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De Visserij in Italië 

1. Inleiding 
 
In de visserijsector in Italië zijn ongeveer 90.000 personen werkzaam. De productiewaarde komt 
overeen met ongeveer 0,44% van het BIP van Italië. In 2004 waren de visserij, de aquacultuur 
en de daarmee samenhangende diensten goed voor 0,1% van de toegevoegde waarde tegen 
factorkosten (basisprijs 1995), en 3,2% van de landbouw, bosbouw en visserij. In 2004 bedroeg 
de productie 384.000 ton, waarvan 68% afkomstig van de zeevisserij (63% in de Middellandse 
Zee) en 31% van de aquacultuur. De visserij op de binnenwateren is slechts van marginaal 
belang (1%). In de laatste zes jaar is de Italiaanse visserijvloot sterk ingekrompen als gevolg van 
het communautaire beleid dat erop gericht is de vloot af te stemmen op de visbestanden. In 
dezelfde periode is het tekort op de buitenlandse handelsbalans voor visserijproducten, dat is toe 
te schrijven aan een daling van de binnenlandse productie, de daaruit voortvloeiende terugval 
van de uitvoer en een sterke stijging van de invoer, toegenomen. 
 

2. Geografisch gebied 
 
Administratief is de Italiaanse Republiek ingedeeld in 16 regio’s; 5 daarvan hebben een speciale 
regeling inzake autonomie (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige en 
Valle d'Aosta), voor de 11 andere (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria en Veneto) 
geldt de algemene administratieve regeling. 
De Italiaanse Republiek heeft een totale oppervlakte van 301.270 km², verdeeld als volgt: 
251.472 km² voor het Italiaanse schiereiland, 25.708 km² voor Sicilië en 24.090 km² voor 
Sardinië. 
 

De Italiaanse territoriale 
wateren reiken tot 
12 zeemijl buiten de kust 
en hebben een 
oppervlakte van 7.210 
km². De kust is 7.456 
kilometer lang en het 
continentaal plat (tot een 
diepte tot 200 meter) 
heeft een oppervlakte van 
201.310 km². Het 
continentaal plat is zeer 
ongelijkmatig verdeeld. 

Het is zeer uitgebreid in de Adriatische Zee en ten zuiden van Sicilië, maar zeer beperkt in het 
centrum van de Tyrreense Zee. Het continentaal plat valt samen met de meest productieve 
zones. 

Middellandse Zee en Zwarte Zee 

12-mijlszone 
Continentaal plat 

 
In 1951 heeft Tunesië aanspraak gemaakt op een exclusieve visserijzone, begrensd door de 
dieptelijn van 50 meter. De toepassing van dit criterium voor het afbakenen van een zeezone is 
uniek in de internationale visserijbetrekkingen. Wegens de geringe diepte van de wateren in het 
gebied reikt de exclusieve zone van Tunesië tot 75 zeemijl buiten de Tunesische kust en tot op 
slechts 15 zeemijl van het Italiaanse eiland Lampedusa. Op 20 augustus 1971 hebben Tunesië en 
Italië een bilaterale overeenkomst gesloten over de verdeling van het continentaal plat. De 
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exclusieve zone voor Tunesië omvat onder meer een zeer rijke visgrond ("Il Mammellone"), 
waar traditioneel door Italiaanse vissers wordt gevist en die volgens Italië in volle zee ligt. 
Voor Malta is een uitzondering op de communautaire bepalingen toegestaan, waardoor het een 
zone van 25 zeemijl mag aanhouden als gebied voor de instandhouding van de visserij. 
Krachtens het Verdrag betreffende de toetreding van Malta is de kustvisserij in dit gebied 
gereserveerd voor vaartuigen met een lengte over alles van minder dan 12 meter, behoudens een 
beperkt aantal grotere vaartuigen die zich toeleggen op specifieke vormen van visserij. Deze 
maatregel is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1626/94 van de Raad van 27 juni 1994 
houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de 
Middellandse Zee. 
 
Op 28 november 1986 hebben Italië en Frankrijk een verdrag gesloten over de afbakening van 
de territoriale wateren in de Straat van Bonifacio, tussen Corsica en Sardinië. Bij de 
onderhandelingen tussen Frankrijk en Italië over de definitieve afbakening van het continentaal 
plat evenwel moeten nog een aantal geografische problemen worden opgelost die verband 
houden met de aanwezigheid van eilanden en de concave en convexe vorm van de kustlijnen. 
 
Italië telt ongeveer 20.000 km² meren, stuwmeren en rivieren. Op ongeveer 570 meren en 
kunstmatige stuwmeren wordt aan visserij op de binnenwateren gedaan. 
 

