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Tilkynning um afgreíðslu á erindinu: til umsagnar frumvörp til laga um stjórn 
fiskveiða og veíöigjald

Á 2932. fundi Bæjarráðs Vestmannaeyja þann, 17.4.2012, var erindió hér aö neðan 
tekið tíf umtjöilunar og svohljóðandí bókun gerð:

Atvinnuveganefnd Alþingis sendir til umsagnar frumvarp til laga um stjórn fiskveiða 
(heildarlög), 657 máí ojg frumvarp tit laga um veiðigjöld (heildarlög). 658 mál

Bæjarráð Vestmannaeyja va.rar Alþingi sterklega við því að samþykkja óbreytt 
fyrirliggjandi frumvörp ríkisstjórnarinnar tíl laga um stjórn fiskveiða og veiöigjöld.

Greinargerð óháðra sérfræðinga, sem fylgir frumvörpunum og sem unnin var að 
beiðni sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytísins, ætti ein og sér að duga 
þingmönnum til að staldra vtð og ígrunda gaumgæfilega áhrif jagasetningar'mnar á 
rekstur og afkomu sjávarútvegsfyrirtækja og á sjávarbyggðir landsíns,

Sérfræöingarnir búast viö umhleypingum á næstu árum meðan útgeröin lagar síg aö 
breyttum aðstæðum ogsegja að áformuð lagasetning muni verða mjög íþyngjandi 
fyrir rekstur sjávarútvegsfyrirtækja. Enn fremur að hækkun veiðigjalds muni án efa 
kíppa stoðum undan skuldsettarl útgerðarfyrlrtækjum,

Þá benda sérfræðingarnir á að byggðaaðgerðir frumvarpsíns séu óííklegartií að ná 
þe im  m arkm iðum  sem  ste fn t e r að, enda sko rti enn hann langtfm astÖðugle ika sem 

getur skapað grundvöll fyrir uppbyggingu atvinnulífs t sjávarbyggðum.

Bæjarráð telur að þessi varnaðarorð, sem fyigja frumvörpunum, séu meira en nseg 
ástæða fyrir alþingismenn til að ieggja málin til hlíðar frekaren að stuðía að því að 
lögfesta þau og stuðla þannig að umhleypingum með ófyrirsjáánlegum afieiðíngum 
fyrir fólk og fyrirtæki í sjávarbyggðum landsins.
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*Sá landsbyggðaskattur sem kallaður er auðlíndagjaid er fáheyrt hár. Boðað 
auðlindagjald hefði verið 5 milljarðarfyrir atvinnulífið í  Vestmannaeyjum árið 2010 
af24 miíljörðum fyrir landið allt. Það gerir sértæka gjaldheimtu upp á tæplega 1.2 
milljónir pr. fbúa í Vestmannaeyjum einungis það ár. Slíkur sértækur skattur kemur 
ofan á ailt annað sem íbúar og atvinnulífið í Vestmannaeyjum greiðir til jafns á við 
aðra.
*Ósanngirnin og óréttlætið í  því að leiða griðariega skattheimtu yfir landsbyggðina 
þegar loks sjást þar merkl um hagvöxt er alger.
*Skattlagning á borð við það sem boðuð e r !frumvarpinu merkir að endurnýjun 
tækja, samfélagsleg uppbygging, framþráun í veiðarfæragerð, framþráun 
teeknibúnaðar, uppbygging mannvirkja, þróun markaða, aukinn virðísauki 
sjávarfangs og fieira kemur ti! með að sitja á hakanum.
*Aukin áhersla á handstýringu og potta dregur úr hagkvæmni og 
stór eykur áhrif stjórnmálamanna á viðskípti ( sjávarútvegi. Úr siikum áhrífum þarf 

frekar að draga.

Á það skai aö lokum bent að Íslendíngar lifa á atvínnugreín sem er niðurgreidd af 
nágrannaþjóðum. Skýrsla Oceana sem kom út í september fjailaði um styrkí ESB tii 
sjávarútvegsfyrírtækja, Niðurstaða skýrslunnar var sú að greinin fékk styrki árið 2009 sem 
samsvaraði 50% af verðmæti aflans. Það myndi merkja að íslendingar hefðu þurft að greiða 
76,5 miiljarða með sjávarútveginum ífyrra í stað þess að nýta hann sem undirstöðu 
hagkerfisins. íslenskir stjórnmáiamenn hijóta að staidra við áður en þeir grípa til óvandaðra 
og illa undirbúinna breytínga á stjórnun sjávarútvegs,________________________________

Afgreiðsia þessi er háð samþykki bæjarstjórnar, og verður yður tiikynnt tafarlaust ef 
hún breytist.
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