
Nd. 881. Breytingartillögur
við frv. til 1. um meðferð og sölu mjólkur og rjóma o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 3. gr. A eftir orðunum „ákveða verðuppbætur“ komi: sbr. þó 9. gr. c-lið.
2. Við 5. gr.

a. Fyrir „Heimilt skal þó þeim“ í uppliafi 3. málsl. 1. málsgr. kom i: Heim- 
ilt skal þó mjólkursölunefnd að levfa þeim.

b. Fvrir „Þeim, sem selja m jólk“  í upphafi 5. málsl. sömu málsgr. komi: 
Þeim, sem lej'ft verður að selja mjólk.

c. Önnur og þriðja málsgrein greinarinnar verði 6. grein frumvarpsins og 
orðist svo:

Nú er svo báttað sem segir i upphafi 5. greinar, og er þá öðrum hlut- 
aðeigandi mjólkurbúum eða samsölu þeirra óheimilt að selja mjólk, 
rjóma eða nýtt skyr í þeim kaupstað eða kaupstöðum. Sölustjórn getur 
þó veitt levfi til þess að dreifa þar mjólk sem gjöfum  eða heimilað fram- 
leiðanda að taka liana til eigin neyzlu utan lieimilis sins, þvki henni sér- 
stök ástæða til. Sömuleiðis er framleiðanda ætíð heimilt að taka i þarfir 
heimilis síns til neyzlu þar mjólk þá, er bann framleiðir á lieimilinu, og 
er sú m jólk undanþegin gerilsneyðingarskyldu.

Ef mjólkursölunefnd þykir ástæða til, getur hún, að fengnu leyfi 
landbúnaðarráðherra, ákveðið, að vissar sveitir, hluti úr sveitum eða kaup- 
tún skuli tekið undir sölu- og dreifingarrétt mjólkurbúa eða sölubúða 
þeirra.

d. 4., 5., 6. og 7. málsgr. 5. greinar verði 7. grein og orðist svo:
Skylt er mjólkurbúum, sem fengið hafa einkaleyfi til að starfrækja 

mjólkurbúðir, að sjá um, að ætíð sé nóg neyzlumjólk til sölu á þeim stöð- 
um. Öll m jólk og rjómi, sem selt er frá sölumiðstöð samkvæmt lögum 
þessum, skal vera gerilsneytt af viðurkenndum mjólkurbúum.



Um frainleiðslu og meðferð á mjólk handa ungbörnum og sjúkling- 
um skulu sett ákvæði í reglugerð, í samráði við yfirstjórn heilbrigðis- 
málanna. Sala á þeirri m jólk skal fara fram á sama hátt og sala á annari 
neyzlumjólk.

Nafnið barnamjólk má ekki viðliafa um aðra mjólk en þá, sem 
framleidd er samkvæmt þeim reglum og undir þvi eftirliti, sem ákveðið 
verður af mjólkursölunefnd, í samráði við stjórn heilbrigðismálanna, um 
framleiðslu barnamjólkur.

Heimilt er landbúnaðarráðherra að gera það að skilyrði fyrir lög- 
gildingu og starfsemi mjólkurliúa, að þau taki til gerilsneyðingar mjólk 
fyrir utanfélagsmenn gegn sanngjörnu gjaldi, og getur ráðherra ákveðið 
liámark þess.

3. Við 6. gr.
a. Greinin verður 8. gr.
b. f stað orðanna „mætt á fundum" í 2. málsgr. greinarinnar komi: sótt fundi.
e. Fyrir orðin „fundarmanns fyrir livern fundardag“  i 3. málsgr. komi:

nefndarmanns fyrir hvern dag, sem hann er á nefndarfundi.
4. Við 7. gr. ‘

a. Greinin verður 9. gr.
b. g-liður orðist þannig:

Að hafa eftirlit með gæðum og meðferð mjólkur og ákveða um allt, 
er að því lýtur.

5. Við 8. gr. Greinin verður 10. gr.
6. Við 9. gr. Greinin fellur niður.
7. Við 10. gr. Greinin verður 11. gr., og greinatala lireytisl samkvæmt þvi.
8. Við 12. gr., sem verður 13. gr. Fyrir orðin „að minnsta kosti“ komi: meðal

annars.
9. Við 14. gr. Fyrir „rétti“ í 4. málsgr. komi: leyfi.

10. Við 16. gr., sem verður 17. gr. Uppliaf greinarinnar skal orða svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1935, en til þess tíma skulu vera í gildi 

bráðabirgðalög um sama efni, frá 10. sept. 1934. Jafnframt eru úr gildi felld 
o. s. frv.

11. Við ákvæði um stundarsakir:
Fyrri málsgrein falli niður.


