
sþ. 524. Nefndarálit [18. mál]
um till. til þál um lækkun tolla á efnum og vélum til iðnaðarins.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins, og hefur meiri hlut-
inn lagt til, að því verði vísað frá með rökstuddri dagskrá. Minni hlutinn leggur til,
að tillagan verði samþykkt.

Íslenzkur iðnaður hefur að undanförnu átt í vök að verjast, og verður það að
teljast svo brýn nauðsyn að koma honum strax til hjálpar, að ekki er ástæða til að
bíða með það eftir almennri endurskoðun tollamála, sem yfir stendur og meiri hluti
nefndarinnar vísar til.

Þessu til enn frekari stuðnings vísast til umsagna frá Félagi íslenzkra iðnrek-
enda og Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, sem prentaðar eru sem fylgiskjöl með
nefndaráliti þessu.

Alþingi, 22. apríl 1969.

J ónas Jónsson,
frsm.

Vilhjálmur Hjálmarsson.

Fylgiskjal I.

FÉLAG ÍSLENZKRA IÐNREKENDA
Reykjavík, 28. nóvember 1968.

Vér höfum móttekið bréf yðar, dags. 4. nóvember 1968, þar sem óskað er eftir
umsögn um tillögu til þingsályktunar um lækkun tolla á efnum og vélum til iðn-
aðarins. Eins og tekið er fram í bréfi yðar, sendum vér yður umsögn um hliðstæða
tillögu til þingsályktunar, sem kom fram á síðasta þingi.

Stjórn Félag íslenzkra iðnrekenda hefur rætt tillögu þessa að nýju og mælir
með samþykkt hennar. Vísar stjórnin að öðru leyti til umsagnar í bréfi, dags. 29.
febrúar 1968.

Virðingarfyllst,

Félag íslenzkra iðnrekenda,

Þorvarður Alfonsson.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis,

Alþingi, Reykjavík.

FÉLAG íSLENZKRA IÐNREKENDA
Reykjavík, 29. febrúar 1968.

Vér höfum móttekið bréf allsherjarnefndar, dags. 14. þ. m., þar sem óskað er
eftir umsögn um tillögu til þingsályktunar um lækkun tolla á efnum og vélum til
iðnaðarins.

Stjórn Félags íslenzkra iðnrekenda hefur rætt tillögu þessa og mælir með sam-
þykkt hennar. Vísast í því sambandi einnig til samþykkta aðalfunda félagsins á
undanförnum árum.

A því skal þó vakin athygli, að hvorki í sjálfri þingsályktunartillögunni né í
þeirri greinargerð, sem henni fylgir, er minnzt á það vandamál, sem slíkri endur-



skoðun er samfara, vegna þess að hráefni eins fyrirtækis er oft fullunnin vara
annars. Teljum vér þýðingarmikið, að slíkt yrði haft í huga, ef til þeirrar endurskoð-
unar kæmi, sem tillagan gerir ráð fyrir.

Virðingarfyllst,
Félag íslenzkra iðnrekenda,

Þorvarður Alfonsson.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis,
Alþingi, Reykjavík.

Fylgiskjal II.

SÖLUMIÐSTÖÐ HRAÐFRYSTIHÚSANNA
Reykjavík, 18. marz 1968.

Í bréfi, dags. 14. febrúar s.l., óskið þér eftir umsögn vorri varðandi tillögu til
þál. um lækkun tolla á efnum og vélum til iðnaðarins.

Vér viljum tjá yður, að Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna leggur áherzlu á, að
tollar á efni og vélum til fiskiðnaðarins verði afnumdir. Mundi það með öðru
styrkja samkeppnisaðstöðu þessarar greinar útflutningsframleiðslunnar.

Virðingarfyllst,

SÖLUMIÐSTÖÐ HRAÐFRYSTIHÚSANNA,

Guðmundur H. Garðarsson.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis,
Alþingi, Reykjavík.


