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Umsögn um breytingu á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnunar (viðurlög, tengdir aðilar o.fl.)

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS eða samtökin) hafa teldð til umsagnar frumvarp um breytingu á 

ýmsum lögum á sviði fislcveiðistj órnunnar (viðurlög, tengdir aðilar o.fl.), sbr. þingskjal 1183 - 704. mál.

Með frumvarpinu er lagt til að heildstæðu viðurlagakerfi verði komið á fót vegna brota á lögum á sviði 

fi skvei ði stj órnunar. Viðurlagakaflar laganna verða samræmdir þannig að sömu heimildir verði á milli 

mismunandi laga til að bregðast við brotum. Einnig er lagt til að Fisldstofa fái heimildir til álagningar 

stjórnvaldssekta vegna brota á fiskveiðilöggjöfinni. Þá er lagt til að heimildir Fisldstofu til að 

framkvæma rafrænt eftirlit verði styrktar. Loks er lagt til að skerpt verði á hugtaldnu raunvemleg 

yfirráð við framkvæmd reglna um hámarksaflahlutdeildir skv. lögum nr. 116/2006 um stjóm 

fiskveiða.

Samtökin gera eftirfarandi athugasemdir við efni fmmvarpsins:

A. Viðurlög við brotum

Eftirlit Fiskistofu

Fiskveiðar eru mikilli óvissu háðar - fiskgengd er sveiflukennd og veður oft válynd. Aðstæður koma 

því oftsinnis upp sem eldd eru fyrirsjáanlegar. Sett lög á sviði fiskveiðistjórnunar verða að endurspegla 

þennan raunveruleika og um þetta verður að vera gagnkvæmur sldlningur á milli atvinnugreinar og 

eftirlitsstofnana. Leikreglur verða að sjálfsögðu að vera skýrar og viðurlög til staðar ef ekki er farið eftir 

þeim. Þeir sem fara gegn lögum gera það eldd síst á kostnað annarra sem starfa í atvinnugreininni. Um 

það er eldd deilt. Hins vegar má ekld vanmeta fyrirbyggjandi þætti, líkt og hvata og fræðslu. Þessir 

þættir hafa á umliðnum árum sldlað mildum árangri - og þessir þættir eru grundvöllur trausts. Of rík 

áhersla á refsingar eða aðrar íþyngjandi stjórnvaldsákvarðanir geta skaðað traust og gagnkvæman 

sldlning. Mikilvægt er að huga að þessu við meðferð fyrirliggjandi frumvarps.

Þegar fjallað er um viðurlög við brotum er nauðsynlegt að huga að heildarmynd viðurlaga og eftirlits í 

fiskveiðistjórnun. Samtöldn telja að byggja eigi á því sem vel hefur teldst og þróað hefur verið 

undanfarinn aldarfjórðung. Enn má gera betur. Nauðsynlegt er meðal annars að auka samtal og 

samstarf allra hagaðila og efla traust og trúverðugleika með markvissri vöktun og eftirfylgni.



Fullkomnun verður aldrei náð í þessum efnum. Marlcmið um fullkomnun er líklegra til að grafa undan 

og spilla þeim góða árangri sem náðst hefur og vakið hefur verðskuldaða athygli. Þann árangur má 

hins vegar bæta enn frekar með efldu starfi og uppbyggilegu samstarfi. Að mati samtakanna verður að 

byggja á neðangreindum atriðum við eftirlit:

- Gagnsæi

- F ræðslu og kynningu

- Eflingu á starfsemi Fiskistofu, sér í lagi þegar kemur að fagþeldcingu á nýjum sviðum og þá 

alveg sérstaldega á sviði líkindareiknings og tölfræði

- Áhættumiðuðu úrtaks eftirliti

- Viðurlögum við brotum þar sem gætt er meðalhófs

Verulega íþyngjandi viðurlagaákvæði þegar tilstaðar

I fyrirliggjandi frumvarpi eru Fislcistofu veittar aulcnar heimildir til beitingar viðurlaga. Breytingunni 

er að sögn ætlað að efla slcilvirlcni og gagnsæi eftirlits með fislcveiðiauðlindinni og slcapa tilætluð 

fælingar- og varnaðaráhrif.