3. Werkgelegenheid 
 
Volgens de ramingen van de OESO zijn ongeveer 90.000 personen werkzaam in de 
visserijsector, waarvan 52.000 op de vissersvaartuigen, 8.700 in de aquacultuur, 6.500 in de 
verwerkende industrie, 2.300 in de sector scheepswerven en onderhoud van vaartuigen en 
20.500 in de distributie. 
 
 Volgens de ramingen van 

IREPA en MIPAF evenwel 
zijn er slechts 38.000 
arbeidsplaatsen aan boord van 
de schepen. De vermindering 
van de vlootcapaciteit heeft 
een  negatieve invloed 
gehad op de werkgelegenheid 
en de inkomens van de 
gemeenschappen die 
uitsluitend afhankelijk zijn 
van de visserij. 

                

Werkgelegenheid aan boord (Bron: IREPA, MIPAF)
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In de voorbije zes jaar zijn ongeveer 14.700 banen (ongeveer 28% van het totale aantal 
arbeidsplaatsen aan boord) verloren gegaan. Deze daling heeft zich in alle takken van de visserij 
doen gevoelen, maar het sterkst in de kustvisserij met trawlnetten en de kleinschalige visserij. 
 
De laatste jaren hebben diverse factoren bijgedragen tot de daling van de werkgelegenheid in de 
sector: 

• de daling van de productiviteit; 
• de stijging van de kosten; 
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• de maatregelen ter stimulering van het permanent aan de visserij onttrekken van 
vaartuigen; 

• de omschakeling naar andere activiteiten, al dan niet verbonden met de visserijsector; 
• het verbod van bepaalde visserijtechnieken (bijvoorbeeld de “spadare”, d.i. de visserij 

met drijfnetten). 
 
Aangezien sommige van deze factoren resulteren in een daling van de inkomsten, is het varend 
personeel er economisch gezien sterk op achteruit gegaan. 
 

4. Productie 
De Italiaanse productie is grotendeels 
afkomstig uit de visserij in de 
Middellandse Zee (63%) en uit de 
aquacultuur (31%). Bijna tweederde 
van de totale vangsten komt uit de 
Adriatische Zee en het Kanaal van 
Sicilië. De grote zeevisserij is 
hoofdzakelijk gesitueerd langs de kust 
van de Sahara, in de wateren van Cabo 
Verde en in de Indisiche Oceaan. De 
visserij in de Indische Oceaan is 
gericht op tonijn, die in de overige 
twee gebieden vooral op koppotigen en 
andere vissen. De visserij op heek is 
tamelijk belangrijk voor de visgronden 
langs de kust van de Sahara. 
 

4.1.Vangsten 
 
De samenstelling van de vangsten is zeer heterogeen omdat in het grootste deel van de 
visgronden vele soorten door elkaar voorkomen. Slechts in enkele gevallen is de visserij gericht 
op een specifieke doelsoort (sardines, gambas, zwaardvis, tonijn, tweekleppigen). 

 
De belangrijkste drie 
vissoorten die worden 
gevangen zijn: ansjovis, 
venusschelpen en sardines, 
respectievelijk 17%, 8% en 
8% van de totale vangsten. 
Het grootste deel van de 
vangsten bestaat uit kleine 
pelagische vissoorten, zoals 
ansjovis (Engraulis 
encrasicolus) en sardines 
(Sardina pilchardus).  
 
De belangrijkste demersale 

soorten zijn zeebarbeel (Mullus barbatus) en heek (Merluccius Merluccius). De koppotigen, 
hoofdzakelijk inktvis (Sepia officinalis), octopus (Octopus vulgaris) en kleine achtarm (Eledone 
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cirrhosa), maken het grootste deel uit van de aanlandingen. De vangst aan schaaldieren bestaat 
hoofdzakelijk uit roze diepzeegarnaal (Parapenaeus longirostris) en bidsprinkhaankreeft 
(Squilla mantis). De grote pelagische soorten zijn vooral blauwvintonijn (Thunnus thynnus), 
witte tonijn (Thunnus alalunga) en zwaardvis (Xiphias gladius). Met hydraulische korren wordt 
gevist op tweekleppigen, hoofdzakelijk in het noordelijke deel van de Adriatische Zee. 
 
De doelgroepen variëren naar gelang van het vlootsegment. De belangrijkste commerciële 
soorten waarop wordt gevist met bodemtrawls zijn heek (M. Merlucius), zeebarbeel (Mullus 
spp.), Noorse kreeft (Nephrops norvegicus), roze diepzeegarnaal (P. longirostris), 
bidsprinkhaankreeft (Squilla mantis), octopus (O. vulgaris), kleine achtarm (E. cirrhosa) en 
gewone pijlinktvis (Loligo vulgaris en Illex coindetii). De visserij op rode garnaal (Aristeus 
antennatus en Aristaeomorpha foliacea) is vooral belangrijk in de Tyrreense zee, de Straat van 
Sicilië en de Ionische zee. 
 
