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um frv. til laga um verslunaratvinnu.

F rá  meiri hluta allsherjarnefndar. •

Allsherjarnefnd hefir eigi getað orðið ásátt um  breytingartillögur við frv. 
þetta. Telur meiri h lutinn þörf á miklu víðtækari breytingum heldur en minni 
hluti nefndarinnar. Skal hjer vikið að h inum  helstu breytingum, sem meiri hlut- 
inn  vill, að verði á frv. Stærstu efnisbreytingarnar eru tvær.

Eftir núgildandi lögum þurfa iðnaðarm enn eigi verslunarleyfi til þess að 
selja iðnvörur sinar, þótt þeir hafi búð til þess að selja þær í. Eftir frv. þurfa
iðnaðarm enn og iðnaðarfyrirtæki bæði að kaupa verslunarleyfi og greiða árgjald,
ef þeir hafa opna búð.

Meiri hluti nefndarinnar vill eigi fallast á þetta. Telur ekki rjett að íþyngja 
innlendum iðnaði, svo sem gert væri með þessu. Hefir það og ja fnan  verið stefna 
þingsins að hlynna að iðnaði í landinu. F lytur meiri hlutinn breytingartillögu við 
1. gr. frv., i þá átt, að undanskilja lögum þessum sölu á innlendum  iðnaðarvör- 
um. Helst þá sá rjettur iðnaðarm anna  óbreyttur, er þeir hafa nú.

Hin aðalbreytingin er sú, að fella n iður úr frv. rjett kaupm anna ,  er smá- 
sölu reka, til að hafa fleiri en eina sölubúð í sama verslunarstað. Pað er heldur 
ekki heimilt eftir núgildandi lögum.

Lítur meiri hlutinn svo á, sem þetta mundi ýta undir  einokun stærri
kaupsýslum anna, og er þó síst á bætandi.

Ber meiri h lutinn því fram gagngerða breytingu á 3. málsgrein 10. greinar.
N okkrar minni h á t ta r  efnisbreytingar vill meiri hlutinn og gera á frv., þar  

á meðal á 11. gr., um sveitaverslunarleyfi.
Fyrir  þessu, svo og hinum  ýmsu tillögum til orðabreytinga á frv., verður 

gerð nánari  grein í framsögu.
Tillaga meiii  h lu tans er sú, að frv. verði sam þykt með eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGUM.
1. Við 1. gr.

a. í stað »Tilboðasöfnunar — vörukaup« í 1. málsgrein komi: farsölu.
b. 2. tölulið skal orða svo:



Sala á búsafurðum  eða fiskifangi, sem m að u r  hefir aflað sjálfur 
eða skuldalið hans, og saia á öðrum  slíkum innlendum  afla eða framleiðslu.

c. Á eftir 2. tölul. komi nýr 3. liður:
Sala á innlendum  iðnaðarvörum .

d. Við 3. lið, sem verður 4. liður: í stað »til þarfa sinna« komi: (pönt- 
unarfjelag).

2. Vlð 3. gr.
a. 1 stað nsiðasta árið« í 1. tölul. kom i: 3 siðustu árin.

Til vara: 2 síðustu árin.
b. Orðin  »nje þeirra — og kökur« í 2. málsgr. 5. töluliðs falli niður.

3. Við 5. gr.
a. í stað orðanna »sem nú  skal sagt verða« í 1. málsgr. kom i: sem hjer

segir.
b. Aftan við greinina b æ t is t : og almenningsheill krefur.

4. Við 6. gr. 1. málsgr.
í stað »öllum þeim kostum — segir« komi: fullnægi öllum ákvæðum  3. gr.

5. Við 7. gr.
a. í stað orðanna »Nú missir — kosta, sem í 5. gr. segir« i upphafi 2.

málsgr. komi:
Nú missir stjórnandi, fulltrúi eða fram kvæm darstjóri fjelags eða 

stofnunar einhvers þess, sem áskilið er i 5. gr.
b. í stað »málinu« i söm u málsgr. kom i: þessu.

6. Við 10. gr. .
a. U pphaf 1. málsgr. skal orða svo:

í verslunarleyfi skal greina hverskonar o. s. frv.
b. í stað »tilboðasöfnun« í söm u málsgr. kom i: farsölu.
c. Örðin »og 11. gr.« i 2. málsgr. falli niður.
d. 3. málsgr. skal orða svo:

Verslunarleyfi veitir eigi rjett til verslunar nem a á einum stað i 
sam a verslunarumdæmi.

e. Síðustu málsgr. skal orða svo:
Stórsalar, um boðssalar  og farsalar geta ekki fengið leyfi til ann- 

arskonar verslunar í sam a kaupstað eða kauptúni eða i söm u sveit en 
einhverrar eða allra þriggja þessara verslunartegunda, en rjett er þeim 
að safna tilboðum i vörur s ínar eða bjóða þæ r hvar  sem er á landinu 
eða í landhelgi þess.

7. Við 11. gr.
1 stað »Telji h ún  — verslun« kom i: sje um sækjandi þ ar  heimilisfastur og
að hen n a r  dómi hæfur til að reka verslunina.

8. Við 13. gr.
a. 1. málsgr. skal orða svo:

Verslunarleyfisgjöld renna í rikissjóð, og skal greiða fyrir þau 
sem hjer segir:

b. Fyrir  »heildsölu« kom i: stórsölu.



c. Siðari hluti greinaiinnar, fiá »Ráðherra er heimilt — )ögtaksrjettur«, skal 
falla niður.

9. Við 14. gr. 2.
í stað »hafi ekki — tálmað« komi: valdi því ekki alm ennar tálmanir.

10. Við 15. gr.
Greinin falli niður.

11. Við 16. gr.
Á eftir »og ráðherra« bætist: eða fulltrúa þeirra.

Greinatalan breytist sam kvæ m t atkvæöagreiðslu.

Alþingi, 4. maí 1925.
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