Beiting stjórnvaldsselcta er íþyngjandi álcvörðun af hálfu stjórnvalds. Samlcvæmt meðalhófsreglu 

stjórnsýslulaga slcal stjórnvald aðeins talca íþyngjandi álcvörðun þegar lögmætu marlcmiði, sem að er 

stefnt, verður elcld náð með öðru og vægara móti og er í álcvæðinu sérstaklega teldð fram að það slculi 

gæta þess að ekki sé farið strangar í saldrnar en nauðsyn beri til. Refsilcennd viðurlög, eins og 

stjórnvaldsselctir og aðrar íþyngjandi álcvarðanir, eru því neyðarúrræði stjórnvalda þegar aðrar leiðir 

hafa elcld borið viðunandi árangur.

Mildlvægt er að reglur stjórnsýslunnar séu slcýrar og eins mildll fyrirsjáanleild og gegnsæi ríld um 

einstalca málafloklca og unnt er, sérstaklega þegar lcemur að inngripum stjórnvalda. Fyrirtæld sem 

sæta eftirliti af hálfu stjórnvalds þurfa að vita til hvers af þeim er ætlast, reglur þurfa að vera eins slcýrar 
og unnt er og greinargóðar leiðbeiningar til staðar um hvernig eigi að uppfylla lcröfur sem gerðar em 

hverju sinni. Að sama slcapi þurfa fyrirtæki að geta treyst því að gripið sé fyrst til vægari úrræða og að 

vægari leiðir, sem standa stjórnvaldi til boða til að hvetja fyrirtælci til bættrar hegðunar, séu tæmdar 

áður en gripið er til harðari viðurlaga.

Ef útgerðaraðilar verða uppvísir að brotum gegn:

- lögum nr. 116/2016 um stjórnfiskveiða,
- lögum nr. 79/1997um fiskveiðar ífiskveiðilandhelgi íslands,

- lögum nr. 151/1996 um veiðar utan lögsögu íslands, eða

- lögum nr. 22/1998 um veiðar og vinnslu erlendra skipa ífislcveiðilandhelgi íslands

getur slílct varðað áminningu, sviptingu veiðileyfis, sviptingu vigtarleyfis,yfirsetu v/íshlutfalls á kostnað 

leyfishafa og að eftirlitsmaður sé sendur um borð á kostnað útgerðar. Hér er um að ræða svolcölluð 

stjórnsýsluúrræði sem Fislcistofa hefur undir höndum. Álcvarðanir sem grundvallast á þessum 

úrræðum eru síðan lcæranlegar til atvinnuvega- og nýslcöpunarráðuneytisins. í upphaflegu fmmvarpi
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til laga um nytjastofna sjávar segir um IV. kafla laganna, að sjálfsagt sé að leeeia þunsar refsinm rvið 

brotum á jafn mikilvægum lögum og hér um ræðir, en það eitt að lýsa brot gegn lögunum refsiverð sé 

ekki nóg til þess að tryggja að ákvæðum þeirra verði fylgt í framkvæmd. Þá segir að enginn vafi leiki á 

því að virkasta ráðið til þess að tryggja fylgni við lögin sé „að svipta skip leyfi til veiða í  atvinnuskyni e f 

brotið ergegn álcvæðunum." í samræmi við þetta var með setningu laganna kveðið á um það í 15. gr. 

þeirra, að Fiskistofa skyldi svipta sldp leyfi til veiða í atvinnuskyni ef útgerð eða áhöfn sldps, eða aðrir 

þeir sem í þágu útgerðar starfa, hefðu brotið gegn ákvæðum laganna. Skyldi leyfissvipting eldd standa 

skemur en tvær vikur og ekld lengur en tólf vikur við fyrsta brot, en við ítrekuð brot skyldi svipting 

standa að lágmarld í sex vikur og að hámarki til eins árs.

Með lögum nr. 163/2006, um breytingu á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (viðurlagaákvæði), 

voru m.a. gerðar breytingar á IV. kafla laga um nytjastofna sjávar. Hvað varðar 15. gr. laganna þá var 

tímaramma veiðileyfissviptingar breytt, þannig að svipting fyrir fyrsta brot skyldi eldd standa skemur 

en eina viku og mest tólf vikur, og að við ítrekuð brot skyldi svipting standa að lágmarld í fjórar vikur 

og að hámarki til eins árs. Þá var bætt við nýrri málsgrein þess efnis að við fyrsta minni háttar brot 

skyldi Fisldstofa veita hlutaðeigandi útgerð skriflega áminningu.

