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S T R E N G U R

Atvinnuveganefnd Alþingis 
Alþingi við Austurvöll 
150 Reykjavík
Sent með tölvupósti: nefndasvid@althingi.is

Vopnafjörður,13. maí 2020.

Efni: Viðbótarumsögn um 251. mál 150. löggjafarþings: Frumvarp til laga um breytingu 
á lögum um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006, með síðari breytingum (minnihlutavernd, 
gerð arðskráa ofl.) -  varðandi viðbótarathugasemdir ráðuneytis.

Vísað er til fyrri umsagna Veiðiklúbbsins Strengs ehf. og tengdra félaga („Strengur"), dags. 
6. nóvember sl. annars vegar og 26. febrúar sl. hins vegar, varðandi framangreint, en í 
hinni síðarnefndu sendi félagið jafnframt sérfræðiálit prófessors dr. Carl Baudenbacher, 
fv. forseta EFTA dómstólsins, sem félagið aflaði.

Í álitinu er fjallað um hvort ákvæði um takmörkun á atkvæðisrétti í veiðifélögum standist 
skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum, en það er meðal annars mat dr. 
Baudenbacher að ákvæði sem takmarka atkvæðisrétt, líkt og um ræðir í frumvarpinu, feli 
í sér ólögmæta takmörkun á frjálsu flæði fjármagns. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðu- 
neytið hefur af þessu tilefni sent atvinnuveganefnd viðbótarathugasemdir með minnis- 
blaði, dags. 21. apríl sl. Er þar fjallað um þau sjónarmið sem birtast í sérfræðiálitinu og 
komist að þeirri niðurstöðu að „í því séu verulegar veilur" og hafnar ráðuneytið þeim 
meginsjónarmiðum sem þar eru færð fram.

Af þessu tilefni telur Strengur nauðsynlegt að leiðrétta og útskýra nokkur atriði, sem fram 
koma í minnisblaði ráðuneytisins, til þess að tryggja að nefndin hafi allar nauðsynlegar 
upplýsingar og koma eins og frekast er unnt í veg fyrir misskilning, sem félagið vonast til 
að aðstoði við þinglega meðferð málsins.

1. Í minnisblaði ráðuneytisins segir að takmarkaðar upplýsingar liggi fyrir um áform 
Strengs, og tekið fram að séu til staðar áform um að verja öllum tekjum veiðifélags 
„inn á við", jafnvel án tillits til minnihluta félagsmanna í veiðifélagi veki það 
„sérstök álitaefni gagnvart skylduaðildarreglum."

Sjálfsagt er að útskýra nánar áform Strengs. Ekki stendur til að verja öllum tekjum 
veiðifélags „inn á við", eins og lýst er í minnisblaðinu, heldur lúta áform Strengs 
eingöngu að því að endurfjárfesta hagnaði Strengs (þ.e. Veiðiklúbbsins Strengs ehf. 
og allra félaga í eigu móðurfélags þess, Halicilla Limited), en ekki tekjum 
veiðifélaga sem Strengur er aðili að. Hagnaður Strengs kemur ekki aðeins af arði 
frá veiðifélögum, heldur einnig af öllum öðrum eignum og starfsemi Strengs. Þá er 
ekki eingöngu um endurfjárfestingu í fiskirækt að ræða, heldur einnig t.a.m.
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skógrækt, rannsóknir og stuðning við landbúnað. Væntir Strengur þess að þessi 
endurfjárfesting af hálfu félagsins muni stuðla að framtíðar velsæld ánna og 
umhverfis þeirra. Er það eindregin von Strengs að veiðifélögin, sem félagið kemur 
að, skapi góðar tekjur og verði sem arðbærust til framtíðar, og verði þannig kleift 
að halda áfram að greiða út arð til allra félagsmanna. Í tilviki Strengs yrði sá arður 
síðan aftur allur nýttur til fjármögnunar verndunarverkefnis Strengs, líkt og verið 
hefur og ávallt mun verða með allan hagnað Strengs.

