
Nd. 136. Nefndarálit
um  frv. til 1. um  náttú ru ran n só k n ir.

F rá  a llsherjarnefnd .

N efndin hefir athugað frv. þetta og borið það sam an við gildandi lagaákvæði 
um  náttú ru ran n só k n ir. Aðalefni frv. felst nú  í lögum nr. 97 3. m aí 1935, um  rann- 
sóknarstofnun í þ a rfir  atvinnuveganna við H áskóla Islands, og í lögum nr. 11 
12. febr. 1940, um  brevting á þeim lögum. Sam kvæm t síðarnefndum  lögum var stofn- 
uð rannsóknanefnd  rík isins til að hafa forgöngu um  ran n só k n ir á n á ttú ru  landsins 
og v firs tjó rn  þeirra. Á ákvæðum  beggja fy rrn efn d ra  laga eru  gerðar no k k rar breyt- 
ingar, sem nefndin  te lu r vera til bóta. N okkur nvm æli eru í frv. E ru  þau í I. kafla 
þess og fjalla  um  forgangsrétt islenzkra rík isbo rgara  til rannsókna á n á ttú ru  lands- 
ins og um  takm örkun  á ré tti erlendra fræ ðim anna til s lík ra rannsókna og eftirlit með 
þeim. E ru þau ákvæði sjálfsögð að áliti nefndarinnar.

A llsherjarnefnd leggur til, að nefnd sú, sem hafa á með höndum  v firs tjó rn  nátt- 
ú ru rannsóknanna, verði kölluð rannsóknaráð  rík isins, í stað þess að frv. nefn ir hana 
rannsóknanefnd  rík isins. Orðið rannsóknanefnd  hefir fest sig i m álvenjunni aðallega 
sem refsiréttarleg t hugtak  og þvk ir því óheppilegt í þeirri m erkingu, sem hér um 
ræ ðir. Þá leggur nefndin til, að 18. gr. frv., um  lyfjasölu  atv innudeildar, fallí niður, 
þar sem hún  telur, að þessi ré ttu r  atv innudeildar sé nægilega tryggður með ákvæð- 
um  1. n r. 37 28. jan . 1935, um  heim ild rannsóknasto fnana rík isins til lyfjasölu í sam- 
bandi við rannsókn ir sinar.

Nefndin leggur því til, að frv. verði sam þykkt með eftirfarand i

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr. í stað orðanna „er verðm æ tin teljast til“ kom i: þ ar sem verðm ætin eru.
2. í stað orðsins „rannsóknanefnd“ í fyrirsögn II. kafla  og greinum  frv. kom i al- 

staðar: rannsóknaráð .
3. Við 18. gr. Greinin falli niður.

Alþingi, 14. m arz 1940.
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