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Umsögn um 385. mál, sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla

Atvinnuveganefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi 
um frumvarp til laga um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla, þ.e. útvikkun 
skilgreiningar.

í stuttu máli er verið að leggja til með þessu fmmvarpi að taka inn efnisatriði sem voru 
felld úr lögum nr. 37/1992 með 17. gr. laga nr. 163/2006. Orðrétt segir í athugasemdum við 
umrædda 17. gr. laganna:

„í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 37/1992, um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla, er í sjö 
töluliðum skilgreindur sá afli sem telst ólögmætur í skilningi laganna og leiðir því til 
álagningar gjalds samkvæmt ákvæðum þeirra. Vegna breytinga sem orðið hafa á lögum 
og reglum varðandi stjórn fislcveiða eiga 1. og 3. tölul. ekki lengur við. Tilvik þau sem falla 
undir 4., 5. og 6. tölul. falla hins vegar einnig undir upptökuákvæði laga nr. 79/1997 og laga 
nr. 151/1996 en í frumvarpinu em lagðar til tilteknar breytingar á þeim ákvæðum eins og 
nánar er lýst í skýringum við 7. gr. frumvarpsins. Með vísan til þessa er hér lagt til að 1. 
mgr. 1. gr. laga nr. 37/1992 verði breytt þannig að ólögmætur, í sldlningi þeina laga, teljist 
aðeins sá afli sem er nú skilgreindur í 1. og 7. tölulið, þ.e. afli sem er umfram það aflamark 
sem veiðiskip hefur og afli sem 2. mgr. 7. gr. laganna tekur til."

Þannig var 1. mgr. 1. gr. laganna breytt á eftirfarandi hátt, sbr. gildandi lög:
„Ólögmætur er sá sjávarafli sem er umfram það aflamark sem veiðisldp hefur og afli sem 
2. mgr. 7. gr. telcur til."

Samtökin telja því að fmmvarp þetta sé óþarft og að stjórnvöld hafi allar þær lagaheimildir 
sem þarf til við stjórn fiskveiða að þessu leyti, sbr. lög nr. 163/2006 sem tóku á þessu og 
tryggðu viðurlagaákvæði á ýmsum lögum sem snúa að stjórn fiskveiða.

Hafi röksemdir stjómvalda breyst frá setningu laga nr. 163/2006, þá koma þær ekki fram 
í frumvarpinu, en það er nauðsynlegt. Samtökin telja eldci nægilegt að vísa með 
almennum hætti til upphaflegs gildissviðs laga nr. 37/1992 og laga nr. 32/1976, um 
upptöku sjávarafla. Sé það allur rökstuðningurinn, þá gengur hann gegn gildandi lögum 
nr. 163/2006, sem felldu niður þessi tiltelcnu álcvæði úr lögum nr. 37/1992 og þarfnast því 
frelcari slcýringar við.

Samtökin eru mótfallin því að Fisldstofa fái aulcnar heimildir til að leggja á refsilcennd 
viðurlög, eins og gjald vegna ólögmæts sjávarafla er. Stofnunin hefur í dag rúmar
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heimildir, en hér er verið að auka heimildir stofnunarinnar sem hefur á sinni hendi eftirlit- 
, rannsóknar- og sektarheimildir í dag. Tryggja verður í dag betur réttaröryggi þeirra sem 
þessi mál varðar, sem og gera verður aulcnar lcröfur til fagmennsku og málefnalegrar 
málsmeðferðar með aulcnum valdheimildum stofnana.

Um einstaka stafliði, þá gera samtökin athugasemd við orðalag c. liðar, þ.e. að ræða um 
veiðidaga. Hér væri eðlilegra að tala um veiðitímabil sem viðkomandi lagaálcvæði eða 
reglugerð heimilar veiðar á tiltekinni fisktegund á ákveðnu veiðitímabili, eins og gert er í 
athugasemdum við 1. gr. frumvarpsins.

Samtöldn gera alvarlega athugasemd við að mögulegt verði að gera afla gjaldskyldan, sé 
um að ræða meðafla í viðkomandi tegund sem veiðist utan tilteldns veiðitímabils. Tryggja 
verður að afli verði eldd „sldlgreindur" sem ólögmætur vegna óhjákvæmilegs meðafla 
sem kemur um borð.

Frumvarpið ber engan veginn með sér hvernig fara eigi með afla þegar kemur í ljós að 
hluti aflans sé undir stærðarmörkum. Hvernig ber þá að skilgreina hvað sé gjaldslcyldur 
afli og hver ekki við löndun? Hér sýnist vera komið ákvæði sem fer ekki saman við 
gildandi reglur um undirmál, viðmiðunarmörk og heimildir laga um stjórn fiskveiða um 
ráðstöfun slíks afla. Samtökin benda á að það geti ekki verið tilgangur þessa frumvarps að 
gera allan afla sem nú er sldlgreindur sem undirmál eða afli undir viðmiðunarmörkun 
veiðifeftirlits til ólögmæts sjávarafla.

Samtöldn benda á að mikilvægt er að huga að því í þessu samhengi að framkvæmd laga 
og reglugerða verður að vera skýr, einföld og aðgengileg þeim sem starfa í greininni. Með 
auknum valdheimildum til opinberra aðila verður að gera samhliða aulcnar kröfur til 
faglegra og málefnalegra vinnubragða af þeirra hálfu. Þannig á ekld að vera mögulegt að 
breyta reglugerðum 18 sinnum á þriggja mánaða tímabili og gera þannig aðilum í 
sjávarútvegi ómögulegt að átta sig á sinni raunverulegri réttarstöðu hverju sinni.

Samtökin telja að þetta frumvarp sé óþarft og þurfi frekari skoðun við. Röldn fyrir þessari 
breytingu eru rýr og hvergi tilgreint við hvaða aðstæðum verið er að bregðast við og hvað 
það er í laga og regluumhverfinu sem þarf að skoða nákvæmlega. Einnig er ekkert mat lagt 
á hvaða afleiðingar fmmvarpsdrögin kunni að hafa í för með sér í framkvæmd, sbr. 
framkomnar athugasemdir.
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