2. Minnisblaðið inniheldur einnig vangaveltur varðandi 125. gr. EES-samningsins og 
áhrif ákvæðisins, meðal annars í ljósi mismunandi eðlis veiðifélaga og hlutafélaga. 
Kemur fram í minnisblaðinu sú afstaða ráðuneytisins að ákvæði lax- og silungs- 
veiðilaga um veiðifélög séu „augljóst dæmi um reglur um skipan eignarréttar sem 
falla beinlínis utan EES-samningsins", í skilningi þessa ákvæðis. Af þessu tilefni 
bendir Strengur aftur á móti á að samkvæmt skýrum fordæmum Evrópu- 
dómstólsins og EFTA dómstólsins takmarkar ákvæðið ekki grundvallarréttindi 
samkvæmt samningnum. Vísast í því sambandi til dæmis til dóms EFTA dómstólsins 
í máli nr. E-2/06, frá 26. júní 2007, þar sem eftirfarandi kemur fram í gr. 62:

It follows from the case law of the ECJ on Article 295 EC that Article 125 EEA is to be interpreted to the 
effect that, although the system of property ownership is a matter for each EEA State to decide, the said 
provision does not have the effect o f exempting measures establishing such a system from the fundamental 
rules of the EEA Agreement, including the rules on free movement o f capital and freedom of establishment 
(see for comparison Cases C-452/01 Ospelt v Schlössle Weissenberg [2003] ECR I-9743, at paragraph 
24; C-302/97 Konle [1999] ECR I-3099, at paragraph 38 and 182/83 Fearon [1984] ECR 3677, at 
paragraph 7) (leturbr. undirr.) 1

Hvað sem líður mögulegum mun á stöðu veiðifélaga og hlutafélaga í einhverju 
tilliti, telur Strengur með hliðsjón af framangreindu að sjónarmið ráðuneytisins um 
125. gr. EES-samningsins og fullyrðingar um að ákvæðið hafi „engin áhrif á reglur 
samningsaðila um skipan eignarréttar" eigi ekki við rök að styðjast. Þvert á móti 
verði ávallt að gæta þess að reglur landsréttar samræmist grundvallarreglum EES- 
samningsins.

3. Í minnisblaðinu eru niðurstöður dr. Baudenbacher jafnframt dregnar í efa hvað 
varðar hið sk. VW mál.

Rétt er að benda á að í kjölfar þess máls felldi þýska ríkið reyndar brott þak á 
atkvæðisrétti, en hélt inni ákvæði um aukinn meirihluta, sem er vel þekkt leið til 
að tryggja minnihlutavernd, en er minna íþyngjandi úrræði en þak á atkvæðarétti. 
Þá er í þessu sambandi rétt að benda á að dr. Baudenbacher vísar einnig máli sínu 
til stuðnings til niðurstöðu EFTA dómstólsins í máli nr. E-9/11, þar sem 
dómstóllinn taldi þak á atkvæðisrétti meðal annars fela í sér ólögmæta takmörkun 
á frjálsu flæði fjármagns.

1 Sjá https://eftacourt.int/download/2-06-judgment/?wpdmdl=1357
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Strengur vonast til þess að framangreind sjónarmið varpi betur ljósi á þau álitaefni sem, 
að mati félagsins, eru til staðar í tengslum við ákvæði frumvarpsins. Í því sambandi vill 
Strengur taka fram að forsvarsmenn félagsins eru ávallt tilbúnir til að svara frekari 
spurningum sem kunna að vakna, s.s. um tilgang eða áform Strengs. Að öðru leyti áréttar 
félagið áður fram komin sjónarmið.

Virðingarfyllst,
f.h. Veiðiklúbbsins Strengs ehf.,

Gísli Stefán Ásgeirsson,
framkvæmdastjóri og stjórnarmaður
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