
Nd. 303. Breytingartillögur [88. mál]
yið frv, til 1. um aðstoð til útvegsmanna.

Frá sjávarútvegsnefnd.
1. Við 1. gr.

a. A eftir orðunum "síldveiðar stunduðu" i1.málsgr. komi: fyrir Norðurlandi.
b. "lH47" Í 3. tölulið falli niður.
c. Orðin "en skal þó ekki nema hærr i hundraðhluta en eflir verður gefinn að

meðaltali þeim útgerðarfyrirtækjum, sem aðstoð fit til opinberra skuldaskila
samkvæmt lögum þessum" falli niður.

2. Við 10. gr.
a. 1. málsl. 1. niálsgr. orðist svo:

Lán úr sjóðnum má veita eigendum eða útgerðarmönnum vélskipa og
línuveiðigufuskipa, er síldveiðar stunduðu fyrir Norðurlandi á tímabilinu
1945-1950.

b. Í stað "eigendum" í 2. málsgr. komi: eigendum eða útgerðarmönnum.
3. Við 12. gr. Í stað ,,1. maí" komi: 1. nóvember.
4. Við 15. gr. Í stað "menn" komi: umboðsmenn.
5. Við 16. gr.

a. Aftan við 1. málsl. 3. tölul. komi: ef skipaðir hafa verið samkvæmt 15. gr.
b. 8. töluliður orðist svo:

Rökstutt álit umboðsmanna sjóðsstjórnar, ef skipaðir hafa verið sam-
kvæmt 15.gr., um aðstöðu lánbeiðanda til útgerðar og afkomumöguleika hans.

6. Við 17. gr.
a. Orðið "sjóðsins" í 1. málsl. 1. málsgr, falli niður.
b. Síðasta málsgr. falli niður.
e. Aftan við greinina komi ný grein (verður 18. gr.), svo hljóðandi:

Virðingarverð allra eigna lánbeiðanda. sem farið er eftir við skulda-
skilin, sbr. 10. og 11. gr., ákveður stjórn sjóðsins með hliðsjón af mati rrm-
boðsmanna og matsmanna, ef skipaðir hafa verið, sbr. 15. og 17. gr.

7. Við 18. gr. 1. málsl. orðist svo:
Þegar sjóðsstjórin hefur fengið í hendur tilskilin gögn samkvæmt lögum

þessum, tekur hún ákvörðun um, hvort lánbeiðandi geti komið til greina við
lánveitingu.

8. Við 20. gr. Í stað orðanna "aðstoð samkv. þeim, þar á meðal til lánveitinga"
í 1. málsgr, komi: lánveitingu.

9. Við 26. gr. Aftan við greinina komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Með kröfur ríkissjóðs samkvæmt 1.-3. tölulið 1. gr. laga þessara má þó

að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar fara sem óveðtryggðar kröfur, þótt veð-
trygging kunni að vera fyrir láninu.

10. Við 27. gr. Í stað .Jánbeiðandi hefur" komi: lánbeiðandi hafi.


