
Nd. 733. Breytingartillögur [181. mál]
við frv. til 1. um breyt. á I. nr. 94 5. júní 1947, um framleiðsluráð landbúnaðarins,
verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Við 1. málsgr. 1. gr. laganna bætist:
Þegar rætt er um málefni, er varða Sölufélag garðyrkjumanna eða Lands-

samband eggjaframleiðenda, ber að gefa fulltrúum þeirra félaga, einum frá
hvoru, kost á að sitja fund framleiðsluráðs með málfrelsi og tillögurétti.

2. Við 2. gr. t stað "álits" komi: samþykkis.
3. Við 4. gr. t stað b-f-liða komi:

b. (30. gr.) Undir starfssvið framleiðsluráðs fellur frá 1. janúar 1956 öll sú
starfsemi, sem Grænmetisverzlun ríkisins hefur nú með höndum varðandi
ræktun og sölu islenzkra matjurta. Skal sú stofnun, er upp frá því annast
verzlun með kartöflur og annað grænmeti i umboði framleiðsluráðs, heita
Grænmetisverzlun landbúnaðarins.

e, (31. gr.) Rikisstjórninni er heimilt að selja Grænmetisverzlun landbúnaðar-
ins fasteignir Grænmetisverzlunar ríkisins, eins og þær verða, er lög þessi
koma til framkvæmda.

d. (32. gr.) Ríkisstjórnin (landbúnaðarráðuneytið) hefur einkarétt til að flytja
til landsins kartöflur og nýtt grænmeti. Bann þetta nær þó ekki til skipa,
sem koma í landhelgi og hafa innanborðs kartöflur og grænmeti, ef birgð-
irnar eru að áliti hlutaðeigandi tollyfirvalda eigi meiri en svo, að hæfilegur
fQr~~sé Þ~4a skípverjum og farþegum.

e. (33. gr.) Grænmetisverzlun landbúnaðarins velur sér umboðsmenn víðs vegar
um landið til að annast móttöku á kartöflum og öðrum garðávöxtum, og
skulu samvinnufélög og aðrar verzlanir, sem umboð hafa nú fyrir Græn-
metisverzlun ríkisins, sitja fyrir sem umboðsmenn.

Framleiðsluráð ræður Grænmetisverzlun landbúnaðarins framkvæmda-
stjóra.

f. (34. gr.) Framleiðsluráði skal heimilt að viðurkenna Sölufélag garðyrkju-
manna sem sölufélag ylræktarbænda, enda starfi það á samvinnugrundvelli
og hafi fengið samþykktir sínar viðurkenndar af framleiðsluráði.

g. (35. gr.) Framleiðsluráð vinnur að því, að komið verði upp þar, sem hent-
ugt þykir, vönduðum og hæfilega stórum geymslum fyrir garðávexti og
grænmeti á helztu framleiðslu- og sölustöðum með hliðsjón af samgöngum
og öðrum aðstæðum.

Til þess enn fremur að tryggja árvissa sölu garðávaxta skal framleiðslu-
ráð leitast við að hafa tiltæk úrræði til að taka á móti og koma í verð þeim
hluta garðávaxtaframleiðslunnar, sem selst ekki til manneldis hverju sinni.

h. (36. gr.) Framleiðsluráði er heimilt að skipta landinu í sölusvæði, ef ástæða
þykir til. Framleiðsluráð sér um, að ávallt sé völ á heilbrigðu, völdu útsæði.
Skal það þess vegna sjá um stofnræktun úrvals kartöfluafbrigða með því
að semja við einstaka kartöfluframleiðendur um framleiðslu útsæðis af þess-
um tegundum, og sé þessi ræktun háð ströngu heilbrigðiseftirliti.

i. (37. gr.) Landbúnaðarráðherra setur reglugerð um framkvæmd þessa kafla
laganna, þar sem m. a. er ákveðið:
1. um starfsemi Grænmetisverzlunar landbúnaðarins;
2. um flokkun og mat garðávaxta ;
3. um stofnræktun úrvals tegunda;
4. um ráðstafanir til að greiða fyrir sölu úrvals matjurta, þegar mikið berst

á markaðinn.
4. Við 8. gr. 1 stað ,,1. júlí 1955"komi: 1. jan. 1956.


