
Nd. 455. Nefndarálit

um frv. til laga um greiðslu andvirðis millisildar úr búi Síldareinkasölu Islands.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir athugað frum varp þetta og leitað álits skilanefndar 
Síldareinkasölu íslands ura það, svo og upplýsinga um ýms atriði þvi við- 
vikjandi. Af þeim upplýsingum er nefndinni orðið það ljóst, að kröfum milli- 
sildareigenda verður eigi haldið utan við bú Sildareinkasölunnar sem þvi ó-



viðkom andi, nem a hreylt sé orðalagi »bráðabirgðalaga um skiptameðferð á 
húi Síldareinkasölu íslandsw. Kn meiri hluti nefndaiinnar er sam m ála um, að 
heppilegast sé að sneiða hjá breytingum á bráðabirgðalögunum  með þvi að 
leggja til, að sam þykkt verði sérstakt lagafrum varp, líkt og það, sem bér um 
ræðir, til leiðréttingar á þeirri harðdrægni, er eigendur þeirrar millisildar, er 
i frv. greinir, voru beittir með ákvæðum bráðabirgðalaganna, á þann veg, að 
andvirði einnar sendingar norðlenzkrar millisildar, 390 tn., veiddrar að mestu 
eða öllu eflir 15. nóvem ber, og 36 tn. millisildar frá Austfjörðum, veiddrar og 
seldrar á sama tima, lenti í búi Sildareinkasölunnar, þar sem hinsvegar eig- 
endur allrar annarar millisildar, er á haustinu veiddist, eins þeirrar sildar, er 
Sildareinkasalan að öðru leyti hafði til sölumeðferðar, hafa fengið fullt verð 
fyrir sína sild.

E r meiri hluti nefndarinnar sam m ála um, að þetta þurfi að leiðrétta, 
en telur réttara, að það sé gert i heimildarlagaformi, og hefir sam þykkt með 
4 atkvæðum gegn 1 (BJ) að leggja til, að frum varpið verði sam þykkt með 
eftirfarandi

BREYTINGU.

Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er atvinnum álaráðherra að greiða úr búi Síldareinkasölu Is- 

lands i »likvidation« ógreitt andvirði millisildar frá síðasla bausti, að frá- 
dregnum sölukostnaði, og fella sam tim is niður jafnbáa upphæð af forgangs- 
kröfum (tollkröfum ) rikissjóðs i bú Sildareinkasölunnar, sem téðu andvirði 
nem ur, svo eigi sé gengið á blut annara skuldheim tum anna hennar.

Alþingi, 18. april 1932.

Sveinn ólafsson, Guðbr. Isberg, Jóhann K Jósefsson, 
form. frsm. fundaskrifari.

Bjarni Ásgeirsson.