De kleinschalige visserij betreft een groot aantal soorten, zowel demersale als pelagische, 
bijvoorbeeld inktvis, octopus, roodbaars (Scorpaena spp.), langoesten (Palinurus elephas), 
heek, tong (Solea vulgaris), zeebrasem, zwaardvis, tonijn, enz. 
 
Met zegennetten en pelagische trawlnetten wordt vooral gevist op kleine pelagische soorten 
zoals sardines en ansjovis. De tonijnvangst bestaat grotendeels uit blauwvintonijn en in mindere 
mate uit witte en kleine tonijn. 
 
Met de hydraulische korren wordt onder meer gevist op tweekleppigen, met name Tapes spp., 
Chamelea galina en Callista chione. 
 
De totale aanvoer is voor 39,5% afkomstig van bodemtrawls, voor 28% van de kleinschalige 
visserij en voor 16% van polyvalente vaartuigen. De door de kleinschalige visserij aangelande 
vis heeft gemiddeld een grotere waarde (6,5 €/kg) dan de aanvoer door bodemtrawls (6,0 €/kg), 
door polyvalente vaartuigen (5,1 €/kg) en door vaartuigen voor de tonijnvisserij (4,9 €/kg). De 
laagste waarde, tussen 1 en 2 €/kg, komt voor rekening van zegennetten en pelagische netten. 
 
In de laatste jaren is de vangst in het algemeen teruggelopen. Alleen voor “andere weekdieren” 
en tonijn is een stijging geconstateerd. Bijgevolg is het aandeel van “andere weekdieren” in het 
totale vangstvolume gestegen van 21% aan het begin van jaren tachtig tot 35% aan het einde van 
de jaren negentig. 
 
Uit het vangstvolume voor “andere vis” blijkt duidelijk het veelsoortige karakter van de visserij 
in de Middellandse Zee, hoewel de vangsten sedert het midden van de jaren negentig sterk zijn 
gedaald. Uit de cijfers voor de kleine pelagische soorten (“ansjovis, sardines en horsmakreel”) 
blijkt in de eerste plaats de duidelijke en alsmaar ernstiger wordende crisissituatie met 
betrekking tot de vangsten van sardines, die begin jaren tachtig is ontstaan. Voorts is er ook een 
daling te zien in de vangsten van ansjovis vanaf 1987. De stijging van de vangsten van “andere 
weekdieren” is gedeeltelijk toe te schrijven aan de toepassing, sedert 1998, van een regeling 
inzake zelfbeheer van de visserij op tweekleppige weekdieren. 
 
De afnemende visbestanden (zie 4.2. Toestand van de visbestanden) hebben in grotere mate 
bijgedragen tot de daling van de visserijactiviteit dan de eigenlijke inkrimping van de 
vlootcapaciteit. Deze situatie heeft er, samen met de gestegen kosten, toe geleid dat de bedrijven 
een ander beleid zijn gaan voeren, in het kader waarvan de economische resultaten op de lange 
termijn belangrijker zijn dan de vangsten van elke dag. Dit is een algemeen verschijnsel, met 
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uitzondering van die segmenten van de visserij die gericht zijn op de visserij op blauwvintonijn 
en de visserij met hydraulische korren op tweekleppigen. 
 
Ansjovis, sardines en horsmakreel worden in hoofdzaak aangeland in Emilia-Romagna, Apulië 
en Veneto, tonijn in Apulië en de “andere vissoorten” in Sicilië en Apulië. Koppotigen worden 
vooral aangevoerd in Sicilië, Apulië en Campanië, andere weekdieren in Emilia-Romagna, 
Sardinië en Luria, en schaaldieren in Apulië, Sicilië en Emilia-Romagna. 
 
Vijf regio’s (Sicilië, Apulië, Marche, Veneto en Emilia-Romagna) nemen 60% van het totale 
productievolume en 63% van de totale waarde van de aanvoer voor hun rekening. Alleen al 
Sicilië en Apulië zijn goed voor 40% van de vangsten. De regio’s langs de Adriatische kust 
vertegenwoordigen 37% van het productievolume en 30% van de productiewaarde. In het 
algemeen is de fysieke en economische productiviteit in het zuiden en het Adriatische 
kustgebied groter dan in het kustgebied aan de Tyrreense zee. Een grotere productiviteit gaat 
evenwel meestal samen met lagere prijzen. 
 
