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um frv. til laga um verðjöfnun á olíu og benzíni.

Frá 2. minni hl. allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd hefur tvíklofnað um þetta frumvarp. Tveir nefndarmanna (PZ
og LJóh) leggja til, að frumvarpið verði samþ. óbreytt. Aðrir tveir (RÞ og GÍG)
vilja vísa því frá með dagskrártillögu. en ég vil, að frumvarpið verði samþ. með
breytingu, sem ég tel töluverðu máli skipta.

Ég er alveg samþykkur hugmyndinni um það, að olía og benzín sé selt á sama
verði um land allt, enda hef ég á þessu þingi flutt frumvarp um, að ríkið gerist þátt-
takandi í innflutningi þessara vörutegunda í því skyni að lækka verðið á þeim og að
þær yrðu þá seldar á sama verði i heildsölu alls staðar þar, sem olíuskip gætu landað
í olíugeyma. Þetta frumvarp mitt byggðist á sannfæringu minni um það, að núver-
andi verðlag á þessum vörum væri meira miðað við hið alkunna gróðasjónarmið
olíuhringanna heldur en þarfir og hagsmuni notendanna.

Í fullu samræmi við þetta lít ég svo á, að þá verðjöfnun, sem frumvarp þetta
gerir ráð fyrir, eigi að framkvæma á kostnað olíufélaganna, þannig að olíu- og
henzínverðið hækki ekki frá því, sem það nú er lægst í útsölu, þ. e. hér í Reykjavík.

Til stuðnings þeirri staðhæfingu minni, að álagning olíufélaganna sé hærri en
nauðsyn ber til, vil ég minna á það, að á s. 1. ári hækkuðu olíufélögin útsöluverð sitt
um 10%, að því er virtist alveg að tilefnislausu. Einnig er mér kunnugt um, að
olíuverð hér Í Reykjavík er allmiklu hærra en í nágrannalöndunum, án þess þó
að um hærri flutningskostnað hingað sé að ræða. Skal ég t. d. nefna, að hinn 18. nóv.
s. l. var verð á brennsluolíu (fuelo!íu) í Englandi kr. 369.03 pr. tonn, þegar sams
konar olía kostaði hér í Reykjavík kr. 455.00 tonnið - þ. e. kr. 86.00 hærra. Ofan
á þetta Reykjavíkurverð bæta svo olíufélögin allt að því hálfu öðru hundraði króna,
þegar til Norður- og Austurlandsins kemur.

Nú er hins vegar sýnt af meðferð málsins í neðri deild og undirtektum alls-
herjarnefndar þessarar deildar, að ekki fæst þingvilji fyrir þeirri lækkun á álagn-
ingu olíufélaganna, sem felst í því að láta þau bera kostnaðinn af verðjöfnuninni.
Ég vil þess vegna reyna meðal veg um afgreiðslu málsins, þannig að olíufélögin
séu látin bera nokurn hluta verðjöfnunargjaldsins - án þess að olíuverð megi
hækka - en að ríkissjóður greiði hinn hlutann. Tel ég þá haganlega st skipt þannig,
að olíufélögin greiði verðjöfnunargjaldið af allri olíu, sem lögin taka til, en ríkis-
sjóður greiði verðjöfnunargjald af seldu benzíni.

Um getu olíufélaganna til greiðslu verðjöfnunargjaldsins - án verðhækkunar
- þarf ég ekki að ræða frekar en orðið er. En til stuðnings því, að ríkissjóður
greiði verðjöfnunargjald af benzíninu, minni ég á það, að ekki minna en 40% af
útsöluverði benzíns hér í Reykjavík renna beint í ríkissjóðinn sem innflutnings-
gjöld og söluskattur. Ef alþingismenn utan af landi hafa áhuga á því, að umbjóð-
endur þeirra fái keypt benzín á viðskiptasvæðum sínum við sama verði og Reyk-
víkingar, ætti þeim ekki að vaxa í augum, þótt ríkissjóður þyrfti að fórna í því skyni
um það bil 16. hluta þeirra tolla, sem hann tekur af benzíninu.

Samkvæmt þessu legg ég til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

Við 2. gr.
a. Fyrir orðin "skulu olíufélögin (innflytjendur)" komi: skal.
b. Við greinina bætist:

Innflytjendur þeirra olíutegunda, sem lög þessi taka til, greiða verðjöfn-
unargjaldið af olíu, en ríkissjóður greiðir verðjöfnunargjaldið af benzíni.

Ekki má hækka útsöluverð á olíu eða benzíni vegna verðjöfnunarinnar.
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