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um frv. til laga um einkasölu á útflultri síld.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið sammála um frv. þetta. Leggur meiri hl. 
til, að það verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM .

1. Við 2. gr. Aftan við greinina bæ tist:
Útflutningsnefnd kýs í byrjun hvers árs formann fyrir það ár. Fái 

enginn nefndarmanna meiri hluta atkvæða (3 af 5), skipar atvinnumálaráð* 
herra formanninn.

2. Við 4. gr.
a. 1. liður 4. greinar orðist þann ig:

Að ákveða, i samráði við útflutningsnefnd, hvenær söltun og krydd* 
un síldar, eða verkun á annan hátt til útflutnings, byrjar ár hvert, og 
einnig hvenær hætta skuli söltnn og kryddun árlega eða verknn á annan 
hátt til útflutnings.

b. 3. liður sömu greinar orðist þann ig:
Að selja alla saltaða og kryddaða síld eða verkaða á annan hátt til 

útflutnings fyrir ejnkasöluna og skila til síldareigenda andvirði sildar, er 
einkasalan selur, jafnótt og það greiðist, að svo miklu leyti sem unt er, 
að frádregnum kostnaði við starfrækslu einkasölunnar og því, er legst í 
sjóði. Hafi einkasölunni verið afhent meira af sfld til sölu en hún hefir 
getað seit í það sinn, skiftist andvirði þeirrar sildar, er seld hefir verið, 
hlutfallslega milli allra, sem búnir eru að afhenda síld til útflutnings.

3. Við 5. gr. Aftan við greinina bætist:
Enda hvili engin önnur veðbönd á síldinni.

4. V ið 7. gr. Greinin orðist þannig:



Þeir, sem ætla sjer að salta síld, krydda eða verka á annan hátt til 
útflntnings, sknla fyrir 15. april ár hvert tilkynna skriflega framkvæmdar- 
stjórnm einkasölnnnar, hve mikið þeir ætti sjer að verka af síld til útflntn- 
ings á þvi ári. Hverri tilkynningu fylgi þær upplýsingar og skilriki, sem föng 
ern á og gera það sennilegt, að framleiðandmn hafí tök á að verka svo 
mikla síld, sem hann óskar eftir að fá selda. Kom i þá í ljós, að 
ástæða sje til að óttast o f mikla framleiðslu, getnr nefndin takmarkað fram- 
leiðsluna og ákveðið fyrirfram, hve mikla sild hver sildarframleiðandi megi 
verka til útflutnings, enda skal sú ákvörðnn tilkynt honnm, i sfðasta lagi 
1. júni ár hvert. Að jafnaði skal slik takmörknn koma niðnr á öllum til- 
kyntnm framleiðendnm hlntfallslega, svo sem nnt er, nema ástæða þyki til 
að telja fyrirætlanir einhvers þeirra um sildarverkun úr hófi fram, eftir 
áslæðnm hans og fyrirframgerðum ráðstöfunnm til nndirbúnings. Má i því 
efni hafa til hliðsjónar framleiðslnmagn atvinnnrekandans undanfarin ár.

Fyrirframákvörðun nefudarinnar nm sildarmagn hvers framleiðanda 
skal ekki vera því til fyrirstöðu, að nefndin sliti allri sildarsöltun, kryddun 
eða verkun á annan hátt samkvæmt 1. lið 4. greinar, er henni þykir nauð- 
syn til bera, þó sumir hafi þá ekki verkað alla þá sild, er þeir höfðu leyfi til.

5. V ið 8. gr. Greinin orðist svo: .
Myndaðir sknlu tveir sjóðir, varasjóður og markaðsleitarsjóður, og 

sknlu renna i hvorn sjóð V4°/9 andvirði seldrar sildar. Sjóðum þessum
skal stjórnað af útflutningsnefnd samkvæmt reglugerð, er samin verðnr um 
meðferð þeirra, staðfestri af atvinnumálaráðherra.

6. Við 9. gr. í  stað orðanna »1. maí tii 30. apríl« komi: 15. apríl til jafn-
lengdar.

7. V ið 17. gr. Á  eftir greininni komi svo hljóðandi:

Á k v æ ð i  u m  s t n n d a r s a k i r.

Þeir, sem á árinn 1928 ætla sjer að salta síld, krydda eða verka á
annan hátt til útflutnings, skulu hafa frest til 15. mai með að tilkynna skrif-
lega framkvæmdarstjórum eiukasöiunnar, hve mikið þeir ætli sjer að verka 
af sild á árinn.

Alþingi, 11. febrúar 1928.

Erlingur Friðjónsson, 
formaður.

Ingvar Pálmason, 
fnndaskrifari og frsm.