Þá getur Fisldstofa lagt á sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla í skilningi laga nr. 37/1992 og getur 

gjald þetta numið verðmæti þess afla sem um ræðir. Með lögum nr. 19/2016 var gerð breyting á lögum 

um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla og var sldlgreiningin á því hvað telst ólögmætur sjávarafli 
víldcuð enn frekar út. Þannig var skilgreiningin látin taka til afla sem fenginn er án þess að tilskilin 

veiðileyfi hafi verið fyrir hendi, sem fenginn er utan leyfilegra veiðidaga, sem fenginn er með 

óleyfilegum veiðarfærum, sem fenginn er á svæði þar sem viðkomandi veiðar eru bannaðar og sem 

ekld nær þeirri lágmarksstærð sem kveðið er á um í lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða sérstökum 

veiðileyfum. Þá var sjávarafli sem er umfram það aflamark eða lcrókaaflamark sem veiðiskip hefur, eða 

umfram hámarksafla sem veiðiskipi er settur með öðrum hætti, áfram ólögmætur sjávarafli.

Þessu til viðbótar getur brot gegn fyrrgreindum lögum varðað refsingu. Brot geta varðað sektum, gjalds 

vegna ólögmæts sjávarafla ogstórfelldogítrekuð ásetningabrotgeta varðað alltað 6 árafangelsi. Dæmi 

um þetta er 25. gr. laga um stjórn fiskveiða:

„Brotgegn ákvæðum lagaþessara, reglum settum samkvæmtþeim ogákvæðum 

leyfisbréfa varðaselctum hvortsem þau eruframin afásetningi eðagáleysi. Sé um 

stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot að ræða skulu þau að auki varðafangelsi allt að 

sexárum.

Viðfyrsta brotskalsekteigi nema hærrifiárhæð en 4.000.000 kr. eftir eðli og 

umfangibrots. Við ítrekað brotskalsekteiginema lægrifjárhæð en 400.000 kr. og 

eigi hærrifjárhæð en 8.000.000 Icr., sömuleiðis eftir eðli og umfangi brots.

Beita skal ákvæðum laga um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla vegna brota 

gegn lögum þessum eftir þv í sem við á."
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Af fyrrgreindu má ráða að löggjafinn hefur talið rétt að veita Fisldstofu skýra heimild til að beita 

sérstaldega íþyngjandi viðurlögum við brot á fyrrgreindum lögum. Óumdeilt má telja að svipting 

atvinnuréttinda til lengri eða skemmri tíma er verulega viðurhlutamildl viðurlagaheimild. f 

fyrirliggjandi frumvarpi á enn að bæta í viðurlagaheimildir. Samkvæmt frumvarpinu á þannig að veita 

Fisldstofu heimild til álagningar stjórnvaldssekta. Slíkar sektir geta verið frá 25 þúsund krónum til 50 

milljóna króna. Ekki aðeins er um að ræða nýja heimild sem kemur til viðbótar verulega íþyngjandi 

viðurlagaheimildum sem fyrir vom, heldur er um verulegar sektarfjárhæðir að ræða, og alls óljóst er 

hvaða knýjandi þörf kalli á slíkar breytingar.

Með frumvarpinu sem nú er til skoðunar er því gert ráð fyrir auknum valdheimildum Fisldstofu. 

Þannig fær Fisldstofa heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á nánar tilgreindum 

álcvæðum. Er þarna um að ræða málaflokk sem nú liggur hjá ákæmvaldinu en lagt er til að færist 

jafnframt til Fiskistofa og með enn hærri fjárhæðamörkum. Hér er því lagt til að Fisldstofu verði veitt 

óskorað vald á framkvæmd og eftirlit með fiskveiðistjórnunarkerfinu.

