
Nd. 192. Breytingartillögur [107. mál]
við frv. til laga um verðlagsráð sjávarútvegsins.

Frá 2. minni hl. sjávarútvegsnefndar (GeirG).
1. Við 1. gr.

a. A-liður orðist svo:
Af hálfu fisksöluaðila :
4 fulltrúar tilnefndir af Landssambandi ísl. útvegsmanna.
2 fulltrúar tilnefndir af Alþýðusambandi Íslands.
1 fulltrúi tilnefndur af Sjómannasambandi íslands.
1 fulltrúi tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands.

b. Á eftir 1. málsgr. komi ný málsgrein, er orðist svo:
Fulltrúar í verðlagsráði tilnefndir af fisksöluaðilum mega ekki vera

félagsbundnir í samtökum fiskkaupenda eða hafa nokkurra hagsmuna að
gæta varðandi fiskkaup andstæðra hagsmunum fiskseljenda.

2. Við 2. gr. 1 stað ,,14 fulltrúum" komi: 16 fulltrúum.
3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Fiskideild.
Þegar ákveða skal verð á fiski, rækjum, humar og öðrum sjávarafla öðrum

en síld, skal verðlagsráð skipað 8 fulltrúum fisksöluaðila skv. 1. gr. og 8
aðilum fiskkaupenda þannig: 3 frá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, 2 frá
Sölusambandi ísl. fiskframleiðenda, 2 frá fiskvinnslustöðvum á vegum S. Í. S.
og 1 frá Samlagi skreiðarframleiðenda.

4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
SíldardeiId.

Þegar ákveða skal verð á síld, sem veidd er við Norður- og Austurland,
skal verðlagsráð skipað 8 fulltrúum fisksöluaðila skv. 1. gr. og 8 fulltrúum
fiskkaupenda þannig: 3 frá Félagi síldarsaltenda á Norður- og Austurlandi,
3 frá síldarverksmiðjueigendum á Norður- og Austurlandi, 1 frá fiskvinnslu-
stöðvum á vegum S. 1. S. og 1 frá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna.

Þegar ákveða skal verð á síld, sem veidd er við Suður- og Suðvesturland,
skal verðlagsráð skipað .8 fulltrúum fisksöluaðila skv. 1. gr. og 8 fulltrúum
fiskkaupenda þannig: 3 frá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, 2 frá síldar-
verksmiðjueigendum á Suður- og Vesturlandi, 2 frá Félagi síldarsaltenda á
Suður-og Vesturlandi og 1 frá fiskvinnslustöðvum á vegum S. Í. S.

Um skiptingu milli svæða skal ákveða með reglugerð.
5. Við 6. gr. Aftan við greinina bætist: Skylt skal verðlagsráði að birta opinber-

lega þegar að lokinni verðákvörðun hverju sinni sundurliðað a útreikninga þá,
sem verðlagningin er byggð á.

6. Við 7. gr. Aftan við greinina bætist: Nú er breytt gengi íslenzkrar krónu, og
skal þá verðlag sjávarafla breytast um leið í réttu hlutfalli við breytingu
á gengi krónunnar.

7. Við 9. gr. Greinin orðist svo: Nú næst ekki einróma samkomulag i verðlags-
. ráði um verð] einstökum atriðum eða um verð á sjávarafla i heild 10 dögum
áður en nýtt verðákvörðunartimabil skal hefjast, og ber þá ríkissáttasemjara að
að taka upp störf með verðlagsráði og vinna að því, að samkomulag geti tekizt
um verðákvörðun.

Hafi ekki náðst samkomulag um aflaverð, þegar veiðitímabil hefjast, getur
sáttasemjari borið fram miðlunartillögu umaflaverðið, er lögð verði fyrir félög
kaupenda og seljenda, sem hlut eiga að máli. Áður en sáttasemjarl ber fram
miðlunartillögu, ber honum að ráðgast um það við verðlagsráð m. a., hvenær
og hvernig atkvæðagreiðsla um miðlunartillöguna skuli fram fara. Skal við
fralllkvæmd atkvæðagreiðslu um miðlunartillöguna farið eftir því, sem við á
að lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80 11. júní 1938.


