
Ed. ÍOI. E 'efndarálit

um frv. til laga um einkaleyfi.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Eftir a thugun á frumvarpi þessu, hefir nefndin komið sjer sam an  um að 
mæla með því, að háttv. deild sam þykki frumvarpið  aneð 2 aðalbreytingum.

E nda þótt einn nefndarm anna sje mjög efins i þvi, að rjett sje að sleppa 
því, að láta sjerstaka einkaleyfisnefnd hafa á hendi rannsókn  á skilyrðum einka- 
leyfa, og yfir höfuð hafa á hendi fram kvæm d laganna, þá  vill h an n  þó til sam- 
komulags við sljórnina ganga inn á, að alt ráðuneytið komi i stað slikrar nefnd- 
ar. Ö nnur aðalbreytingin er í því innifalin, að leyfin sjeu veitt til 15 ára í upp- 
hafi, en verði ekki framlengd. Vjer Ieggjum því til, að frumv. verði sam þykt 
með eftirfarandi



BREYTINGUM.

1. Við 1. gr.
Fyrir »veila« í 8. línu komi: 
veita,

2. Við 2. gr.
Fyrir aRjett er veita« í upphafi greinarinnar komi:
Rjelt er að veita.

3. Við 4. gr.
a) fyrir »5 ár« komi:

15 ár.
b) Orðin »Endurnýja m á .................... á undan« falli burtu.

4. Við 7. gr.
Greinin orðist svo:
Fyrir einkaleyfi hvert skal greiða 50 kr. gjald til ríkissjóðs fyrir fyrslu 

5 ár leyfistímans. Fyrir næstu 5 árin skal greiða 300 kr. gjald og fyrir sið- 
ustu 5 árin 600 kr. Gjald þelta greiðist fyrirfram fyrir 5 ár i senn.

-5. Við 8. gr,
a) Fyrir »3 ár« i npphafi 2. málsgr. komi:

5 ár.
b) Fyrir »Ráðherra alvinnumálanna« í 4. málsgr. komi:

Ráðuneytið.
c) Fyrir »ráðherrans« í sömu málsgrein korni: 

ráðuneytisins.
6. Við 9. gr.

Fyrir »atvinnumálaráðherrans« i siðustu málsgrein komi: 
ráðuneytisins.

7. Við 10. gr.
a) 1. málsgrein orðist svo:

Ráðuneytið úrskurðar um einkaleyfisumsóknir.
b) Orðin: »Ef ekki hefir verið sótt . . . útgjöldin við þetta« falli burtu.

8. Við 12. gr.
Fyrir »atvinnumálaráðuneytinu« komi: 
ráðuneytinu, *

Alþingi, 14. mars 1922.
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Einar Árnason.


