
Ed. 571. Nefndarálit
um frv. til laga iiin verzlun með kartöflur og aðra garðávexti.

F rá  landbúnaðarnefnd.
Til nefndarinnar liefir verið vísað 2 frv. uni þetta efni. Þ ar seni þau eru 

í inörgum greinuni samhljóða, þvkir nefndinni ekki ástæða til að afgreiða 
nema annað þeirra og liefir valið til þess frv. á þskj. 440. Xokkur ágreiningur 
er í nefndinni um einstök atriði, og má því gera ráð fvrir, að fram  komi frek- 
ari brtt. frá einstökum nefndarmönnum lieldur en þær, sem Iiér verða fram 
bornar. En nefndin er öll sammála uin að mæla með frv,

Óþarfi virðist að beimila sérstaklega að banna innflutning á kartöflum og 
öðruin garðávöxtum, sem einkasala kann að verða á, þvi að bin fyrirhugaða 
„Grænmetisverzlun rikisins“ getur liaft innflutning þeirra vörutegunda i 
bendi sér.

Rétt virðist að lieimila Grænmetisverzlun rikisins að selja einnig beint til 
þeirra bæjar- og sveitarfélaga, sem þess kynnu að éiska.

Óvarlegt virðist að lieimila 60000 kr. til verðlauna á þrem árum, án þess 
að tiltaka, hvað miklu upphæðin megi nema á ári. Gæti þá svo farið, að mest- 
ur hluti upphæðarinnar eyddist þegar á fyrsta ári. Auk þess er eðlilegra að 
tiltaka ákveðna upphæð á ári, sem þá yrði að sjálfsögðu tekin upp í fjárlög. 

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frv. verði samþ. með eftirfvlgjandi

BREYTINGUM.
1. Við 4. gr. Fyrir orðin „kartöflum og öðrum garðávöxtum“ komi: þeim 

tegundum garðávaxta, sem framleiða má i landinu sjálfu og Grænmetis- 
verzlun ríkisins annast ekki innflutning á.

2. Við 5. gr. Á eftir orðunum „er liafa verzlunarleyfi“ komi: svo og til bæjar- 
og sveitarfélaga.

3. Við ákvæði til bráðabirgða. í stað orðanna „60000 kr. á þessum þrenuir 
árum, sem að ofan eru greind" komi: 30000 kr. árið 1936, allt að 20000 kr. 
árið 1937 og allt að 10000 kr. árið 1938.

4. Við fyrírsögn frv. Við fyrirsögnina bætist: o. fl.
Aljiingi, 18. nóv. 1935.

Bernli. Stefánsson, Jón Baldvinsson, Pétur Magnússon, 
form., frsm. fundaskrifari. með fyrirvara.