Het noorden van het Adriatische kustgebied (ten noorden van Rimini) is een belangrijk 
kweekgebied. De paaitijd loopt van november tot en met maart. In het voorjaar concentreert de 
jonge vis zich in de kustgebieden en de lagunes in het noorden van de Adriatische Zee, waar zij 
opgroeien tot het eind van de zomer. Dan migreren de soorten naar het zuiden, tot 5 à 6 zeemijl 
buiten de kust. De vangsten van kleine pelagische soorten in de Adriatische Zee worden 
grotendeels gestuurd door de vraag op de markt. Terwijl ansjovis zeer geliefd is in Italië, zijn 
sardines vooral in trek in de landen ten oosten van de Adriatische Zee. 
 
Tot het einde van de jaren tachtig, toen de toekenning van visvergunningen werd opgeschort, is 
de visserij-inspanning sterk toegenomen. In de Straat van Sicilië is de gemiddelde vangst per 
uur (visserij met trawlnetten) met 30 à 50% gedaald tussen het begin van de jaren zeventig en 
het einde van de jaren negentig (Levi et al., 2001). Tekenend voor de overbevissing was ook de 
wijziging inzake de hoeveelheden teruggegooide vis in de loop van de jaren negentig. In het 
midden van de jaren tachtig werd tussen 60 en 70% van de vangsten van de vloot van Mazara 
del Vallo teruggegooid, in het midden van de jaren negentig was dat nog slechts 50% en in 2000 
nog slechts 20%. Bepaalde soorten, met name groenoog (Chlorophtalmus agassizi), kleine 
zilvervis (Argentina sphyraena) en rode diepzeegarnaal (Plesionika spp.), die door de trawlvloot 
van Mazara del Vallo traditioneel overboord werden gezet, worden nu aangeland en in de 
handel gebracht. 
 
De visbestanden ten zuidoosten van Sicilië profiteren van de uitgebreide exclusieve zone van 
Malta, waar de visserij met trawlnetten is beperkt en in hoofdzaak is gericht op rode garnaal. In 
het gebied ten zuidoosten van Sicilië is de visserij-inspanning de voorbije tien jaar afgenomen, 
wat is toe te schrijven aan structurele hervormingen en aan de verplaatsing van de trawlvisserij 
van Mazara naar verder gelegen visgronden. 
 
Italië telt ongeveer 20.000 km² meren, stuwmeren en rivieren, en de visserij op de 
binnenwateren wordt beoefend op ongeveer 570 meren en kunstmatige stuwmeren. De productie 
bestaat voor 20% uit karper, 10% zalmachtigen, 5% snoek en baars, en 3% paling. Er zijn 
ongeveer 400 erkende beroepsvissers geregistreerd, die verenigd zijn in 37 coöperaties. De 
visserij op de binnenwateren is hoofdzakelijk geconcentreerd in Lombardije en Umbrië. In 2004 
waren deze twee regio’s goed voor in totaal 68% van de vangsten op de binnenwateren. Terwijl 
de vangsten in het noorden toenemen, nemen die in het centrum en het zuiden af. De 
zoetwatervisserij wordt nationaal beheerd, maar ook op diverse lokale niveaus. 
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De nationale wetgeving betreft zowel het algemene kader voor de visserij als de kwaliteit van de 
binnenwateren. De regio’s (Regione) bepalen in welke perioden mag worden gevist en aan 
welke algemene normen (minimummaat, toegestaan vistuig enz.) moet worden voldaan, terwijl 
de lokale besturen (Provincia) meer beperkende maatregelen kunnen vaststellen. De provincies 
beheren ook het weer uitzetten van vis. 
 

4.2. Toestand van de visbestanden 
 
Ansjovis (Engraulis encrasicolus): volgens de ramingen van Cingolani et al (2003) 
schommelde de vangt van ansjovis in het noorden en het centrum van de Adriatische Zee in de 
periode 2000-2002 tussen 20 en 25% van de totale biomassa. In deze gebieden bereikten zowel 
de vangsten als de biomassa een dieptepunt in 1987, het jaar waarin de ineenstorting van de 
visserij op ansjovis een crisis veroorzaakte in deze visserijtak. Hoewel de grootste visserij-
inspanning is geconstateerd in de jaren vóór 1987, lijken vooral de zeer lage recruteringsniveaus 
te hebben geleid tot de crisis van 1987. In elk geval lijkt de biomassa niet opnieuw het niveau te 
hebben bereikt van vóór de crisis van 1987 en is het zeer waarschijnlijk dat dit visbestand nog 
verder afneemt. 
 