Mildlvægt er að regluverk sé samið þannig að tryggt sé að stjórnvöldum sé veitt aðhald í 

stjórnvaldsaðgerðum sínum. Sami aðili á eldd að hafa með höndum setningu kvaða á fyrirtæki, 

framkvæmd eftirlits og eftirfylgni athugasemda og meti síðast hvort tilefni sé til beitingu refsikenndra 

viðurlaga. Verði frumvarpið að lögum, má með réttu segja að nánast öll stjórnsýsla sem lýtur að 

íslenskum sjávarútvegi liggi hjá sama aðila. Samtökin telja þetta í andstöðu við viðtekin viðhorf í 

íslenskri stjórnsýslu. Koma þessi viðhorf m.a. skýrt fram í skýrslu nefndar sem sldpuð var af 

forsætisráðherra til að fjalla um viðurlög við efnahagsbrotum og kom út árið 2006.1 Þar var að finna 

almenna umfjöllun um grundvallaratriði varðandi verkefni eftirlitsaðila og heimildir þeirra til að 

leggja á stjórnsýsluviðurlög. Það er því ákveðinn öryggisventill á valdheimildum stjórnvalds að það sé 

ekld ein stofnun sem fari með allar valdheimildir er varða fiskveiðiauðlindina.

I skýrslunni segir m.a.:

„Að mati nefndarinnar ætti almennt að vera hægt að halda uppi viðhlítandi 
réttaröryggi við meðferð slíkra mála með eftirfarandi úrræðum: (1) Að þess ségætt, 
þar sem þ v í verður við komið, að sami starfsmaður rannsaki almennt ekki mál og 

taki álcvörðun um hvort lagðar skuli á stjórnvaldssektir. (2) Að vandað sé til 
rannsóknar og allrar meðferðar slíkra mála hjá stjórnvöldum. (3) Þá er það 

milcilvægt réttaröryggisúrræði að geta kært álcvörðun um stjórnvaldsselctir til æðra 

stjórnvalds og/eða horið hana undir dómstóla, sem hafi fu lla r 
endurskoðunarheimildir í  slíkum málum. “

Það er mikilvægt að réttaröryggis sé gætt þegar auka á valdheimildir eftirlitsaðila. Umrætt frumvarp 

eykur verulega valdheimildir Fiskistofu, án þess að færð séu rök fyrir nokkurri knýjandi þörf. Samhliða 

er dregið úr grundvallarréttindum borgara í samskiptum við stjórnvöld, s.s. með því að fella á brott 

kæruheimildir og heimild til frestunar réttaráhrifa, sbr. umfjöllun hér síðar.

1 Skvrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum.
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Fælingar- og varnaðaráhrif

í núverandi viðurlagakerfi eru valdheimildir Fisldstofu fyrst og fremst leyfissviptingar og áminningar, 

líkt og áður var vildð að. Þessar valdheimildir hafa sterk fælingar- og vamaðaráhrif gagnvart útgerð, 

sldpstjóra og öðmm í áhöfn skipsins, enda verða allir þessir aðilar fyrir fjártjóni, ef skip missir 

veiðileyfi. Ábyrgð allra þessara aðila þegar brot er sannað er eðlileg. Útgerð er alla jafna ekld í aðstöðu 

til að taka tilgreindar ákvarðanir þegar skip er úti á sjó, auk þess sem eldd er unnt að stýra athöfnum 

sem þar fara fram. Meðal annars af þessum sökum eru lög afdráttarlaus um það að sldpstjóri fer með 

æðsta vald um borð í sldpi. Um ábyrgð sldpstjóra er meðal annars fjallað í siglingalögum nr. 34/1985, 

sjómannalögum nr. 35/1985, lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða og lögum nr. 57/1996 um 

umgengni um nytjastofna sjávar. Af þessum sökum sérstaklega er sú vegferð fyrirliggjandi fmmvarps 

varhugaverð, það er, um að leggja til beitingu stjórnvaldssekta, þar sem útgerð ein verður fyrir 

áhrifum. Frumvarpið dregur þannig að verulegu leyti úr þeim fælingarmætti sem þegar er til staðar og 

ætlað er að hafa áhrif á alla þá sem taka ákvarðanir við veiðar úti á sjó.

í samhengi við fyrrgreinda umfjöllun skal áréttað að samtöldn eru meðvituð um þá miklu ábyrgð sem 

fyrirtæki í sjávarútvegi bera við nýtingu á sjávarauðlindinni. Nýtingarréttur fyrirtækjanna tryggir 

jafnframt að hlutaðeigandi hafa beina hagsmuni af því að umgengni við auðlindina sé góð og 

leikreglum sé fylgt. A f þeim sökum sérstaklega er það umhugsunarefni að raunveruleg þörf sé á 

lögfestingu enn strangari viðurlaga en þegar gilda, auk þess sem hafa má efasemdir um að enn frekari 

refsingar muni sldla tilætluðum árangri. Þær leiðir sem hingað til hafa sldlað mestum árangri í 

umgengni um sjávarauðlindina hafa meðal annars falist í jákvæðum hvötum, auknum sveigjanleika 

og samvinnu allra hlutaðeigandi um það hvernig leysa megi vandamál sem upp hafa komið. Það er 

miður að í frumvarpinu skuli sá árangur sem náðst hefur með slíkri nálgun að engu hafður.

