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 טוזפרפמת כזה הצעת חול! מטעמ הממשלה :

 חוק לתיקון פקודת הדיג (מסי 2), התשמ״ח-987ו [84]

ה סעיף 10 1. בסעיף 10 (3) לפקודת. הדיג, 1937 1 — ק י  ת

 (1) •במקום פסקת משנה (ג) יבוא:

 ׳׳(ג) המחזיק, מוביל, מציג למכירה או מוכר כמות מסחרית של דגים
 שבדמו בתומר נפץ או שנמצא •בהם חומר רעיל איו חומר מזיק אחר, זולת
 אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי לבדוק שהדגים שברשותו
 אינם מכילים חומד כאמור; לענין זה, ״כמות מסחרית״ — כמות במשקל

 העולה על 5 קילוגרם.״;

 (2) בפסקה (11), במקום פסקת. משנה (א) יבוא:
 ״(א) למאסר שנה אחת״;

 (3) בפסקה (111), במקום פסקת משנה (א) יבוא:

 ״(א) למאסר שבתיים״.

ר כ ס י ה ר כ  ד

 סבירים לבדוק שאין בדגים הדמר רעיל או מזיק
 אחר.

 2. בסעיף 10 (3) (II) •ו־(111) לפקודה נקבעו עגשי־
 מינימום לעביח־ת מםריימות. םעת הדיון בהצעת הגוסזז
 החדש לפקודה המליצה וועדת החויקת, תוק ומשפט
 של הכנסת לבטל• את עבש״ המינימום, וזאת בהתאם
 למדיניזת הענישה הכללית שליפיה נקבעים ענשי־

 מינימום במקרים חריגים וחמורים בלבד.,
 •לפיכד מוצע. לתקן את הפסקאות האמורות
 בסעיף 10 •באופן שייקבעו בהן ענשים מרביים

 בלבד.

 1, במטרה לשפר את אכיפת ההוראות בפקודת
 הדיג, 1937, הבאות למנוע דיג באמצעים אסוריפ או
 מציאוחט של המרים ריעיליים או מזיקים באופן אחר,
 בדגים, מוצע לתקן את סעיף 10 (3י)(ג) לפקודה.
 •לפי התיקון המוצע החזקת דגים מורעלים ותהיה
 כשלעצמה עבירה, בלא "להיכנס לשאלה אם נדוגו
 באמצעים פסולים, משום שהקושי באכיפת הוראות
 הפקודה נבע עד כה מהצורך לתפוס את העבריין
 םשעת הדיג האסור; ואילם תהא זו הגנה׳ למי
 שמחזיק בדגים כאמור, אם הוכית שנקט אמצעים
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