Sardines (Sardina pichardus): volgens Cingolani et al (2003) bedroegen de vangsten van 
sardines in het noorden en het centrum van de Adriatische Zee in de periode 2000-2002 tot 20% 
van de biomassa. De biomassa bereikte een hoogtepunt in de eerste helft van de jaren tachtig, 
terwijl het dieptepunt is geconstateerd in de eerste jaren van het huidige decennium. De 
schijnbare stijging van de biomassa in 2002 kan het gevolg zijn van een wijziging in de 
hoeveelheden teruggegooide vis, hoofdzakelijk kleine sardines. Dit visbestand is zeer 
waarschijnlijk sterk in verval. 
 
Heek (Merluccius merluccius): Heek is een doelsoort voor bepaalde gespecialiseerde 
visserijtakken en behoort ook tot de soorten die worden gevangen bij de visserij op diverse 
soorten. 
 
In de Straat van Sicilië lijkt de index voor de bestandsdichtheid zich te hebben gestabiliseerd in 
de periode 1994-2002, hoewel er toch sprake is van enige overbevissing. Nadat in 2000 een 
einde is gemaakt aan de voor Sicilië en Griekenland geldende afwijking met betrekking tot de 
minimummaaswijdte, mag worden verwacht dat de recrutering weer toeneemt. 
 
Voor de kust van Ligurië wordt vaak heek gevangen als bijvangst van de visserij op garnalen 
aan de rand van het continentaal plat. In dit geval bestaat de vangst hoofdzakelijk uit jonge 
vissen tussen 8 en 15 centimeter. Samen met de vangsten van de kleinschalige visserij leidt deze 
situatie tot een zeer hoge bevissingsgraad. 
 
Noorse kreeft (Nephrops norvegicus): In de Straat van Sicilië heeft de index voor de 
bestanddichtheid van Noorse kreeft aanzienlijke schommelingen vertoond in de periode 1994-
2002, hoewel er toch sprake lijkt te zijn van overbevissing. Evenals voor heek bestaat de hoop 
dat, na beëindiging van de afwijkende regeling, het gebruik van een minimummaaswijdte van 
40 mm de recrutering weer doet toenemen. 
 
Noorse kreeft is een van de belangrijkste visbestanden aan de Ligurische kust. De bevissing van 
dit bestand heeft in het algemeen zijn maximum bereikt, behalve in het zuiden. Toch wordt ook 
hier een toeneming geconstateerd van de visserijdruk in de traditioneel door de vloot van 
Viareggio beviste gebieden. 
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Roze diepzeegarnaal (Parapenaeus longirostris): Sedert het eind van de jaren tachtig is er 
voor de visserij op deze soort in de Straat van Sicilië sprake van overbevissing. Hoewel de index 
voor de bestandsdichtheid tot 1999 nog toenam, is vervolgens een geleidelijke daling 
geconstateerd tot en met 2002. 
 
Rode diepzeegarnaal (Aristaeomorpha foliacea): Volgens Ragonese (1989) wordt sedert de 
jaren zestig minder rode diepzeegarnaal gevangen in de Straat van Sicilië. Tussen 1994 en 2000 
is het indexcijfer voor de bestandsdichtheid toegenomen, maar vervolgens weer gedaald, met 
tekenen van overbevissing. Dankzij de invoering van een minimummaaswijdte van 40 mm zou 
de recrutering weer moeten toenemen. 
 

4.3. Aquacultuur 
 
In de voorbije tien jaar was de aquacultuur van fundamenteel belang voor de visserijsector in 
Italië. De meeste bedrijven (74%) produceren euryhaliene soorten en zeevis, de rest 
zoetwatervis, vooral forel. 
De productie van de aquacultuur bestaat grotendeels uit mosselen en venusschelpen, die samen 
71% van de Italiaanse productie uitmaken. Er zijn twee verschillende exploitatiesystemen. Naast 
de extensieve productie in kustlagunes (vallicolture) bestaan er ook intensieve systemen. De 
“vallicolture” is een specifieke praktijk in Italië, die bijdraagt tot de bescherming van de 
wetlands rond de Adriatische Zee. Dankzij de moderne technieken is de “vallicolture” 
geëvolueerd naar een geïntegreerd semi-intensief systeem. De gevolgen van de sterke toename 
van visetende vogels op de extensieve visproductie en de mededinging op de markt hebben de 
intensivering van de traditionele viskweek in de Italiaanse kustlagunes afgeremd. Ook het 
simultane beheer van productie en milieu kwam daardoor in het gedrang. 
 

