
Ed. 510. Fram haldsnefndarálit

um frv. til laga um breyting á siglingalögum frá 30. nóv. 1914..

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Háttv. Nd. hefir gert breytingar á 1. gr. frumvarps þessa i þá átt, að 
setja önnur skilyrði fyrir því, að skip megi hafa íslenskan fána.

Eftir frumvarpsgreininni, eins og hún var sam þykt h jer í háttv. deild, hafa
þann rjett skip, sem heimili eiga á tslandi, eru eign h jer búsettra m anna að s/3 hlut- 
um, þeirra er bafa verið h jer búsettir eitt ár, og, ef um hlutafjelög er að ræða, 
skulu allir stjórnendur fjelagsins hafa h jer búsetu og heimilisfang fjelagsins vera bjer.

E ins og frumvarpsgreinin er nú orðin, er þessum skilyrðum  breytt að eins
svo, að útlendingar (aðrir en D anir) þurfa b jer 5 ára búsetu til þess að fá skip
sín skrásett, og þar af leiðandi skipin rjett til að sigla undir íslenskum fána. Þetta 
liggur í því, að ríkisborgararjettur og eins árs dvöl er nú sett sem skilyrði, svo 
að telja megi skipið íslenskt, eða þá 5 ára búseta. _

Nefndin getur ekki fallist á þessa breytingu og telur hana að eins til 
hins verra; hún er að eins auglýsing um það, að ein sjerstök þjóð sje tekin fram 
yfir allar aðrar þ jóðir, en nefndin telur hins \egar rje lt að gera h jer öllum jafn t 
undir höfði, og það því heldur, þar sem það verður gert öllum að skaðlausu.

Það verður því tillaga nefndarinnar, að frumvarpið verði fært í sama 
búning og það var í.

BREYTIN G A RTILLA G A .

1. gr. orðist svo:
1. gr. í siglingalögum nr. 56, frá 30. nóv. 1914, orðist þannig:
Þau skip mega hafa íslenskan fána, sem heimili eiga á íslandi og að */* 

hlutum eru eign m anna, sem búsettir eru á íslandi og hafa haft þar heim ilisfutu



i 1 ár. Nú er skip hlutafjelagseign, og skulu þá stjórnarnefndarm ennirnir allir 
vera búsettir á íslandi og hafa haft þar eins árs heimilisfestu, og heimilisfang 
fjelagsins þar.

Alþingi, 25. ág. 1919.

Karl Einarsson, M. J .  Kristjánsson, Kristinn Daníelsson,
form. og ritari. fundaskrifari.