Samspil valdheimilda ogmatskennd viðurlög

Svipting leyfa hefur af löggjafanum verið talin þung refsing og virkasta leiðin til þess að tryggja 

framfylgni við lögin. A f þeim sökum má hafa réttamætar efasemdir um að hugað hafi verið nægilega 

vel að meðalhófi og jafnræði þegar nú er lögð til sú viðbótarrefsing að beita verulega íþyngjandi 

stjórnvaldssektum. Óljóst er jafnframt hvernig afmörkun á fjárhæð stjórnvaldssekta verði háttað að 

virtum verndarhagsmunum. Þannig mun Fiskistofa hafa verulegt svigrúm til að ákveða fjárhæð 

stjórnvaldssekta. í frumvarpinu eru fjárhæðir stjórnvaldssekta hvergi rökstuddar. Telja samtökin það 

gagnrýnivert.

Samkvæmt frumvarpinu er það háð mati Fisldstofu hvort forsendur séu til að beita sviptingu 

veiðileyfis eða afturköllun á leyfi til vigtunar á sjávarafla eða leggja stjórnvaldssekt á eiganda eða 

útgerð viðkomandi fisldskips eða viðkomandi vigtunarleyfishafa. Þá segir í frumvarpinu að „ [e]nn 

frem ur[sé] ráðgert að Fiskistofa geti eftir atvikum beitt hvoru tveggja samhliða. “ Samtökin telja þessa 

vegferð mjög varhugaverða. Eldd verður annað séð en að beiting þessara viðurlaga samhliða sé
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umfram tilefni og verulega úr hófi. Samhliða þessu væri einnig hægt að gera afla upptækan. Hér er því 

um að ræða valdheimildir fyrir eftirlitsaðila sem ganga of langt.

Samkvæmt frumvarpinu er um að ræða refsikennd viðurlög sem eru bundin huglægum refsiskilyrð- 

um. Þannig eru lögð til að ákveðin atriði sem Fiskistofa getur horft til við ákvörðun fjársektar. Af 

orðalagi 7., 17., 23., 32., og 38. gr. frumvarpsins og tilvitnuðum lögskýringargögnum verður dregin sú 

ályktun að við ákvörðun fjárhæðar stjórnvaldssekta beri Fiskistofu að horfa til ýmissa matskenndra 

efnisþátta. Fiskistofa hefur því tiltekið svigrúm til að meta hversu háar stjórnvaldssektirnar skuli vera 
að þessu leyti, að virtum atvikum hvers máls. Við matið er stofnuninni þó skylt, í samræmi við 

meginreglu stjórnsýsluréttar um skyldubundið mat, að taka eins og áður greinir tillit til þeirra 

matskenndu sjónarmiða sem mælt er fyrir um í ákvæðinu, þ.e.

„alvarleika brots, hvað það hefur staðið lengi, hvort hinn brotlegi aðili hefur haft af því 
ávinning, veltu hins brotlega aðila næstliðið reikningsár, hvort um ítrekað brot er að ræða, 
hvort brot var framið afásetningi eða gáleysi, hvort skip hafi samhliða verið svipt veiðileyfi, 
hvort lagt hafi verið á hinn brotlega aðila sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla og 
samstarfsvilja hins brotlega aðila"

Það sem skoða þarf sérstaklega varðandi þessa útfærslu er að í ákvæðinu er gert ráð fyrir að við 

ákvörðun sektar beri Fiskistofu að meta aðstæður í hverju tilviki með hliðsjón af m.a. þeim 

sjónarmiðum sem ofan greinir. Er því Fiskistofu falið skyldubundið mat við töku ákvörðunar um 

fjárhæð sekta. Væri réttast að löggjafinn myndi útfæra sektarfjárhæðir með ítarlegri hætti og með 

hliðsjón af einstökum brotum, í stað þess að fela Fiskistofu slíkt vald. Að óbreyttu má hafa efasemdir 

um að tillagan sé í samræmi við 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar.