 
 

 Italië. Productie van de aquacultuur

20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 

100.000 
110.000 
120.000 

19
85

 

19
86

 
19

87
 

19
88

 
19

89
 

19
90

 
19

91
 

19
92

 
19

93
 

19
94

 
19

95
 

19
96

 
19

97
 

19
98

 
19

99
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

Tm
 

Brak water 
Zoetwater 

Zeewater 

19
84

 

De traditionele productie (vallicolture) heeft ook te lijden gehad van de droogte in 2003. 
Anderzijds ondervindt de intensieve productie, die traditioneel op het vasteland plaatsvindt, 
nadelen van de verplichte minimalisering van de gevolgen voor het milieu, en het uit het 
intensieve gebruik van de kustzones voortvloeiende gebrek aan kweekgronden wordt geleidelijk 
gecompenseerd door een toenemend gebruik van drijvende systemen. 
 
De mosselproductie heeft dezelfde ontwikkeling gekend. Mosselen worden traditioneel 
gekweekt aan palen die zijn geplaatst in afgeschermde waddengebieden; de kweek met 
gebruikmaking van vlotten in volle zee is minder belangrijk. Tussen het midden van de jaren 
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tachtig en het midden van de jaren negentig is de productie van venusschelpen van de soort 
Manila (Tapes philippinarum) zeer snel gestegen, dankzij een rationalisering van de 
kweektechnieken en de herbevolking van bepaalde kustgebieden, vooral in de Po-delta. 
 
De viskweek betreft in hoofdzaak zoetwatersoorten (forel, meerval en steur) en euryhaliene 
soorten zoals zeebaars, goudbrasem, zeebarbeel en paling. De forelmarkt is tamelijk stabiel, 
zowel qua prijzen als qua productievolume. 
 
De laatste twintig jaar is de productie van de viskweek verdubbeld. Deze stijging is toe te 
schrijven aan de opkomst van intensieve kweekmethoden voor euryhaliene soorten, vooral 
goudbrasem (Sparus aurata) en zeebaars (Dicentrarchus labrax). In de periode 1997-2001 is de 
productie van zeebaars met 17,3% gestegen, die van goudbrasem met 30%. Deze stijging was 
mogelijk omdat grote hoeveelheden jonge vis beschikbaar waren tegen redelijke prijzen. Als 
gevolg van de stijgende vraag naar jonge vis op intensieve en semi-intensieve viskwekerijen, is 
de productie van die jonge vis de voorbije vijftien jaar met factor 27 toegenomen, tot 96 miljoen 
stuks in 2003. 
 
De laatste jaren zijn ook nieuwe soorten in productie genomen, zoals Diplodus sargus (witte 
brasem), Puntazzo puntazzo (spitse karperzalm), Pagellus erithrynus (rode zeebrasem), 
Umbrina cirrosa (ombervis), Dentex dentex (tandbrasem). 
 
In Italië is, zoals ook in andere landen rond de Middellandse Zee, vooral de kweek van 
blauwvintonijn sterk ontwikkeld om aan de vraag op de Japanse markt te kunnen voldoen. Toch 
heeft deze sector te kampen met biologische en ecologische problemen, alsmede met het beheer 
van de visserij. Bovendien zijn er conflicten met andere kustactiviteiten en is er concurrentie 
van andere visserijtakken. 
 
Na een sterke groei van het midden van de jaren tachtig tot het einde van de jaren negentig is de 
productie van de aquacultuur enigszins gestabiliseerd. De concurrentie is toegenomen en de 
prijzen en de winstmarges zijn sterk gedaald, waardoor de productiviteit diende te worden 
opgedreven en nieuwe technieken dienden te worden geïntroduceerd; het is weinig 
waarschijnlijk dat de vraag nog verder zal aantrekken, vooral voor de nieuwe soorten. 
Anderzijds heeft de sector af te rekenen met extra kosten in verband met de milieuregelgeving 
die de viskwekerijen oplegt de gevolgen voor het milieu sterk te beperken. 
 
In het kader van het nationale plan voor de visserij en de aquacultuur zijn bij wet 41/82 
prioriteiten vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van de aquacultuursector, met name de 
verlaging van de gevolgen voor het milieu, de diversificatie van de productie, de vaststelling van 
nieuwe afzetstrategieën via producentenorganisaties en de verbetering van de kwaliteit. In de 
wet is ook bepaald dat om de drie jaar nieuwe prioriteiten moeten worden vastgesteld. 
 

5. Visserijvloot 

e Italiaanse visserijvloot bestaat uit circa 15.000 vaartuigen, waarmee zij op communautair 

dat diverse soorten vistuig worden gebruikt. 

