
Nd. 814. Breytingartillögur
við frv. til laga um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og
sölu á landbúnaðarvörum 0, fl.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

1. Við 1. gr. Við fyrstu málsgrein bætist: Frumleiðsluráð kýs sér formann til sama
tima.

2. Við 7. gr.
a. Fyrir orðin "fullnægja óskum neytenda" upphafi fyrri málsgr. komi:

fullnægja eftirspurn neytenda.
b. Síðari mgr. falli burt.

3. Á eftir 7. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Ákveða skal it hverju hausti verðlag það á helztu innlendulll garðávöxtum,

er gilda skal um uppskerutímann frá 15. sept. til 1. nóv. Eftir það skal verðið
fara hækkandi, svo að fullt tillit sé tekið til geymslukostnaðar þeirra garð-
ávaxta, sem síðar verða seldir. Nýir innlendir garðávextir, sem koma á mark-
aðinn fyrir 15. sept., skulu skráðir hærra verði, því fyrr sem þeir eru afhentir
til sölu. Skal verðið miðað við, að tryggð verði framleiðsla snerumvaxinna
garðávaxta.

4. Við 8. gr. Fyrir orðið "af" komi: ill'.

5. Við 15. gr. Orðið "viðunandi" i lok greinarinnar falli burtu.
6. Við 17. gr. Á eftir orðunum "mjólk eða rjóma" í :i. málsgr. komi: og nýtt

skyr (ófryst).
7. Við 20. gr. Fyrir orðin .areyzlnmjólk og rjóma" í 1. málsl. komi: neyzlumjólk,

rjóma og nýju skyr i.
8. Við 22. gt. Fyrir orðin "mjólkur og rjóma" komi: mjólkur, rjóma og nýs skyrs.
9. Við 23. gr. Fyrir orðið "sam-" í fyrri mgr. komi: sama.

10. Við 27. gr.
a. Fyrsti málsliður 1. málsgr. orðist svo:

Framleiðsluráð hlutast til um, að mjólkurframleiðendur komi sér upp
mjólkursölustöðvum í þeim kaupstöðum og kauptúnum, þar sem engar eru
fyrir eða ófullnægjandi og þeirra er full þörf að dómi framleiðsluráðs.

b. A eftir orðunum "þykja álitleg" í 2. mgr. komi: og framleiðsluráð telur
þeirra þörf.

c. Upphaf 4. málsgr. orðist svo:
Framleiðsluráð getur í samráði við heilbrigðisstjórn ríkisins heimilað

sölustöðvum þessum o. s. frv.
11. A eftir 27. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:

Framleiðsluráð hlutast til um, að fylgt sé fyrirmælum laga og reglugerða
um hreinlæti og hollustuhætti við alla meðferð og vinnslu sölumjólkur og að
lakari mjólk sé notuð til vinnslu.

Framleiðsluráð getur krafizt þess, að gerður sé hæfilegur verðmunur til
mjólkurframleiðenda, miðað við flokkun mjólkurinnar eftir gæðum, og að mjólk
frá framleiðendum, sem tvisvar í röð hefur reynzt í 4. flokki við blá prófun
(reduktase) verði endursend eða synjað móttöku, þar til vissa er fyrir, að úr
þessu hefur verið bætt.


