
sþ. 350. Nefndarálit [19. mál]
um till. til þál. um kosningu milliþinganefndar til að endurskoða lög um útflutnings-
verzlun og gjaldeyrismál.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu þessarar tillögu. Meiri
hlutinn vill vísa henni til ríkisstjórnarinnar. En minni hlutinn leggur til, að hún
verði samþykkt óbreytt.

Að okkar dómi fjallar þessi þáltill. UIll mál, sem er í senn yfirgripsmikið og ákaf-
lega mikilvægt. Verzlun með útflutningsvörur landsmanna er háð leyfum, og hefur
svo verið um árabil. Skipulag og Iramvæmd þessara mála hefur sætt mikilli gagn-
rýni. Og þau eru þannig vaxin, að nauðsynlegt er að taka þau til rækilegrar yfirveg-
unar öðru hverju. Í tillögunni er gert ráð fyrir, að þingkjörin nefnd framkvæmi
slíka athugun nú og skili áliti til Alþingis svo fljótt sem við verður komið. Virðist
það i mesta máta eðlilegt, að Alþingi sjálft taki til endurskoðunar stórmál sem þetta
og þá ekki sizt þegar hörð og mjög almenn gagnrýni er uppi höfð.

Allsherjarnefnd hefur sent þingsályktunartillöguna allmörgum aðilum til um-
sagnar, og hafa fimm þeirra skilað áliti.

Landssamband ísl. útvegsmanna telur tillöguna óþarfa og vitnar til samþykkta
samtakanna um nauðsyn skipulags i útflutningsverzluninni. - En i tillögunni er
raunar engin afstaða tekin til þess eða annarra efnisatriða málsins.

Seðlabankinn telur nauðsynlegt að endurskoða lög og reglur um útflutnings-
verzlunina við og við. Hann greinir og frá endurskoðun tiltekinna atriða, sem ný-
lega hefur farið fram á vegum bankanna, en tekur ekki beina afstöðu til tillögunnar.

Alþýðusamband Íslands, Stéttarsamband bænda og Farmanna- og fiskimanna-
samband Íslands mæla eindregið með samþykkt tillögunnar.

Umsagnir þessara aðila verða prentaðar hér á eftir sem fylgiskjöl.
Minni hluti allsherjarnefndar telur fyllilega tímabært að skoða nú að nýju fyrir-

mæli laga og reglugerða um útflutningsverzlun Íslendinga, svo og framkvæmdina,
telur enda sjálfsagt að verða við hinum almennu óskum borgaranna um slíka
endurskoðun og leggur til, að tillagan verði samþykkt.

Alþingi, 12. marz 19m).

Vilhjálmur Hjálmarsson,
frsm.

Jónas .Jónsson. Geir Gunnarsson.
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Fylgiskjal I.

LANDSSAMBAND ÍSLENZKRA (]TVEGSMANNA
Reykjavík, 24. febrúar 1969.

Vísum til bréfs háttvirtrar allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis frá 5. nóvember
1968, ásamt þar með fylgjandi tillögu til þingsályktunar UIll kosningu milliþinga-
nefndar til að endurskoða lög um útflutningsverzlun og gjaldeyrismál.

A aðalfundum samtakanna hin síðari ár hefur verið samþykkt eftirfarandi álykt-
un varðandi þessi mál:

"Aðalfundur L.í.Ú. telur, að sala á íslenzkum sjávarafurðum eigi að vera í hönd-
um samtaka framleiðendanna sjálfra í hverri Iramleiðslugrein, og telur það mjög
varhugavert, að í þeim greinum útflutningsins, þar sem slík sölusamtök frameiðend-
anna eru starfandi, sé einstökum aðilum veitt aðstaða til þess að sitja að beztu mörk-
uðunum og vera lausir við að selja á óhagstæðari mörkuðum og taka þátt i kostnaði
við að vinna nýja markaði. - Reynslan hefur og sýnt, að framboð frá mörgum að-
ilum á útflutningsafurðum hefur oft haft áhrif til óeðlilegs verðfalls þeirra."

Samtökin álíta fyrir sitt leyti, að nefndarskipun sé óþörf, þar sem þau telja eðli-
legt, að útflutningsverzlun landsmanna eigi að vera á sama hátt og hún hefur verið
hin síðari ár, þ. e. sem mest í höndum framleiðenda sjálfra, sbr. og það, sem fram
kemur í ofangreindri ályktun.

Vér viljum að endingu biðjast velvirðingar á þeim drætti, sem orðið hefur á að
svara erindi yðar.

Virðingarfyllst,
f. h. Landssambands ísl. útvegsmanna,

Gunnar I. Hafsteinsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis,
Alþingi, Reykjavík.

Fylgiskjal II.

SEÐLABANKI íSLANDS
Reykjavík, 29. nóvember 1968.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis hefur í bréfi, dags. 5. þ. m., leitað umsagnar
Seðlabankans um tillögu til þingsályktunar um kosningu milliþinganefndar til að
endurskoða lög og reglugerðir um útflutningsverzlun og gjaldeyrismál.

Þau stjórnvöld, sem fjalla um hér umrædd mál, eru útflutningsdeild viðskipta-
ráðuneytisins á vegum ríkisstjórnarinnar með markaðsmál, veðspurstnál og leyfa-
veitingar, gjaldeyrisbankarnir og einkum Seðlabankinn með stjórn gjaldeyriseftirlits
og tollyfirvöld.

