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Umsögn um frumvai*p til laga um veiðigjöld, þingskjal 144-144. Mál

Félag vélstjóra og málmtæknimanna (VM) vísa til umsagnarbeiðni, dags. 28. september sl., 

frá atvinnuveganefnd um frumvarp til laga um veiðigjald, 144. mál, á þingskjali 144.

Meðal helstu breytinga sem frumvaipið felur í sér er að álagning veiðigjalda verður færð nær í 

tíma þannig að veiðigjöld byggja á ársgömlum gögnum um aflcomu sjávarútvegsfyrirtækja í 

stað um tveggja ára líkt og nú er. Telur VM það vera framfaraskref og fagnar þessari 

breytingu.

VM varar þó við því að frumvarp til laga um veiðigjald fari í gegn óbreytt. Veiðigjald verður 

eingöngu lagt á veiðar en elcki hagnað fiskvinnslu líkt og í núverandi fyrirkomulagi gjaldanna. 

VM telur þetta vera vanhugsaða breytingu. Þar sem það verði alckur fyrirtækja í sjávarútvegi 

að selja hráefni til vinnslu á eins lágu verði og hægt er þegar vinnsla og útgerð er á sömu 

hendi sem mun bitna á launum sjómanna og tekjum til ríkissjóðs.

VM tekur undir það sem sagt er í umsögn FS að verðmyndun þar sem útgerð og vinnsla er á 

sömu hendi er langt frá því að vera ásættanleg, sem dæmi hefur verðmyndun á uppsjávarfiski 

um langt árabil verið viðvarandi deiluefni sem ekki er í sjónmáli að leyst verði milli samtaka 

sjómanna og útvegsmanna. Segja má að þrátt fyrir ákvæði þar sem kveðið er á um að áhöfn 

og útgerð semji um verð sín á mill þá er og hefur raunin verið sú að í allt of mörgum tilvikum 

er um einhliða ákvörðun að ræða þar sem útgerð leggur fyrir verðtöflu sem ætlast er til að 

gildi án nokkurra „samningaviðræðna". E f áhöfn skipanna fer í það að reyna að semja um 

verð og fá sín stéttarfélög til hjálpar er beitt lagatælcnilegum brellum til þess að koma í veg 

fyrir það að verð fyrir afurðina séu samigjörn og að sjómenn fái sanngjarnan hlut í sinn vasa. 

Ákveðin viðmið (afurðaverðstenging) voru almennt í heiðri höfð hér áður fyrr en slíku er ekki 

lengur til að dreifa í allt of mörgum tilvikum. Eitt af því sem kom nýtt inn í síðustu 

kjarasamningum varðandi verðmyndun á bolfiski eru svokallaðar varnir. í því felst að nota 

skuli gögn frá Hagstofunni þar sem fylgst er með breytingum á afurðaverðum erlendis. 

Varnimar felast í því að ef afurðaverð hækkar á t.d. þorskafurðum á erlendum mörkuðum á



sama tíma og verð stendur í stað eða læltkar á innlendum fiskmörkuðum þá er lagt upp með að 

grípa til varnanna þegar bil milli verðs í beinum viðskiptum og afurðaverðs er óeðlilega breitt. 

Þetta fyrirkomulag leiðir til þess að við ofangreindar aðstæður hefur Urskurðamefnd um 

fiskverð í beinum viðskiptum milli skyldra aðila hæklcað verð í stað þess að lækka. Þessar 

varnir hafa til þessa virkað með matskenndum hætti við verðákvarðanir en endanleg útfærsla á 

þeim er ekki til, það þarf að laga. Ljóst er að verði frumvarpið að lögum óbreytt þá er eldd 

annað að sjá en að Hagstofugögnum verði úthýst þar sem ekki verði lengur byggt á hagtölum 

heldur verði þess í stað byggt á frumgögnum frá rekstraraðilum sem ríkisskattstjóri safnar 

með skattframtölum.

Eins og segir í fyrri umsögn VM um veiðileyfigjöld þá er sú freisting sem því fylgir að vera 

með veiðar, vinnslu og sölumál öll á sömu hendi, fyrirkomulag sem eldci hefur gefið góða 

raun. Því verður að vera tryggt að allt eftirlit sé í fulllcomnu lagi til að lcoma í veg fyrir 

misnotlcun og tortryggni. Félagið vill benda á að í dag er engin opinber stofnun sem fylgist 

með því hvort eðlilegt heimsmarlcaðsverð sjávarafurða er að slcila sér til landsins fyrir þann 

sjávarafla sem er seldur á erlendum mörkuðum, það er grunnurinn fyrir því að rétta afgjald af 

auðlindinni slcili sér.

VM hefur hag simia félagsmanna að leiðarljósi, þetta frumvarp gefur útgerðarmönnum sem 

hafa útgerð á vinnslu á sömu hendi möguleilca á að færa verðmæti úr vösum sjómanna í vasa 

eiganda útgerðanna. Við það getur félagið eldci sætt sig, í samfélaginu er háværar lcröfur um 

aulcin jöfnuð og sanngirni, það er hætta á því að ef þetta frumvarp fari í gegn að krónur færist 

úr minni vösum og í þá stærri.

Milcil tortryggni rílcir á milli útgerðamanna og sjómanna í íslenslcu samfélagi, VM varar við 

því að með þessu frumvarpi getur tortryggni aukist á milli þessara aðila með allra tapi fyrir 

samfélagið. Einnig hræðist VM það að með þessu frumvarpi ef litið er til lengri tíma sjái 

hagsmunaaðilar í fislcvinnslu sér leilc á borði og færi vinnslu á fislcafurðum frá Islandi til landa 

þar sem lægri laun eru greidd fyrir vinnu fóllcs.
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