
Nd. 871. Breytingartillögur

við frv. til 1. um m eðferð og sölu m jólkur og rjóma.

Frá Jóni Pálmasyni og Guðbrandi ísberg.

1. Við 2. gr. Fyrir „8 % “ kom i: 6%.
2. Við 4. gr. Greinin falli burt og greinatala breytist skv. þvi.
3. Við 5. gr., sem verður 4. gr.:

a. Á eftir orðunum „3000 lítra ársnvt úr bverri kú“ í 1. málsgr. kom i:
að frádregnum 1800 litrum hjá hverjum mjólkurframleiðanda til 
heimilisnota.

b. Fyrir „og  félög framleiðenda“  í siðasta málsl. sömu málsgr. kom i: 
og félag mjólkurframleiðenda innan lögsagnarumdæmis sölustaðar.

c. Aftan við greinina bætist: enda sé bændum frjálst að flytja m jólk sína 
og rjóma til hvers þess mjólkurbús, sem þeir óska, á sama verðjöfn- 
unarsvæði.

4. Við 6. gr.
a. í stað „Alþýðusainbands íslands . . . .  formann nefndarinnar“ i 3. 

málsl. 1. málsgr. kemur: Alþýðusamband tslands tilnefnir 1 mann, fé- 
lag mjólkurframleiðenda innan bæjarfélags, þar sem aðalsala fer fram, 
tilnefnir 1 mann og landbúnaðarráðherra skipar án tilnefningar 1 
mann i nefndina, og skal hann vera form aður nefndarinnar.

b. Á eftir „bæjarstjórn eða hreppsnefnd“  i næstsíðasta málsl. sömu 
málsgr. kom i: Sama gildir um þá fulltrúa, sem mjólkurframleiðendur 
tilnefna, að þá taka sæti fulltrúar frá tilsvarandi aðilum.

c. Síðasta málsgr. orðist svo:
Ríkissjóður greiðir borgun til formanns nefndarinnar, en annar 

nauðsynlegur kostnaður við störf nefndarinnar greiðist af verðjöfn- 
unarsjóði.

5. Við 7. gr.
a. Á eftir a-lið kemur nýr liður, sem verður b-liður, svo hljóðandi:

Að ákveða á hverjum tíma útsöluverð mjólkur og mjólkurafurða 
á hverjum sölustað, sem lögin ná til. Skal söluverð reiknað út eftir verð- 
vísitölum i samræmi við framleiðslukostnað, eftir því sem við má 
koma. Séu nánari ákvæði sett um það i reglugerð, eftir tillögum m jólk- 
ursölunefndar.

b. b-liður verði c-liður, c-liður verði d-liður og d-liður verði e-liður.
c. e-liður falli burt.

6. Við 15. gr. 2. málsgr. falli burt.
7. Ákvæði um stundarsakir falli burt.


