
Nd. 669. Breytingartillögur [63. mál]
við frv. till. um breyt. á l. nr. 70 5. júní 1947, um fjárhagsráð, ínnflutningsverzlun og
verðlagseftir lit.

Frá Emil Jónssyni, Stefáni Jóh. Stefánssyni, Ásgeiri Asgeirssyni, Finni Jónssyni
og Gylfa Þ. Gíslasyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Fyrri málsgrein 9. gr. laganna orðist þannig:
Viðskiptamálaráðherra hefur yfirstjórn fjárhagsráðs. ÞÓ skulu ákvarðanir

um öll höfuðatriði bornar undir ríkisstjórnina í heild til samþykktar. Við-
skiptamálaráðherra sker einnig úr um ágreiningsmál, sem einhver fjárhagsráðs-
maður skýtur til hans.

2. Við 2. gr. Greinin falli niður.
3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Síðari málsgrein 1. tölul. 12. gr. laganna orðist þannig:
Höfuðreglan, sem fara skal eftir við úthlutun leyfanna, skal vera að láta

þá sitja fyrir innkaupum, sem geta sýnt fram á, að þeir geti keypt vöruna og
komið henni til neytandans við ódýrasta verði, í þeim vöruflokkum, þar sem
hægt er að koma við gæðasamanburði. í öðrum vöruflokkum skal veita % hluta
af innflutningnum til þeirra innflytjenda, er áður hafa annazt hann, og í sömu
hlutföllum og þeir hafa haft næstu 3 ár á undan (meðaltal), en hinum % hluta
skal úthluta annaðhvort til viðbótar á sama hátt eða til að greiða fyrir nýjum
innflytjendum eða til að jafna óeðlilegan mismun að dómi fjárhagsráðs. Við
úthlutun leyfanna skal enn fremur að því stefnt, að vörudreifingin um landið
verði sem jöfnust, miðað við þarfir á viðkomandi stað og heildar innflutning til
landsins í hverjum vöruflokki. Innflutnings- og gjaldeyrisleyfi skal yfirleitt ekki
veita, nema fyrir liggi upplýsingar um verð vörunnar, og þá fyrir ákveðnu
magni fyrir ákveðið verð.

4. Við 4. og 5. gr. Greinarnar falli niður.
5. Við 6. gr. Greinin orðist svo:

A eftir 13. gr. laganna komi ný gr., svo hljóðandi:
Á meðan skömmtun á nauðsynjavörum er talin óhjákvæmileg að dómi fjár-

hagsráðs, skalleitazt við að sjá um, að hæfilegar birgðir af skömmtunarvörum
séu jafnan fyrirliggjandi í landinu. Skal það gert á þann hátt að ákveða fyrst
um sinn innflutningsmagn þessara vörutegunda nokkru hærra en skömmtunar-
vörumagnið. Við veitingu innflutnings- og gjaldeyrisleyfa fyrir þessum skömmt-
unarvörum skal siðan taka tillit til, hvaða innflytjendur hafa mesta sölu, og
veita þeim leyfin fyrst og fremst, innan þeirra takmarka, sem 12. gr. setur.

6. Við 7.-12. gr. Greinarnar falli niður.


