
Ed. 332. Frumvarp til laga [147. mál]
um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins.

(Eftir 2. umr. í Ed., 10. marz.)

1. gr.
A árinu 1967 er ríkisstjórninni heimilt að greiða sem svarar 8% viðbót við

það lágmarksverð á ferskfiski öðrum en síld og loðnu, sem Verðlagsráð sjávar-
útvegsins og yfirnefnd þess ákveða. Skal viðbótin skiptast þannig, að 5% greiðist
mánuðina marz og apríl, en 11% aðra mánuði ársins.



2. gr.
Til þess að standa straum af greiðslu þeirrar viðbótar við fiskverðið, sem

heimiluð er i 1. gr. þessara laga, er ríkisstjórninni heimilt að lækka greiðslur til
verklegra framkvæmda og framlag til verklegra framkvæmda annarra aðila á
fjárlögum ársins 1967 um 10%. Þá er ríkisstjórninni einnig heimilt að lækka
greiðslur til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árið 1966 um 20 millj. kr. frá þvi, sem
ákveðið er i 16. gr. laga nr. 51 10. júní 1964, um tekjustofna sveitarfélaga, með
þeirri breytingu, sem ákveðin var með lögum nr. 67 23. des. 1964, um breytingu á
lögum nr. 51 10. júni 1964, um tekjustofna sveitarfélaga.

3. gr.
A árinu 1967 er ríkisstjórninni heimilt að verja 20 millj. kr. til þess að greiða

fiskseljendum verðbætur á línu- og handfærafisk. Þessar greiðslur koma til skipta
á milli sjómanna og útgerðarmanna samkvæmt samningum um hlutaskipti.

4. gr.
Heimilt er að greiða viðbótarbætur á línufisk, veiddan á tímabilinu frá 1.

október til 31. desember 1966, umfram þá 25 aura á kíló, sem ákveðið var með
lögum nr. 16 16. april 1966, að ríkissjóður skyldi greiða. Heildarverðbætur á
linu- og handfærafisk á árinu 1966 skulu þó ekki fara fram úr 20 millj. kr.

5. gr.
Stjórn Aflatryggingasjóðs er heimilt að ákveða, að bætur til togara úr sjóðnum

vegna aflabrests 1966 skuli miðast við úthaldstíma þeirra á þvi ári, svo og að
setja um þetta nánari reglur með samþykki sjávarútvegsmálaráðherra.

6. gr.
Stofna skal sjóð, er hafi það hlutverk að greiða verðbætur vegna verðfalls á

frystum fiskafurðum, sem framleiddar eru á árinu 1967, öðrum en síldar- og
loðnuafurðum, svo sem fyrir er mælt i 7. gr.

Rikissjóður greiði til sjóðsins 140 millj. kr. af greiðsluafgangi ársins 1966.
Verði innstæða i sjóðnum eftir reikningslok, skal því fé ráðstafað sem stofnfjár-
framlagi til verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, enda hafi þá verið sett lög um slíkan
sjóð. Ella rennur innstæða þessi í rikissjóð. Rikissjóður ábyrgist, að sjóðurinn
geti staðið við skuldbindingar þær, sem á hann eru lagðar i 7. gr.

7. gr.
Sjóður sá, sem um ræðir i 6. gr., greiðir verðbætur á frystar fiskafurðir, fram-

leiddar á árinu 1967, aðrar en síldar- og loðnuafurðir. Verðbætur þessar skulu
nema 55% af verðlækkun, er verða kann miðað við verðlag, er fékkst fyrir sömu
framleiðslu á árinu 1966. Verði verðfall á árinu 1967, er nemi meiru en 5% miðað
við verðlag 1966, skuli verðbæturnar hækka til viðbótar um 2% af heildarverð-
lækkuninni fyrir hvert 1%, sem verðlag lækkar umfram 5%. Greiðsla verðbóta
skal þó aldrei vera hærri en 75% af verðlækkun.

Skipta skal freðfiskframleiðslunni i nokkra meginflokka eftir fisktegundum,
og skulu verðbætur reiknaðar af hverjum flokki fyrir sig. Um framkvæmd á
greiðslum úr sjóðnum fer að öðru leyti eftir reglum, er sjávarútvegsmálaráðherra
setur.

8. gr.
Ríkissjóður leggur fram 50 millj. kr. á árinu 1967, er verja skal til framleiðni-

aukningar frystihúsa og annarra endurbóta í framleiðslu frystra fiskafurða. Seðla-
banki Islands úthlutar fé þessu til tiltekinna framkvæmda í samráði við Lands-
banka Islands og Útvegsbanka Islands eftir reglum, sem sjávarútvegsmálaráðherra
setur.



9. gr.
A árinu 1967 heimilast að greiða úr ríkissjóði 10 millj. kr. til verðbóta á út-

fluttar skreiðarafurðir eða útfluttar afurðir af öðrum fiski en sild og loðnu eftir
reglum, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur.

10. gr.
Í samráði við samtök framleiðenda og þær lánastofnanir, er sérstaklega starfa

fyrir sjávarútveginn, lætur ríkisstjórnin fram fara athugun árekstraraðstæðum
og fjárhagslegri uppbyggingu frystiiðnaðarins. A grundvelli hennar verði gerðar
tillögur, er miði að þvi að bæta rekstrargrundvöll frystihúsanna, svo sem með
bættri uppbyggingu iðnaðarins, aukinni hráefnisöflun, tæknibreytingum og fjár-
hagslegri endurskipulagningu. Til þess að greiða fyrir slíkum aðgerðum og i sam-
bandi við þær er Rikisábyrgðasjóði heimilt að gefa eftir kröfur á einstök frystihús,
ef slíkt er óhjákvæmilegt til þess að koma þeim á viðunandi grundvöll, enda fallist
aðrir kröfuhafar einnig á eftirgjafir. eftir því sem eðlilegt þykir. Allar tillögur
um eftirgjafir á kröfum rikissjóðs skulu lagðar fyrir fjárveitinganefnd til sam-
þykktar. Heimilt er fjármálaráðherra að gefa eftir greiðslur stimpíl- og þinglýs-
ingagjalda vegna eigendaskipta, sem þurfa að eiga sér stað i sambandi við þessar
aðgerðir.

11. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 16 16. april

1966, um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins.