Þær lagareglur, sem einkum fjalla um þessi mál og varða bankana, eru lög
30/1960, um innflutnings- og gjaldeyrismál o. fl., sjá 8. gr. reglugerðar um sölu og
útflutning á vörum, nr. 95/1960, og reglugerð nr. 79/1\360, UIll skipan gjaldeyris- og
innflutningsmála o. fl., sjá einkum 18.-21. gr.

Mál, er varða útf'lutningsverzlun og gjaldeyrisskil, eru þannig vaxin, að nauð-
syn ber til að reglur, sem um þau gilda, séu endurskoðaðar reglulega með tilliti til
breytinga, sem eiga sér stað í framkvæmd útflutningsverzlunarinnar.

Einmitt með tilliti til þess var snemma árs 1967, að frumkvæði gjaldeyrisbank-
anna þriggja og í samráði við viðskiptaráðherra, skipuð nefnd lllanna til þess að
fjalla um skil útfluttra afurða og gera tillögur um breytingar á reglum, eftirliti og
allri framkvæmd, er þau snertir.
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Skilaði nefndin allýtarlegu áliti ásamt tillögum, dags. 8. apríl s.l. Miða tillög-
urnar að því að gera framkvæmd þessara mála traustari. Fylgir álit nefndarinnar
hér með til upplýsinga fyrir allsherjarnefnd.

A grundvelli tillagna nefndarinnar hafa verið gerðar ýmsar breytingar á fram-
kvæmd þessara mála, einkum að því er snertir meðferð og innheimtu útflutnings-
skjala, en þær tillögur eru að verulegu leyti komnar til framkvæmda svo og endur-
skoðuð útgáfa útflutningsleyfa.

Unnið er að frekari framkvæmd tillagnanna.
Að lokum vill Seðlabankinn láta í ljós þá skoðun sína, að í löggjöf um þessi

mál er einungis unnt að marka heildarstefnu, en um reglur um framkvæmd hinnar
tæknilegu hliðar málanna verður réttast og bezt fjallað af sérfróðum mönnum á veg-
um ráðuneytis, gjaldeyrisbanka og tollyfirvalda.

Virðingarfyllst,
Seðlabanki Íslands,

Davíð Ólafsson. Bj. Tryggvason.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.

Fylgiskjal III.

ALÞÝÐUSAMBAND ÍSLANDS

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis.
Reykjavík, 18. nóvember 1968.

Alþýðusambandinu hefur verið send tillaga til þingsályktunar um kosningu
milliþinganefndar til að endurskoða lög um útflutningsverzlun og gjaldeyrismál.

Tillagan var rædd á miðstjórnarfundi sambandsins, cg var það samdóma álit
miðstjórnarmanna, að fyllilega væri tímabært að hraða endurskoðun laga og reglu-
gerða um útflutningsverzlunina og þá eigi síður allt um gjaldeyrismálin.

Þá er einnig æskilegt, að kannað verði rækilega, hvernig framkvæmd þessara
laga og reglugerða sé nú.

Alþýðusambandið mælir því með samþykkt tillögunnar á þessu þingi og telur
æskilegt, að þessu endurskoðunarstarfi gæti orðið lokið sem fyrst.

Virðingarfyllst,
Alþýðusamband Íslands,
Hannibal Valdimarsson.

Fylgiskjal IV.

STÉTT ARSAMBAND BÆNDA
Reykjavík, 16. desmeber 1968.

A fundi stjórnar Stéttarsambands bænda lH. nóv. 1968 var samþ. eftirfarandi
bókun:

"Lagt fram erindi, dags. 5. þ. m., frá allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, þar sem
óskað er umsagnar um till. til þál. um kosningu milliþinganefndar til að endurskoða
lög Um útflutningsverzlun og gjaldeyrismál. Óskað er svars fyrir 1. des. n.k, Sam-
þykkt var að mæla með því, að nefnd þessi verði skipuð."

Virðingarfyllst,
f. h. stjórnar Stéttarsambands bænda,

Gunnar Guðbjartsson. Sæm. Friðriksson.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Reykjavík.
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Fylgiskjal V.

FARMANNA- OG FISKIMANNASAMBAND ÍSLANDS

Reykjavík. 18. nóvember 1968.
Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands hefur borizt heiðrað bréf allsherjar-

nefndar sameinaðs Alþingis, dags. 5. ll. 1968, þar sem óskað er umsagnar sambands-
ins it tillögu til þingsályktunar á þingskjali nr. 19, um kosningu milliþinganefndar
til að endurskoða lög um útflutnlngsverzlun og gjaldeyrismál.

Sambandið hefur athugað tillögu þessa á tveim fundum í stjórn sambandsins,
og viljum vér í þessu sambandi taka fram, að vér teljum alveg tímabært, ef ekki
nauðsynlegt, að sú endurskoðun fari fram, sem í tillögunni er greint frá, og að henni
verði hraðað eftir föngum.

Viljum vér þVÍ skora á Alþingi að samþykkja þessa tillögu til þingsályktunar
ú þingskjali nr. 19.

Virðingarfyllst.
Farmanna- og fiskimannasamband Íslands,

Ingólfur Stefánsson.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis,
Alþingishúsinu, Reykjavík.
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