 
D
niveau de tweede plaats innemen qua aantal, en de vierde plaats qua tonnage. Afgezien van de 
23 zeeschepen is de Italiaanse vloot vooral actief in de Italiaanse kustwateren. Ongeveer 
tweederde van de vloot beoefent de kleinschalige visserij. Een gemiddeld vaartuig van de 
Italiaanse vloot heeft een lengte over alles van 3,6 meter, een motorvermogen van 80 kW en een 
bemanning van 2,4 personen. Kenmerkend voor de vloot is dat op alle soorten wordt gevist en 
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 Het aandeel van de 
Italiaanse vloot in het 

 
De kleinschalige kustvisserij in Italië is zeer belangrijk, met een aandeel van 17% van alle 
ommunautaire vaartuigen met een lengte over alles van 6 tot 12 meter. 

De bijgaande grafiek geeft 
een overzicht van de 

Daaruit blijktdat de structurele aanpassingen minder belangrijk waren voor bepaalde 
isserijtakken zoals de trawlvisserij en de visserij met korren. Zij waren daarentegen het grootst 

eenschappelijk visserijbeleid 
an 2002, een nieuwe regeling in werking om de capaciteit van de visserijvloot van de EU in te 

Aandeel van de Italiaanse vloot in de vloot van de totale aantal schepen van 
de EU-15 bedraagt 17%. 
Er zijn evenwel grote 
verschillen naar lengte. 
Het aantal schepen met 
een gemiddelde lengte 
(12 à 30 meter over alles) 
is naar verhouding veel 
groter dan het aandeel 
van de Italiaanse vloot in 
de totale vloot van de 
EU. Dit geldt vooral voor 
schepen met een lengte 
over alles tussen 12 en 18 
meter (37% van EU-15). 

EU-15, naar lengte 
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.1. Structurele aanpassing van de Italiaanse visserijvloot 5
 

ontwikkeling van de 
Italiaanse visserijvloot. De 
daling vloeit voort uit de 
toepassing van de 
communautaire regelgeving 
inzake aanpassing van de 
capaciteit van de 
visserijvloot. De 
belangrijkste daling deed 
zich voor in 2000 en 2001. 
De inkrimping was het 
grootst voor de tonnage en 
minder uitgesproken voor 
het motorvermogen van de 
vaartuigen.  

Evolutie van de Italiaanse visserijvloot 1995=100 
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v
voor kleinere vaartuigen en vaartuigen die vissen met zegennetten 
 
Op 1 januari 2003 trad, als gevolg van de hervorming van het gem
v
krimpen. Deze regeling kwam in de plaats van de meerjarige oriëntatieprogramma’s (MOP) en 
legde een grotere verantwoordelijkheid bij de lidstaten voor de totstandbrenging van een beter 
evenwicht tussen de nationale vloten enerzijds en de beschikbare visbestanden anderzijds. De 
structurele aanpassing van de vloot was drieledig: 
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• het slopen van het vaartuig en het inleveren van de visvergunning; 
• de overbrenging naar een derde land en de bestemming van het vaartuig voor andere 

n. 
 
In de periode 1994-1999 zijn 1.355 sloopaanvragen ingediend, voor een totaal bedrag van 137 

iljoen euro, waarvan 50% uit het FIOV en 50% uit staatsmiddelen. Anderzijds is ook 41,35 

g: 1994-1999 en 2000-2006 

doeleinden dan visserij; 
• de verbrenging van het vaartuig naar een gemengde vennootschap met deelneming van 

bedrijven uit derde lande

m
miljoen euro toegewezen aan gemengde vennootschappen. 
 

Steun voor de aanpassing van de visserij-inspannin
Aantal projecten Financiële steun (in euro)  

6  1994-1999  2000-2006 1994-1999  2000-200
Sloop 972 20 1.355 137.000.000  115.551.9
Uitvoer/andere bestemming n.a. 1 n.a.  248.930 
Gemengde vennootschappen 19 2 41.350.000  945.124 
Totaal 1. 975 178.350. 116.374 000  745.974 
n.a.: niet beschikbaar 
Bron: Ministerie van Landbouw, Directoraat-g  Visserij uaeneraal en Aq cultuur 

 
In de periode 2000-2006 heeft het FIOV tot nu toe subsidies toegekend voor 972 
loopaanvragen, 2 aanvragen van gemengde vennootschappen en 1 overbrenging naar derde 

epen betreft, heeft de vermindering van de vlootcapaciteit vooral gevolgen 
ehad voor de kustvisserij, voor vaartuigen die passief vistuig gebruiken, en in mindere mate 

ng van de vlootcapaciteit had vooral betrekking op oudere vaartuigen waarvoor de 
osten voor onderhoud en herstelling te hoog opliepen, de veiligheid aan boord te wensen 

 de aan de visserij onttrokken vaartuigen bedroeg 21 ton. Het is 
ignificant dat vaartuigen met meer dan 51 ton slechts 12% uitmaakten van het aantal aan de 

e vloot was alleen maar de versnelde uitvoering 
an een proces om de oudste en de minst competitieve vaartuigen aan de visserijvloot te 

s
landen voor een andere bestemming. In de periode 2000-2006 bedroeg het totale steunbedrag 
117 miljoen euro. 
 
