
Nd. 650. Breytingartillögur [63. mál]
við frv. til l. um breyt. á l. nr. 70 5. júní 1947, um fjárhagsráð, innflutningsverzlun
og verðlagseftirlit.

Frá Ingólfi Jónssyni.

Við 3. gr. Greinina skal orða svo:
11. grein laganna orðist svo:
Innflutnings- og gjaldeyrisleyfi fyrir kornvörum, kaffi og sykri skulu veitt eftir

óskum innflytjenda, ef þeir hafa tryggt sér gjaldeyri til greiðslu á vörunum. Að öðru
leyti skulu leyfi fyrir þessum vörum miðuð við það, að jafnan sé nóg af þeim á öllum
verzlunarstöðum á landinu til þess að fullnægja þörfinni fyrir þær, eða til þess að
allir neytendur geti fengið það magn af þessum vörum, sem skömmtunarseðlar gilda
fyrir, ef eitthvað af vörunum er skammtað.

Þegar fjárhagsráð hefur ákveðið, fyrir hvaða fjárhæð skuli flytja inn af hverri
vörutegund. skal það leita eftir verðtilboðum innflytjenda, og skal láta þann aðila
sitja fyrir innflutningsleyfum, sem býður hagkvæmast verð.

Eftir að lög þessi taka gildi, skulu gefnir út skömmtunarseðlar fyrir þeim vör-
um, sem skammtaðar eru, og skal samanlagt verðmæti þeirra vera í samræmi við
innflutningsmagnið. Eldri skömmtunarseðlar gilda ekki fyrir vörum, sem fluttar
eru til landsins eftir þessum lögum.

Innflytjanda skömmtunarvara skal skylt að afgreiða til smásöluverzlana i réttu
hlutfalli við innlagða skömmtunarseðla.

Innflytjanda skal skylt að hafa afgreiðslu til smásöluverzlana á eftirtöldum vör-
um eins og hér greinir:

1. Smávörum, óskömmtuöum skófatnaði. búsáhöldum, leir-, gler- og postulíns-
vörum og hreinlætisvörum í réttu hlutfalli við innlagða skömmtunarseðla fyrir
vefnaðarvöru og skömmtuðum skófatnaði, nema sérverzlunum, til þeirra skal
afgreiða með hliðsjón af meðalumsetningu síðustu þriggja ára.

2. Þurrkuðum og niðursoðnum ávöxtum, kryddvörum alls konar og nýlenduvör-
um, sem ekki eru taldar í 1. málsgr, þessarar greinar, skal skipt milli smásölu-
verzlana í hlutfalli við skilaða skömmtunarseðla fyrir neyzlusykri árið á undan.

3. Varahlutum til bifreiða og bifreiðagúmmí skal skipt milli viðgerðarverkstæða
í réttu hlutfalli við stærð og afkastagetu verkstæðanna.

Skömmtunarskrifstofa ríkisins skal semja skýrslu um smásöluverzlun, sem
innflytjendur geta byggt á við afgreiðslu varanna.

4. Byggingarefni hvers konar skal innflytjandi afgreiða til smásala í réttu hlut-
falli við byggingarframkvæmdir samkvæmt fjárfestingar leyfum. Fjárhagsráð
skal miða fjárfestingarleyfin við það efnismagn, sem flutt er til landsins, þannig
að tryggt megi teljast, að þeir, sem fjárfestingarleyfi hafa fengið, fái nægilegt
efni til framkvæmdanna. Byggingarefni, sem ætlað er til viðhalds mannvirkja
og framkvæmda, sem ekki þarf fjárfestingarleyfi fyrir, skal úthluta til verzlana
eftir skýrslum byggingarfulltrúa í bæjum og hreppstjóra eða oddvita i þeim
hreppum, sem framkvæmdirnar gerast í.

Um innflutning á öðrum vörum en þeim, sem nefndar eru í þessari grein,
fer eftir ákvörðunum fjárhagsráðs, nema fyrirmæli um það efni séu sett með
öðrum lögum eða ályktunum frá Alþingi.


