
Ed. 725. Breytingartillögur [168. mál]
við frv. til I. um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar (SE, BjörnJ).
1. Við 3. gr.

a. 1. málsgr. orðist svo:
Sjóðurinn skiptist í 3 deildir: Sildveiðideild, almenna deild bátaflotans og
almenna deild togaraflotans.

b. Siðasta málsgr. falli niður.
2. Við 6. gr. Greinin orðist svo:

Það telst almennur aflabrestur. ef meðalafli i einhverjum flokki deildar er
minni en 85% af hinu ákveðna meðalveiðimagni, sbr. 4. gr. Í sildveiðideild
miðast þó almennur aflabrestur við 75%.

3. Við 8. gr. Í stað orðanna "Hlutatryggingasjóðs bátaútvegsins" komi: það, er
þær deildir eiga, hvor um sig.

4. Við 9. gr. Greinin orðist svo:
Árlegar tekjur sjóðsins eru:

1. 1% af fob-verði síldarafurða, 1%% af fob-verði annarra afurða frá togara-
flotanum og %. % af fob-verði afurða frá bátaflotanum, annarra en síldar-
afurða. Skal gjald þetta reiknast á sama hátt og annað útflutningsgjald af
sömu vöru, en ríkissjóður annast innheimtu þess. Afurðir af selveiðumog
hvalveiðum eru undanþegnar gjaldinu. Sjóðsstjórnin getur um lengri eða
skemmri tíma lækkað aflatryggingasjóðsgjald einstakra deilda um %%
af fob-verði afurða, enda lækkar þá mótframlag ríkissjóðs að sama skapi.

2. Framlag ríkissjóðs, jafnhátt tekjum sjóðsins samkv. 1. tölulið.
3. Vextir og aðrar tekjur af eignum deildanna, enda verði þær séreign þeirra.

Tekjur samkv. 1. tölul. skiptast milli deildanna þannig, að tekjur vegna
síldveiði renna til síldveiðideildar. tekjur vegna annarrar bátaveiði til hinnar
almennu deildar bátaflotans og tekjur vegna togaraveiði. annarrar en síldveiði,
til hinnar almennu deildar togarafIotans. Tekjur samkv. 2. tölul. skiptast milli
deilda í sömu hlutföllum.

Heimilt er sjóðsstjórninni, með samþykki ráðherra, að veita deild lán af
fé annarrar deildar gegn sjálfskuldarábyrgð ríkissjóðs, þannig að tryggt sé, að
lánið sé endurkræft og féð handbært, þegar deild sú, er lánið veitir, þarf á því
að halda til útgjalda sinna samkv. lögum þessum. Ákvörðun um lánveitingu
kemur þó ekki til framkvæmda, nema hún hafi verið samþykkt með samhljóða
atkvæðum í sjóðsstjórninni.

5. Við. bráðabirgðaákvæði:
a. Heimilt er að veita togbátum aðstoð samkvæmt þessu ákvæði vegna afla-

brests á árinu 1960.
b. A eftir 1. málsgr. komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi:

Af gengishagnaði á reikningi ríkissjóðs samkv. 6. gr. brbl. nr. 80 3.
ágúst 1961, um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um nýtt
gengi íslenzkrar krónu, skal afhenda stjórn aflatryggingasjóðs sjávarút-
vegsins 50 millj. kr. til ráðstöfunar vegna aflabrests togaranna á árinu
1961 og, ef ástæða þykir til, einnig á árinu 1960,samkvæmt nánari ákvæðum
sjóðsstjórnar og ráðuneytisins, enda komi til samþykki 5 manna undir-
nefndar, er sjávarútvegsnefndir Alþingis kjósa sameiginlega á þingi því,
er samþykkir lög þessi. Aðstoð samkv. 1. og 2. málsgr, skal því aðeins veita,
að eigandi skips, sem aðstoðar nýtur, noti hana til að tryggja, að skipið
verði gert út áfram eða útgerð þess hafin á ný, þegar eftir að aðstoðin er
veitt, nema um sé að ræða hindrun, sem sjóðsstjórnin metur gilda.

Hlutatryggingasjóðsgjaldi, sem innheimt hefur verið samkv. 8. gr. brbl.
nr. 80 3. ágúst 1961, skal skipta milli deilda samkv. ákvæðum 9. gr. þessara
laga, svo og tilsvarandi framlagi úr ríkissjóði.

e, Siðari málsgr. ákvæðisins orðist svo:
Bætur úr togaradeild aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins skulu greiddar

i fyrsta sinn vegna aflabrests, sem orðið hefur á árinu 1962.


