiskipum af því að undirgangast slíka 
skoðun verður þó að teljast óverulegur þegar höfð eru í huga þau jákvæðu áhrif sem af reglunni 
leiða. 

 
Um einstakar greinar frumvarpsins. 

Um 1. gr. 
Ákvæðið felur í sér að gildissvið þegar gildandi reglu um bann við næturvinnu ungmenna 

undir 18 ára aldri á farþegaskipum og flutningaskipum verði útvíkkað svo að reglan gildi einn-
ig um ungmenni sem starfa á fiskiskipum. Inntak reglunnar er að næturvinna skipverja undir 
18 ára aldri verði bönnuð nema um sé að ræða næturvinnu sem unnin er í beinum tengslum 
við menntun eða þjálfun ungra sjómanna. Ráðherra setur nánari reglur um heimila næturvinnu 
samkvæmt ákvæðinu. 

 
Um 2. gr. 

Ákvæðið bætir orðskýringu við 3. gr. laga um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, 
skemmtibáta og annarra skipa, nr. 30/2007, að því er varðar hugtakið „fiskimaður“. Með 
skilgreiningunni er hugtakið afmarkað þannig að ljóst sé til hverra er vísað í ákvæðum 
frumvarpsins. Skilgreiningin er í samræmi við samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 
188 um vinnuskilyrði fiskimanna. 

 
Um 3. gr. 

Ákvæðið er sett til að uppfylla áskilnað 22. gr. ILO 188-samþykktarinnar.  
Í 1. mgr. ákvæðisins er gerð sú krafa að fyrirtæki sem sinna starfseminni skuli gera það í 

samræmi við viðurkennd gæðastjórnunarkerfi að fengnu leyfi Samgöngustofu. Sá rammi sem 
slíku kerfi er ætlaður er svo markaður í 2. mgr. ákvæðisins. Í 3. mgr. ákvæðisins er eftirlit með 
starfseminni fellt undir verksvið Samgöngustofu og í 4. mgr. er heimild til handa ráðherra til 
að mæla nánar fyrir um þær reglur sem gilda skulu um þjónustuna. 

Í 2. mgr. ákvæðisins segir að skráningar- og ráðningarþjónusta skuli vera skilvirk, full-
nægjandi, áreiðanleg, skipverjum að kostnaðarlausu og til þess fallin að sjómenn geti fundið 
störf um borð í skipum. Hún skal ekki notast við aðferðir sem hindra eða koma í veg fyrir að 
fiskimenn geti fengið starf. Ákvæðinu er ætlað að tryggja að sjómenn beri engan kostnað af 
þjónustunni og koma í veg fyrir að einkarekin skráningar- og ráðningarþjónusta sem undir 
ákvæðið fellur mismuni sjómönnum við atvinnuleit með því t.d. að gefa út svarta lista sem 
hindri fiskimenn í að fá vinnu. 

 Samkvæmt 3. mgr. ákvæðisins á Samgöngustofa að hafa eftirlit með því að skráningar- 
og ráðningarþjónusta skipverja uppfylli kröfur samkvæmt lögum þessum og reglugerð á 
grundvelli þeirra. Samgöngustofa hefur eftirlit með fyrirtækjum af þessu tagi þegar kemur að 
farmönnum, sbr. 10. gr. A laga um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, nr. 
76/2001, með síðari breytingum. 

 Loks er með ráðherra veitt heimild í 4. mgr. ákvæðisins til að mæla nánar fyrir um 
skráningar- og ráðningarþjónustu skipverja á fiskiskipum og eftirlit með henni í reglugerð. 

 
Um 4. gr. 

Ákvæðið er sett til að mæta áskilnaði 10.–12. gr. ILO 188-samþykktarinnar. Með ákvæð-
inu er lögfest almenn krafa þess efnis að skipverjar á fiskiskipum framvísi heilbrigðisvottorði 
sem staðfesti fullnægjandi heilsufar þeirra.  
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Í 1. mgr. ákvæðisins segir að útgerðarmönnum og skipstjórum fiskiskipa beri að tryggja að 
fiskimenn leggi fram vottorð um að þeir uppfylli skilyrði um sjón, heyrn og aðrar öryggis-
kröfur.  

Gildistími heilbrigðisvottorða er afmarkaður í 2. og 3. mgr. ákvæðisins og í 4. mgr. er 
ráðherra gert að setja í reglugerð nánari kröfur um heilbrigði skipverja á fiskiskipum. Á grund-
velli heimildarinnar mun ráðherra setja fram reglur um framkvæmd heilbrigðisskoðana, form 
skírteina og upplýsingar sem þau innihalda, kröfur um menntun og hæfni þeirra sem taka að 
sér slíkar skoðanir, tíðni skoðana, rétt til að fá annað álit ef sjómanni er synjað um útgáfu 
heilbrigðisvottorðs eða vottorð er háð takmörkunum, auk annarra viðeigandi krafna. 

 
Um 5. gr. 

Lagabreytingar þær sem lagðar eru til með frumvarpi munu þarfnast undirbúnings hjá 
Samgöngustofu og hagsmunaaðilum. Samgöngustofa þarf að uppfæra verklag innan stofn-
unarinnar og kynna breytingar að því er varðar útgerðir, skipstjóra og skipverja. Þá munu 
hagsmunaaðilar þurfa tíma til að afla heilbrigðisvottorða. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