Fiskistofu er gert að draga ofangreind sjónarmið inn í sitt skyldubundna mat og þá meðal annars taka 

tillit til „veltu hins brotlega aðila næstliðið reikningsár". Engar skýringar hafa komið fram í greinargerð 

sem réttlæta það að inn í lögin komi heimild fyrir Fisldstofu að veltutengja öll brot gegn ákvæðum 

laganna. Eðli máls samlcvæmt eiga stjórnvaldsektir að vera áhrifaríkar, í réttu hlutfalli við brot og 

fælandi. Þannig verður löggjafinn að leggja heildstætt mat á efni viðurlaga og gæta meðalhófs við 

innleiðingu þeirra. Eldd verður séð að þessa sjónarmiðs sé gætt í frumvarpinu þegar um er að ræða 

veltu hins brotlega aðila næstliðið reiloringsár. Þá væri slíkt í ósamræmi við tilgang breytinganna, þ.e. 

að sambærileg mál hljóti sambærilega meðferð. Þannig getur komið upp sú staða að fjárhæðir 

stjórnvaldssekta í sambærilegum málum verði misháar. í frumvarpinu eru að engu leyti reifuð 

sjónarmið sem réttlæta að tekið sé á samskonar broti með ólíkum hætti, það er með tilliti til veltu. Að 

mati samtakanna er slík framkvæmd ótælc. Hér væri nægjanlegt að við hið skyldubundna mat væri 

horft til þess hvort hinn brotlegi hefði haft af því ávinning.

Kæruleiðir ogfrestun réttaráhrifa

í frumvarpinu er lagt til að ákvörðunum Fiskistofu um álagningu stjórnvaldssekta verði eingöngu 

skotið til dómstóla. Ákvörðun Fiskistofu um álagningu stjórnvaldssekta verður þannig endanleg á 

stjórnsýslustigi. I íslenskum lögum er jafnan gert ráð fyrir að slíkar ákvarðanir sæti sömu kæruleið og
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aðrar stjórnvaldsákvarðanir. Ákvörðun fjárhæðar sekta er eldd einföld enda er Fisldstofu ætlað að 

framkvæma heildarmat á aðstæðum að teknu tilliti til fjölda matskenndra þátta. Með því að fella niður 

kæruheimild takmarkast möguleikar æðra stjórnvalds til þess að móta framkvæmdina og búa henni 

stöðugleika. Það er kostnaðarsamt að skjóta sektarákvörðunum, hugsanlega minni háttar, til 

dómstóla auk þess sem það getur teldð afar langan tíma. Að mati samtakanna er nauðsynlegt að 
kæruleið verði til staðar þegar Fisldstofa beitir stjórnvaldssektum og dagsektum.

I núverandi viðurlagalcerfi frestar lcæra eldci réttaráhrifum veiðileyfissviptingar. Að mati samtalcanna 

hefur þetta oft og tíðum valdið noklcrum vandlcvæðum þegar slcip eru svipt veiðileyfi. Valdheimildir 

Fisldstofu eru að mildu leyti fastálcveðnar en hafa að geyma matslcennda þætti. Að svipta sldp 

veiðileyfi getur haft gríðarlegt fjárhagslegt tjón í för með sér og því eðlilegt að hægt sé að fá frestun 

réttaráhrifa á meðan málinu er slcotið til æðra setts stjórnvalds eða dómstóla. Ef frestun réttaráhrifa er 

elcld til staðar verður endurslcoðun dómstóla á síðari stigum í raun þýðingarlaus, enda hefur 
veiðileyfissvipting þá þegar farið fram. Þá geta lcomið upp tilvilc þar sem álcvörðun Fisldstofu er talin 

ólögmæt, sem veldur því að íslenslca ríldð getur orðið bótaslcylt vegna tjóns sem aðili hefur orðið fyrir.

