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Efni: Umsögn um breytingu á lögum nr. 74/2012, um veiðigjöld{ innheimta veiðgjalda,sérstakt 
veiðigjaid o.fl.)

Aldrei í útgerðarsögu þjóðarinnar hafa stjórnvöld komið fram með lagabreytingar sem leitt með jafn 
afgerandi hætti til þess að forsendur til kjarasamninga milli sjómanna og útvegsmanna eru hreinlega 
ekki til staðar. Algjör óvissa um stjórnkerfi fiskveiða hefur um langt skeið verið allsráðandi í íslenskum 
sjávarútvegi og þegar lög um veiðigjöld nr.74 2012 tóku gildi þann 5. Júlí 2012 þá varð endanlega 
ijóst að tilgangslaust væri fyrir fulltrúa sjómanna og útgerðarmanna að ræða endurnýjun 
kjarasamninga sem nú hafa verið lausir hátt á þriðja ár. Ekki er hægt að skynja annað en að þessi 
þáttur málsins hafí nákvæmlega enga þýðingu í hugum þeirra sem með löggjafavaidið fara.

Ef afkoman er eins góð og af er iátið hjá þeim sem landa 30.000 kg eða minna, sem og þeim sem 
fiska frá 30.000 til 100.000 kg, þá er þá er full ástæða til að breikka skattstofninn með því að þessir 
aðílar leggi sstt af mörkum.
FFSÍ leggur til að gerð verði ítarleg úttekt á því hversu víða séu forsendur til að skilgreina með 
afgerandi hætti landsíns gæði sem sameiginlega auðiind þjóðarinnar líkt og nú hefur verið gert með 
fiskveiðarnar og leggja þar með grunn að auknum skatttekjum ríkisíns.

Að öðru leiti er vísað í umsögn FFSÍ um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða 827. Mál dagsett 18. 
Ágúst 2011. 24.-27 gr. En þar segir eftirfarandi:

Allar auknar álögur á útgerðir gera samtökum sjómanna erfiðara fyrir með að verja kjör þeirra. 
Veiðigjald sem er afkomutengt eftir óljósum reglum er líkíegttil að draga úr þeirri hagnaðarhugsun 
sem ráða ætti ríkjum í rekstri fyrirtækja. Veruleg aukning veiðigjalds ásamt afnámi sjómannaafláttar, 
sem nú þegar er lögfest, er ávísun á hörð átök í komandi kjarasamningum og í raun aðför að kjörum 
sjómannastéttarinnar. Að iokum skorar FFSÍ á stjórnvöld að draga frumvarpið til baka þar sem við 
biasir að tekið verður risaskref afturábak hvað varðar upphaflegt grunnmarkmiðið með samningu 
frumvarpsins þ.e.a.s. að ná Sangþráðri þjóðarsátt.
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