
Ed. 259. Nefndarálit
um frv. til lnga nm greiðslu íslenzkra afurða.

F rá  allsherjarnefnd.

Nefndin hefur sent frv. þetla til um sagnar Sambands íslenzkra samvinnufélaga 
og Verzlunarráðs íslands. Mælir Sambandið á inóti frv., en Verzlunarráðið með 
því að meginstefnu til.

Ncíndin telur mjög mikilsvert, að löggjöfin stuðli að því, að framleiðendur 
fái eftir föngum greiðslu i reiðu fé fyr ir  vörur s ínar svo fljótt sem verða má, og 
þar sem nefndin lítur svo á, að frv. þelta greiði fyr ir  því, að svo geti orðið, mælir 
hún með því, að frv. verði samjivkkt með eftirtöldum

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Niðurlag gr. orðist svo: nema svo hafi áður verið sérstaklega um 

samið.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Nú eru afurð ir  seldar fastákveðnu verði, og skal þá greiða verð þeirra að 
fullu á þann hátt, sem 1. gr. kveður á um. En ef afurð ir  eru seldar óákveðnu 
verði með rétti til verðuppbótar síðar eða afhentar í umboðssölu, hvort sem 
til kaupm anna, samvinnufélaga eða anna rra  er, þá skal greiða að mirmsta 
kosti hchning af gangverði a furðanna svo sem í 1. gr. segir, en afganginn á 
sarna hátt  eigi siðar en 2 m ánuðum  eftir að unnt var að ákveða verðuppbót eða 
umboðssali fékk i s ínar hendur andvirði þeirra vara, sem hann hefur selt. 

ö. Við ii. gr. Greinin orðist svo:
Ilagstofa Islands skal ákveða gangverð afurða samkv. 2. gr. eftir því, sem 

nánar verður fyrir mælt í reglugerð, sem ráðherra setur.
4. Við 4. gr. og 5. gr. Greinarnar falli n iður (og breytist greinatalan á eftir sam- 

kvæmt þvi).
á. Við 7. gr. (sern verður 5. gr.). Greinina skal orða svo:

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1914.

Einn nefndarmanna, Herm ann Jónasson, áskilur sér rétt til að hafa óbundnar 
hendur um frv.

Alþingi, 23. jan. 1943.

Bjarni Benediklsson, Guðm. í. Guðmundsson. Brynj. Bjarnason. 
form., frsin. fundaskr.

Herm ann Jónasson, Lárus  Jóhannesson. 
með fyrirvara.


