
Nd. 180. Nefndarálit [107. mál]
um frv. til 1. um verðlagsráð sjávarútvegsins.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Í nefnd þeirri, sem samið hefur frumvarp þetta og skipuð var fulltrúum verka-
lýðssamtakanna, útgerðarmanna og fiskkaupenda, hefur orðið samkomulag um
"ll atriði nema tvö: skipun verðlagsráðs og hlutverk yfirnefndar og starfssvið
hennar, og er þar þó aðeins um einn fulltrúa að ræða í nefndinni, sem gat ekki
myndað samstöðu um þau atriði. Þessu samkomulagi ber að fagna svo og þvi,
að nú fá fiskimenn fulla aðild að ákvörðun um fiskverð.

Með tilliti til þessa taldi meiri hluti sjávarútvegsnefndar ekki rétt að gera
verulegar breytingar á frumvarpi þessu að svo komnu máli, þar sem nefndarmenn
telja eðlilegt, að lögin komi til endurskoðunar, ef þurfa þykir, eftir að reynsla
hefur fengizt af framkvæmd þeirra.

Um 9. gr., sem meiri hlutinn gerir breytingartillögur við, virðist ekki hafa
verið verulegur ágreiningur um annað en það, hvert hlutverk yfirdóms skuli vera.
Meiri hlutinn telur þó rétt, að skýrt komi fram í greininni, annars vegar það, að
um neitunarvald sé að ræða hjá einstökum aðilum í verðlagsráði, og einnig, að
nefndarmaður sá, sem tilnefndur er af hálfu L. 1. Ú., hafi engra hagsmuna að
gæta í samtökum fiskkaupenda. Sennilega hefur nefnd sú, sem frumvarpið samdi,
talið þetta svo sjálfsögð atriði, að ekki þyrfti að taka það fram, og er þetta því
aðeins sett til að koma í veg fyrir hugsanlega tortryggni.

Meiri hl. nefndarinnar mælir með að samþykkja frumvarpið með svofelldri

BREYTINGU:
9. gr. orðist svo:
Nú næst ekki einróma samkomulag í verðlagsráði um verð í einstökum atriðum

eða verð sjávarafla í heild fyrir tilskilinn tíma, og skal þá vísa ágreiningsatriðun-
um til sérstakrar yfirnefndar. Skal hún skipuð fimm mönnum, tveimur tilnefndum
af fisksöluaðilum í verðlagsráði, og skal annar tilnefndur úr hópi fulltrúa L. 1. Ú.,
og má hann ekki eiga aðild að fiskkaupum, vera félagsbundinn eða hafa hags-
muna að gæta í samtökum fiskkaupenda þeirra, sem tilnefna menn í verðlagsráðið
skv. B-lið 1.. gr., en hinn úr hópi sjómannaf'ulltrúa, tveimur tilnefndum af fisk-
kaupendum í verðlagsráði, og skal a.. m. k. annar tilnefndur af þeim aðila, sem
ágreiningur er við, og einum oddamanni, sem verðlagsráð kemur sér saman um.

Nú nær verðlagsráð ekki einróma samkomulagi um skipun oddamanns í yfir-
nefndina innan 2. sólarhringa, frá því .að ákvörðun var tekin um vísun ágreinings
til yfirnefndár, og skal þá oddamaður tilnefndur af hæstarétti.

Þannig skipuð fellir yfirnefndin fullnaðarúrskurð um ágreiningsatriði, og
ræður meiri hluti atkvæða úrslitum.
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