
Nd. 704. Nefndarálit [190. mál]
um frv. til 1. um síldarútvegsnefnd, útflutning á síld, hagnýtingu markaða o. fl.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Frv. þetta var flutt af þrem þingmönnum í Ed. og hefur legið þar lengi i
nefnd. án þess að við því væri hreyft. Undir lok síðustu viku, þegar komið var að
þingslitum, var það svo skyndilega tekið til meðferðar og afgreitt. Til neðri deildar
kom frv. ekki fyrr en í gær og þá afgreitt við 1. umr. til nefndar. Fundur var síðan
haldinn í nefndinni stutta stund, og var þar enginn tími til að ræða frv. ýtarlega
eða bera saman við gildandi lög. Minni hl. taldi sér því ekki fært að taka þátt
í afgreiðslu málsins í nefndinni, en hefur nú eftir stutta athugun talið rétt að
skila um það séráliti, svo að það geti legið fyrir, ef málið verður aftur tekið til
meðferðar í deildinni.

Með frv. þessu er lagt til, að gerðar verði breytingar á mörgum greinum
laga nr. 74 29. des. 1934, um síldarútvegsnefnd, útflutning á síld, hagnýtingu
markaða o. fl. Er hér sýnilega um talsverðar efnisbreytingar að ræða, en i greinar-
gerð frv., sem er mjög ónákvæm, er aðeins sagt frá sumum þessara breytinga, og
þarf því að athuga frv. vandlega til að gera sér grein fyrir þeim. Það skal tekið
fram, að umsögn síldarútvegsnefndar um frv. liggur enn ekki fyrir.

Eins og getið er um hér að framan, hafa lög þau varðandi útflutning og sölu
síldarafurða, sem hér er um að ræða, nú verið í gildi um rúmlega aldarfjórðungs
skeið. Hafa þau staðið óbreytt allan þann tíma, og má því ætla, að allvel hafi til
tekizt við setningu þeirra í öndverðu. Hafa og þessi lög án efa gert mikið gagn.
Hitt er svo ekki nema eðlilegt, að nú kunni að vera að því komið, að gera þurfi
breytingar á þessari löggjöf, enda ástæður í ýmsu breyttar frá þeim tíma, er lögin
voru sett, og reynsla leiðir í ljós ýmislegt, sem fyrr kann að hafa verið óljóst.
En minni hl, telur, að slíkar breytingar eigi helzt ekki að gera nema að vandlega
athuguðu máli. Er þá eðlilegast, að fram fari að tilhlutun Alþingis og ríkisstjórnar
endurskoðun á löggjöfinni. Sú endurskoðun þarf að vera ýtarleg, og hana þarf að
framkvæma i samráði við alla þá aðila í landinu, sem mesta þekkingu hafa á þessum
málum og þar eiga einkum hagsmuna að gæta. Ef slík endurskoðun færi fram,
gæti vel svo farið, að þörf þætti á að breyta lagaákvæðum, sem ekki eru tekin til
meðferðar i þessu frv. Æskilegt er, að sem víðtækast samkomulag geti orðið um
breytingar á lögunum, er til þeirra kemur, en slíkt samkomulag næst helzt við
endurskoðun af því tagi, sem hér er rætt um.

Þegar lögunum verður breytt, verður að teljast heppilegast, að breytingin taki
gildi í árslok. áður en undirbúningur er hafinn að samningum um sölu á afurðum
næsta árs. Ef málinu væri frestað nú, mætti hugsa sér, að endurskoðunin færi fram
á næsta missiri, og gæti þá árangur hennar legið fyrir, er Alþingi kemur saman í
október næstkomandi.

Með því, sem nú hefur verið sagt, er ekki að svo stöddu tekin afstaða til
efnisatriða þeirra breytinga, sem i frv. felast. En með skírskotun til þess leggur
minni hl. til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Í trausti þess, að ríkisstjórnin láti endurskoða lög nr. 74 29. des. 1934, um

síldarútvegsnefnd, útflutning á síld, hagnýtingu markaða o. fl., og að sú endur-
skoðun verði framkvæmd í samráði við síldarútvegsnefnd, Landssamband íslenzkra
útvegsmanna, Alþýðusamband Íslands og félög síldarsaltenda, tekur deildin fyrir
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 28. marz 1961.
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