B. Tengdir aðilar - um 14. og 15. gr. frumvarpsdraganna

í frumvarpinu er nánar afmarlcað með hvaða hætti raunvemleg yfirráð geti slcapast. í 4. mgr. 13. gr. laga 

um stjórn fislcveiða er tilgreint hverjir slculi teljast tengdir aðilar. Þannig er áréttað að niðurstaða um 

það hvort raunveruleg yfirráð á öðmm gmndvelli en tilgreint er í 1. tölul. 4. mgr. 13. gr. eru fyrir hendi 

sé óhjálcvæmilega matslcennd. Gerð er sú lcrafa til Fisldstofu að lagt sé ígrundað mat á það með 

hliðsjón af fmmvarpsgreininni hvort einn aðili fari í reynd með raunvemleg yfirráð yfir öðrum. Þá eru 

hugtölc færð til samræmis við samlceppnislög þannig að stofnanir hafi svipaðar heimildir við eftirlit og 

geti átt samstarf við úrlausn mála. Áherslan er á raunvemlega aðstöðu aðila til að hafa yfirráð yfir 

öðmm. Hvaða eða hvers lconar aðstæður eru til staðar sldpti eldd höfuðmáli heldur víðtælc 

sldlgreining hugtalcsins.

f almennum athugasemdum sem fylgja breytingunni segir að ætlunin sé að afmarlca betur hugtalcið 

„raunverulegyfirráð“■ Samtöldn eru eðli máls sammála því að eyða beri réttaróvissu, hvar sem hana 

má finna í lögum. Sú afmörlcun á hugtalcinu sem hér er lögð til byggist á samlceppnislögum nr. 

44/2005. Gott lcann að vera að nýta þær slcilgreiningar sem þeklctar eru í annarri löggjöf eða 

stjórnvaldsfyrirmælum, að því gefnu að stefnt sé að sama marlcmiði. Þannig er tilgangur 

samrunareglna m.a að vernda samlceppnislega gerð marlcaða með því að vinna til frambúðar gegn 

röslcun á samlceppni sem leitt getur af samrunanum. Marlcmið laga nr. 116/2006, um stjórn fislcveiða 

er að stuðla að verndun og haglcvæmri nýtingu á nytjastofnum á fslandsmiðum og tryggja með því 

trausta atvinnu og byggð í landinu.

Samtölcin telja breytinguna vera umfram tilefni, eins og bent hefur verið á í fyrri umsögnum um 

breytingar á álcvæðum laga um stjórn fislcveiða og sldlgreiningar á tengdum aðilum. Nærtælcara væri 

að efla starfsemi Fisldstofu og bæta úr þeim ágöllum í starfsemi Fisldstofu sem slcýrsla 

Rílcisendurslcoðunar benti á og varð tilefni til sldpunar verlcefnastjórnar um bætt eftirlit með
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fiskveiðiauðlindinni. Þá er rétt að árétta að Fiskistofa hefur nú þegar afar ríkar heimildir til rannsókna 

og öflunar upplýsinga varðandi eftirlit með hámarksaflahlutdeild, sbr. 14. gr. laga um stjórn fiskveiða.

Samtökin benda á að í stað þess að fara í útvíkkun á ákvæði 13. gr. laga um stjórn fiskveiða, með 

hliðsjón af annarri löggjöf, væri mikið nær að draga fram þau sjónarmið sem þegar koma fram í 

athugasemdum frumvarps þeirra laga sem leiddu í gildi núgildandi ákvæði um tengda aðila. Má 

raunar segja að það hafi nú þegar verið gert með fyrirliggjandi tillögu og því hefur að nokkru leyti verið 

tekið tillit til fyrri athugasemda sem samtökin hafa komið á framfæri, t.a.m. gagnvart frumvarps- 
drögum þess frumvarps sem hér er til umfjöllunar þegar það var birt í samráðsgátt stjórnvalda.

í 15. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir nýrri málsgrein sem bætist við 14. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn 

fiskveiða. Um er að ræða nýmæli sem gerir ráð fyrir að Fiskistofa birti upplýsingar um eignarhald 30 
stærstu fyrirtækja sem eiga aflaheimildir í báðum hlutdeildarkerfum. f athugasemdum sem fylgja til 

skýringar þessu nýmæli kemur fram að ætlunin sé að auka gagnsæi um eignarhald fyrirtækja sem eiga 

fiskiskip með aflahlutdeild.

