
Ed. 737. Breytingartillögur
við frv. til laga um meðferð og sölu m jólkur og rjóm a o. fl.

F rá  meiri hl. landhúuaðarnefndar.
1. Við 2. gr.

a. A eftir orðunum „ef sérstök þörf krefur" í siðari málsl. fyrri málsgr. 
komi: þó aldrei meira en allt að 8 / c .

b. A eftir orðunum „fullræktaðan liektara af túni“ í síðari málsgr. komi: 
og hlutfallslega fyrir brot ú r hektara.

c. Aftan við sömu málsgr. bætist nýr málsliður: Undanþága þessi nær þó 
eigi til bærra verðjöfnunargjalds en 5 r/ r . .

2. Við 5. gr.
a. Á eftir orðunum „frá einni sölumiðstöð“ í niðurlagi 3. málsliðar komi 

þ rír nýir málsliðir:
Heimilt skal þó þeim, er framleiða m jólk innan lögsagnarumdæma 

kaupstaða, að velja um, livort þeir afhenda sölumjólk sína til samsöl- 
unnar og njóta undanþágu verðjöfnunargjalds samkvæmt 2. gr., eða selja 
mjólk sína heint til neytenda innan lögsagnarumdæmisins og greiða af 
lienni fullt verðjöfnunargjald. Skal þá verðjöfnunargjaldið miðað við 
3000 lítra ársnyt úr hverri kú, en þó vera gjaldfrjálsir 2000 lítrar hjá 
liverjum framleiðanda. Þeim, sem selja mjólk sína beint til neytenda, er 
skylt að blíta þeim fyrirm ælum  um hreinlæti og hollustuhætti við fram - 
leiðslu og afhendingu m jólkurinnar, sem sett verða í reglugerð, er 
mjólkursölunefnd semur og landbúnaðarráðherra staðfestir.

h. Fyrir orðin „Þar, sem svo stendur á sem segir í 1. málsgr.“ komi: Þar 
sem svo stendur á sem segir í upphafi 1. málsgr.



’c. 2. málsl. I. málsgr. orðist svo: Öll mjólk, scm scld er samkvæmt þcssari 
grein, önnur en sú, sem framleidd er innan lögsagnarumdæma kaup- 
staða og seld beint til neytenda samkva'int lieimild 1. málsgreinar, svo 
og allur sölurjómi, skal vera gerilsneytt af viðurkenndum mjólkurbúum.

3. Yið 14. gr. Greinina skal orða svo:
Brot gegn lögum þessuni, reglugerðum og öðrum fyrirmælum, er sett 

verða samkvæmt þeim, varða sektum frá kr. 10.00 og allt að kr. 10000.00, 
nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. Sektir renna í verðjöfn- 
unarsjóð.

Mjólk eða m jólkurvara, sem ráðstafað er gagnstætt ákvæðum laga þess- 
ara, skal upptæk gerð og andvirði liennar renna í verðjöfnunarsjóð þess 
verðjöfnunarsvæðis, sem brotið er fram  á.

Stjórnendur flutningatækja, sem flytja visvitandi óleyfilega mjólk eða 
m jólkurvöru inn á sölusvæði, skulu sæta sektum fyrir brotið.

Mjólkursölunefnd getur svipt m jólkurfram leiðanda rétti til beinnar 
sölu til neytenda (sbr. 5. gr.), ef henni þykir hann misljeita þeirri heimild 
sinni eða nota hana gagnstætt tilgangi laga þessara.

4. Við 15. gr.
a. Upphaf greinarinnar orðist svo:

Mál út af brotum  gegn lögum þeásum, reglugcrðum og öðrum fyrir- 
mælum, er sett verða o. s. frv.

b. 2. og 3. málsgr. falli burt.
5. Við Akvæði um stundarsakir.

Síðasta málsgr. falli burt.


