
Nd. 007. Breytlng'artlllöffur

við frv. til laga um Sildveiðifjelag Islands.

FlutnÍDgsmenn: Jó n  Baldvinsson og Magnús Jónsson.

1. 1. gr. orðist svo:
Hver sá, er veiða vill í landhelgi síld til ú tflutnings, eða verka útflutnÍDgs- 
síld i landi eða landhelgi, skal hafa til þess sjerstak t leyfi frá rík isstjó rn inni, 
þó með þeim  undantekningum , sem  lög þessi ákveða. R íkisstjórnin  ákveður 
árlega og auglýsir, hve næ r um sóknir um  slík leyfi skuli vera kom nar í 
h en n ar hendur.

2. 2., 3. og 4. gr. falli burt.
3. 7. gr. orðist svo:

Fjelagið getur, með sam þykki ríkisstjórnarinnar, ákveðið, hve mikla síld megi 
veiða til útflutnÍDgs árlega. Nánari fyrirmæli urn takm örkun  sildveiöinnar 
heyra og undir  samþykki ríkisstjórnarinnar.

4. 8. gr. falli burt.
5. Á eftir 9. gr. komi 5 ný jar g r .:

a. Ríkisstjórnin hefir á hendi sölu og útflutnÍDg á allri síld, seni Síldveiði- 
tjelag íslands heflr um ráð  yflr sam kvæ m t lögutn þessum og reynist út- 
flutningshæf eða er ekki breytt í aðra vöru innanlands.

b. Ríkisstjórnin getur skipað einn m an n  eða fleiri til þess að sjá um  sölu 
og útflutnÍDg síldar fyrir sína hönd, og sett með reglugerð eða reglugerð- 
um nánari fyrirmæli um afhending sildar til útflutnings og annað, sem að 
þessu lýtur.

c. Sildveiðifjelag íslands, eða stjórn þess, skal skipa af fjelagsins hendi 3 
m enn til þess að vera til aðstoðar og ráðuneytis rík isstjó rn inn i um  út- 
ílutnÍDg og sölu sildarinnar. Kostnað, er af þessu leiðir, greiðir fjelagið.

d. R íkisstjórnin afheudir stjórn  Síldveiðifjelugs ís lands söluverð sddar, jafn-



, óðuin og það greiðist. Þó skal draga frá söluveiðinu allan þann kostnað,
sem rikisstjói nin hefir vegna utflutnings og sölu sílilarinnar.

e. Síldveiðifjelag íslands, eða stjórn þess, hefir á hendi skiftiugu á söluverði
niilli eigenda sildarinnar, og fer um þá skiftingu eftir því, sem fyrir er
mælt í lögum fjelagsins og fundará lyk tunum  þess.

6. 10. gr. orðist svo:
Brot gegn lögum þessum varða sektum, alt að 50000 kr.

7. Ákvæði til bráðabirgða:
Nú verður svo lengi d rá ttu r  á því, að stofnað verði fjelag meðal síldareig- 
enda, sem gert er ráð fyrir i lögum þessum, að ákvæðuin laganna i því 
efni verður ekki við komið sum arið  1921, og hefir rikissljórnin þá  eigi að 
siður á hendi sölu og útflutning á allri sild, sem útflutt verður, og fer um 
ráðstafanir rik iss tjó rnarinnar hjer að lútandi að öðru leyti sem fyrir er mælt 
í 6. og 7. gr. laga þessara og þeim nánari ákvæðum, er rikisstjórnin setur 
til bráðabirgða.