Samtökin taka undir það sjónarmið, að aukið gagnsæi í atvinnulífi sé stór þáttur í því að skapa og 

viðhalda trausti. Samtöldn gjalda þó varhug við að gengið sé of langt í kvöðum á fyrirtæki að þessu 

leyti. Sem dæmi má nefna, að tillagan gengur lengra en álcvæði sem gilda um birtingu upplýsinga um 

eigendur fjármálafyrirtækja og slcráð félög á markaði. Þá verður að nefna að nauðsyn lcrafna um 

gagnsæi gagnvart eignarhaldi fjármálafyrirtækja, ekki síst með tilliti til hæfis eigenda fjármála- 

fyrirtækja til að fara með virka eignarhluti og þjóðhagslegs mildlvægis fjármálastofnana, er af allt 

öðmm toga en gildir gagnvart eigendum afla- og krókaaflahlutdeilda.

Því leggja samtöldn til að umrætt ákvæði verði teldð til frekari skoðunar. Til skoðunar gæti sem dæmi 

komið að birta eignarhald 10-20 stærstu fyrirtækja og birting væri þá í samræmi við þær upplýsingar 

sem birtast með skýrslu stjórnar í ársreikningum, sbr. 3. mgr. 65. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga, 

þ.e. upplýst væri um að lágmarki 10 stærstu hluthafa, þó þannig að eldd þurfi að birta upplýsingar um 

eignarhald sem nemur lægra en 5% eignarhlut í viðkomandi fyrirtæld.

Að lokum leggja samtöldn til, varðandi endurskoðun ákvæða um tengda aðila, að ákvæði um 

hámarksaflahlutdeild verði einnig teldn til endurskoðunar, einkum með tilliti til áhrifa þorsk- 

ígildisstuðla sem mælilcvarða á verðmætahlutföll einstakra tegunda.

C. Önnur atriði

í 42. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir heimild Fiskistofu til að „nýta fjarstýrð loftför í  eftirlitsstörfum 

sínum sem eru búin myndavélum til upptöku eða annan fjarstýrðan sjálfvirkan búnað semgetur safnað 

upplýsingum"■ í 45. gr. er jafnframt kveðið á um nýtt ákvæði til bráðabirgða sem veitir Fiskistofu 

heimild til „að fara í  samstarf við útgerðaraðila um tímabundið verkefni um rafræna völctun í  
fiskiskipum".
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Samtökin vísa í umsögn sína frá 24. ágúst 2018 um frumvarp til laga um myndavélaeftirlit í 

sjávarútvegi og benda á að í allri umræðu um rafræna vöktun verður ávallt að huga að ákveðnum 

meginreglum. Hér þarf tilgangur vöktunar ávallt að vera skýr, málefnalegur og lögmætur. Gæta þarf 

meðalhófs og þá skal gæta þess að forðast íhlutun í einkalíf þeirra sem sæta vöktuninni. Varðveisla 

myndefnis þarf að vera í föstum slcorðum auk þess sem óviðkomandi má ekki hafa aðgang að 

myndefni. Þá er rafræn vöktun með leynd bönnuð, nema hún styðjist við lög eða úrskurð dómara. Eðli 

máls samkvæmt þarf að vanda einkar vel til verka þegar verið er að feta þá leið að nýta myndavélar 

eða fjarstýrð loftför í eftirlitsstörfum. Hér þarf sérstaklega að koma til skoðunar hverjir 

verndarhagsmunimir eru og að ekki sé gengið lengra en tilefni er til.

Hins vegar leggjast samtökin ekld gegn tilraunaverkefni í einhverri mynd, sem gæti þá sýnt fram á þá 

mörgu agnúa og vandamál við myndavélaeftirlit á sjó, sem bent er á í fyrrnefndri umsögn samtakanna 

frá árinu 2018.

*  *  *

Gildandi viðurlagaheimildir Fiskistofu eru ekki án ágalla, en þær eru hins vegar verulega 

viðurhlutamiklar. Frumvarpið er því miður þögult um það hvaða rök standi til þess að ganga enn 

lengra eða að hvaða markmiði skuli stefnt.

Samtökin telja mikilvægt að fmmvarpið taki breytingum í meðförum Alþingis, þar sem tekið verði 

tillit til þeirra athugasemda sem settar hafa verið fram gagnvart einstaka ákvæðum frumvarpsins.

Samtökin ásldlja sér rétt til að koma að frekari athugasemdum á síðari stigum, gerist þess þörf.

Virðingarfyllst, 

fh. SFS

Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framlcvæmdastjóri
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