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Sjávarútvegsnefnd Alþingis 
Formaður sjávarútvegsnefndar:
Hr Guðjón Hjorleifsson alþingismaður

Umsögn frá Samtökum fiskvinnslu án útgerðar (SFÁÚ) um frumvarp til laga um breytingar 
á lögum nr 79 um uppboðsmarkaði fyrir sjávarafla ,þingmál nr 616.

Kvörtun: SFÁÚ var ekki kunnugt um að framangreint frumvarp væri til meðferðar í 
háttvirtri Sjávarútvegnefhd fyrr en þann 27. mars , þegar ætlað var formlegri meðferð 
þess í nefhdinni væri lokið, samkvæmt upplýsingum frá nefndarformaimi.
Hér er um að ræða mál sem varða mjög mikilvæga hagsmuni umbjóðenda SFÁÚ, sem 

eru fiskvinnslufyrirtæki sem ekki stunda útgerð en byggja hráeniföflun sína á viðskiptum 
á fiskmörkuðum.
Samkvœmt því telja Samtökin sig eiga ótvírœðan rétt til þess að koma sjónarmiðum 
sínum á framfæri á meðan málið er til meðferðar í Sjávarútvegsnefd og hér með mælst 
til þess að við því verði brugðist.
Eftirfarandi umsögn telst ekki breyta þeim rétti, þar sem hún er alls ekki tœmandi um 
sjónarmið félagsins.

Umsögn SFÁÚ um frumvarp breytingar á lögum nr 79, mál 616:
Samtök fiskvinnslu án útgerðar telja afgreiðslu áðumefnds frumvarps sem lög frá háttvirtu 
Alþingi í öllu falli ekki tímabær nú .SFÁÚ telur nauðsynlegt og leggur áherslu á að áður en 
til þess komi að útlendingum heimilist eignaraðild að íslenskum fiskmörkuðum þá verði að:

• Setja inn í núverandi lög um innlenda uppboðsmarkaði fyrir fisk ákvæði um dreifða 
eignaraðild að þeim.

• Að leidd verði í gildi reglugerð, samkvæmt ákvæðum 5. greinar laga nr 79 frá mai 
2005 um uppboðsmarkaði, þar sem kveðið væri á um starfsemi uppboðsmarkaða 
og þá skilmála sem þeim bæri að starfa eftir ,svo og reglugerð um sölu á afla sem ekki 
er kominn á uppboðsmarkað.

Athugasemd: Umfyrra atriðið: SFÁÚ hefur ætíð litið svo á að uppboðsmarkaðir gengdu 
þýðingarmiklu hlutverki og þyrftu að svara ríkum kröfum um hlutleysi gagnvart bæði 
kaupendum og seljendum. Þröng eignaraðild eins og nú er möguleg stangast augljóslega á við 
þessa kröfu og getur ekki samrýmst því hlutverki sem uppboðsmarkaði er ætlað að gegna. 
Seinna atriðið: Mjög brýnt er að uppboðsmörkuðum fyrir fisk verði settar skýrar og 
fullnægjandi starfsreglur og hefur SFÁÚ lengi lagt ríka áherslu á nauðsyn þess.
Nú háttar svo til að forráðamenn markaðanna hafa komist upp með að setja upp 
viðskiptaskilmála ,sem eru í fullri andstöðu við viðskiptavini þeirra og sem við teljum 
stangast á við réttmæta viðskiptahætti. Afleiðingin er sú að því miður logar ófriður milli 
fiskkaupenda og einstakra fiskmarkaða sem fara sínu fram með slíkum hætti.
Og það er ekki traustvekjandi að einmitt sömu aðilar skuli sækja fastast fram um það nú að 
umrætt lagafrumvarp komist i gegn.
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