
Nd. 240. Nefndarálit

iini frv. lil 1. uiii lii'i'yt. á 1. n r . 2 ‘J. jan. 1 uni ráðstafanir lil |k s s  að greiða 
l'yrir viðskiptum með s lá turfjárafurð ir  og ákveða verðlag á þeim.

F rá  þriðja minni lil. landliúnaðarnefndar.

Xefndin hefir athugað þetla fru invarp  og klofnað a. m. k. í þrennl uni af- 
stöðu til þess. Tveir nefndarm enn (Í’Z og Fm.I) vilja fella frumvarpið, og aðrir  
tveir (BÁ og PO) gera á því breytingar, sem gera ]iað að engu, svo eigi sé mcira 
sagt. Ég hefi eigi getað orðið þessu samþykkur. ])\í ég tel. að aðalatriði frum - 
varpsins. sem er um það, að gera kjötsöluna innanlands frjálsari, eigi fullan rétt 
á sér. I.it ég svo á. að lil þess að ná því takm arki. sem kjötlögunum  er ætlað 
að ná, beri enga nauðsyn til að knýja fram leiðendur til að afsala sér s \o  mjög 
viðskiptafrelsi á þessu sviði eins og gert er með lögunum. Önnur atriði frum - 
varpsins eru frekar  aukaatriði, og vil ég hreyta þeini frá  þvi, sem fnunvarp ið  
gerir ráð fyrir. Ég legg' þvi til, að frum varpið  verði sam þykkt með eftirfarandi

BREYTIXGUM.
1. Yið L gr. Greinin orðist þannig:

1. gr. laganna orðist svo:
Til þess að greiða fyrir  innanlandsverzlun með s lá turf járafurð ir  skipar 

ríkisstjórnin 5 m anna kjötverðlagsnefnd til eins árs.
Samljand íslenzkra samvinnufélaga tilnefnir tvo menn, Sláturfélag Suð- 

urlands og Kaupfélag Borgfirðinga sinn m anninn hvort og Búnaðarfélag ís -  
lands einn. Sé liann fo rm aður nefndarinnar.

Xefndin ræ ður fulltrúa, sem annast dagleg störf. Hún gelur valið sér 
trúnaðarm enn, cða skipað eftirlitsnefndir, eftir þvi sem þörf krefur.

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.
2. Yið 2. gr. Aftan við greinina hætist: Yerðjöfnunargjaldið m á nem a allt að 

10 au rum  á hvcrt kg. af kjöti, eftir nánári ákvörðun kjötverðlagsnefndar.
Heimilt er nefndinni að undanskilja kjöt af m ylkum  ám verðjöfnunar- 

gjaldi, og ákveða m isnnm andi hátt gjald eftir kjötflokkum.
Yerðjöfnunargjaldið hefir lögtaksrétt til loka næsta árs eftir að slátrun 

fór fram.
3. Yið 3. gr. Greinin orðist svo:

4. gr. laganna falli niður.
4. Yið 4. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo: ö. gr. laganna. sem verður 4. gr., 

orðist svo:
5. Yið 3. gr. 6. gr. laganna, sem verður ó. gr., orðist svo:

Yerðjöfnunarsjóði skal varið til endurgreiðslu verðjöfnunargjalds og 
verðupphótar fyrir  það kjöt, sem selzt hefir lægra verði en fengizt hefir 
hæst fyrir  sam skonar kjöt á útlendum eða innlendum markaði.

Yerðupphótinni sé, eftir ])\i sem við verður komið, hagað á þá k'ið. 
að kjöteigendur fái sem jafnast verð fyrir allt það kjöt. sem að uppruna 
er jafngóð m arkaðsvara  og engar skem m dir koma fram í. er ætla má. aö 
kjöteigendur eða umhoðsmenn þeirra eigi sök á.

Alþingi, 24. m arz 1!)3(). 
Jón Pálmason.


