
Ed. 451. Nefndarálit [135. mál]
um frv. til laga um verðgæzlu og samkeppnishömlur.

Frá 2. minni hl. allsherjarnefndar.

1gildandi verðlagslöggjöf eru engin bein fyrirmæli um íhlutun ríkisvaldsins um
verðlagsmál. Hins vegar er heimild til handa verðlagsnefnd að hafa áhrif á verð-
Iagsþróunina, þegar hún telur það þjóðfélagslega nauðsyn. Hinn sérstaki háttur, sem



hafður hefur verið á um skipan verðlagsnefndar, hefur átt að tryggja markaðsaðilum
eðlilega og sanngjarna úrlausn.

Eigi að síður hefur gætt óánægju af hálfu verzlunarinnar á undanförnum árum
með framkvæmd verðlagslaga. Hún hafi oft á tíðum verið handahófskennd, ósann-
gjörn og því farið víðs fjarri, að verðlagsnefnd hafi tekið nægilegt tillit til rök-
studdra ábendinga, sem skv. lögunum hefði átt að leggja til grundvallar verðlags-
ákvörðunum,

Tvennt er það, sem telja verður höfuðatriði gildandi verðlagslöggjafar. í fyrra
lagi: Þegar ákvarðanir skal taka um verðlag, ber að hafa mið af þörfum þeirra
fyrirtækja, sem hafa hagkvæman og skipulagðan rekstur. 1 annan stað: Stjórnvöld-
um ber að veita almenningi þá sjálfsögðu vernd, að eigi sé hömlulaust, hvert verðlag
er, og þess vegna er þeim fengin íhlutunarheimildin. Þá fer það ekki á milli mála,
að við framkvæmdina verður af þekkingu og ýtrustu varúð að beita hlutlægu mati
á hagsmunum markaðsaðila. eins og háttar á hverjum tíma, og gæta fyllstu sann-
girni, svo viðkvæm sem verðlagsmálin eru. Á tímum margendurtekinna gengisfell-
inga, magnaðrar verðbólgu, síaukinnar dýrtíðar ásamt hraðmínnkandi kaupgetu
almennings hlýtur allur vandi í þessum efnum að vaxa hröðum skrefum og allrar
varfærni því þörf. Kaupgjald, verðlag landbúnaðarvara o. fl. er búið þröngum
stakkí. því ætti almennu vöruverðiagi eigi að vera haldið innan hóflegra marka?

Hafi sú gagnrýni verið réttmæt, sem verðlagsnefnd og þeir, sem í hennar umboði
starfa, hafa sætt, þá er líklegt, að þær breytingar megi gera á framkvæmd gildandi
verðlagslöggjafar, að úr megi bæta, verði af fullri alvöru gengið til þess verks.

Í séráliti fulltrúa Alþýðusambands Íslands, Bandalags starfsmanna ríkis og
bæja, Alþýðubandalagsins og Alþýðuflokksins er einmitt vikið að þeirri gagnrýni,
sem verið hefur á framkvæmd verðlagslaganna. og viðurkennt, að starfshættir, sem
tíðkazt hafa, "séu allt annað en fullkomnir". Mætti því ætla, að þessir aðilar
væru ekki ófúsir að leggja sitt af mörkum til að sníða af þá agnúa, sem kunna að
vera á framkvæmdinni.

Eins og háttar, sýnist því engin þörf þess lagafrumvarps, sem hér er til afgreiðslu.
Í greinargerð frv. segir, að nefndin, sem hafði undirbúning þess á hendi, hafi

ekki tekið afstöðu til þess, hvenær lögin, ef til kæmi, ættu að öðlast gildi. Hefur
ríkisstjórnin því tekið af skarið og lagt til, að þau tækju gildi einu ári eftir stað-
festingu. Ástæðan til þessa undarlega ákvæðis er talin m. a. vera sú, hversu nýmælið
um samkeppnishömlur sé vandasamt í meðförum og þurfi langan aðdraganda, áður
en framkvæmd hefjist.

Það fer auðvitað ekki hjá því, að mörgum detti fyrst í hug, að stjórnarflokkarnir
séu með þessum óvenjulega hætti að skjóta sér undan framkvæmdinni, svo lengi
sem þeir telja sér kost. Tvennar kosningar eiga að líða hjá, áður en til framkvæmda
kemur, sveitarstjórnarkosningar 1970 og reglulegar alþingiskosningar 1971. Þá er ekki
þess að dyljast, að fram undan kann að vera harðvítug kjarabarátta, sem flestar
eða allar launastéttir eiga þátt að. Er stjórnarflokkunum hentugra að geyma fram-
kvæmdina þess vegna?

Það þarf engan að undra, þó að ýmsum þyki kenna sýndarmennsku nokkurrar
með framlagningu frumvarpsins, þegar þannig er umhorfs.

Um frv. skal þetta fram tekið: Fanga til þess hefur víða verið leitað, að því er
talið er, en aðallega mun það vera þýðing úr danskri löggjöf, sem um margt á við
allt aðrar þjóðfélagsástæður en hér ríkja. Erlendur ráðunautur mun hafa haft
úrslitaáhrif um endanlegt efni frv. Hvað sem öðru líður, eru þar ýmis ákvæði
torskilin og annarleg. Um, framkvæmdir er allt óljóst og verkanir þeirra, ef til
kæmi. Eins og háttar í efnahagsmálum þjóðarinnar, verður að telja óþarft að tefla
fram slíkri laga smíð og það því fremur þar eð ætla má, að á grundvelli gildandi
verðlagslöggjafar megi lagfæra þá galla, sem kunna að hafa verið á framkvæmdinni.



Með skírskotun til þess, sem hér hefur verið rakið, þykir okkur eðlilegt og
rétt, að málsmeðferð ljúki hér í deild við svo búið og málið verði afgreitt með
svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem ætla má, að koma megi verðlagsmálum í viðunandi horf með breytingu

á framkvæmd gildandi verðlagslaga, sem nokkurri gagnrýni hefur sætt, og þar sem
álíta verður næsta óeðlilegt að samþykkja á þessu þingi frumvarp þetta, sem ekki
er ætlað að öðlast lagagildi fyrr en á síðari hluta árs 1971, þ. e. eftir næstu reglu-
legar alþingiskosningar, telur deildin ekki rétt að halda áfram meðferð málsins og
tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 17. marz 1970.

Björn Fr. Björnsson,
frsm.

Einar Ágústsson.