Wat het aantal sch
g
voor de kustvisserij met trawlnetten en polyvalente vaartuigen. Wat de tonnage betreft, heeft de 
grootste daling zich voorgedaan in de sectoren kustvisserij met trawlnetten en polyvalente 
vaartuigen. 
 
De inkrimpi
k
overliet en de gebruikte technieken verouderd waren. 45% van deze vaartuigen was 15 à 30 jaar 
oud, 40% meer dan 30 jaar. 
 
De gemiddelde tonnage van
s
visserij onttrokken vaartuigen, maar bijna de helft van de totale tonnage. Deze constatering moet 
worden afgezet tegen de economische problemen die verband houden met de vermindering van 
de productiviteit per eenheid en de stijging van de kosten. Anderzijds vertegenwoordigden de 
schepen met minder dan 10 ton weliswaar 60% van het aantal aan de visserij onttrokken 
vaartuigen, maar slechts 15% van de tonnage. 
 
Dit beleid inzake structurele aanpassing van d
v
onttrekken, maar dat proces zou ook zonder dat beleid zijn beslag hebben gekregen. Anderzijds 
heeft het beleid de werkgelegenheid sterk doen dalen, met zeer negatieve sociale gevolgen, 
vooral in het zuiden, waar alternatieve werkgelegenheid schaars of zelfs onbestaande is. 
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Toch lijkt het doel van de capaciteitsvermindering, namelijk de vloot afstemmen op de 
eschikbare bestanden, niet te zijn bereikt, aangezien de vangsten per inspanningseenheid 

taliaanse visserijvloot 

istuig. Tonnage en motorvermogen 

b
verder zijn afgenomen. 
 

.2. Structuur van de I5
 

Indeling van de Italiaanse vloot naar type v
Soort vistuig Aantal vaartuigen Tonnage (BT) Motorvermogen (kW) 
Vast tuig 53% 10% 21%
Gesleept tuig 47% 79%90%
Bron: Intern opgesteld op basis van het c nautaire vloot r ommu registe

 
Hoew kt van vast vistuig en het aantal 

at gebruik maakt van gesleept vistuig niet zeer groot is, vertegenwoordigen vaartuigen met 

ongeveer 2.000 
chepen (12% van de Italiaanse vloot) verklaart geen gebruik te maken van een motor. 

n 

el het verschil tussen het aantal vaartuigen dat gebruik maa
d
gesleept vistuig toch 90% van de totale tonnage en bijna 80% van het totale motorvermogen. 
Dat is toe te schrijven aan het grote aantal kleinere vaartuigen van de Italiaanse vloot en aan de 
constatering dat dit vlootsegment bij voorkeur gebruik maakt van vast tuig. 68% van de 
Italiaanse visserijvloot bestaat uit vaartuigen met een lengte over alles van minder dan 12 meter, 
en deze groep is goed voor 9% van de tonnage en 23% van het motorvermogen. 
 
Een ander belangrijk gegeven is dat, volgens het communautaire vlootregister, 
s
 

Indeling van de Italiaanse vloot naar lengte. Gemiddelde tonnage en motorvermoge
  % Vaartuigen % Vaartuigen % Vaartuigen met 

met een lengte met een lengte een lengte over 
over alles van 
>12 m 

over alles van 
<12 m 

alles van <12 m, 
met motor 

Aantal vaartuigen % %32 68 56%
Tonnage (BT) 91% 9% 9%
Motorvermogen (kW) 77% 23% 23%
Gemiddelde tonnage (BT per 
vaartuig) 15 41 2
Gemiddeld motorvermogen 
(kW per vaartuig) 2 285 01 9
Bron: Intern opgesteld op basis van het communautaire vlootregister 

 
De It lde leeftijd van de vaartuigen 

edraagt 28 jaar. Vaartuigen met een lengte over alles van minder dan 12 meter zijn gemiddeld 

l waaruit de 
mp van het vaartuig is vervaardigd. Voor 21% van de vaartuigen is deze informatie niet 

n de vaartuigen die wel hebben gemeld uit welk materiaal de romp is vervaardigd, 
lijken van hout te zijn. 10% van de vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 12 meter 

aliaanse visserijvloot is tamelijk verouderd. De gemidde
b
30 jaar oud, die met een lengte over alles van meer dan 12 meter gemiddeld 24 jaar. 
 
Het communautaire vlootregister bevat opvallend weinig gegevens over het materiaa
ro
beschikbaar. Dat percentage loopt op tot 25% voor vaartuigen met een lengte van minder dan 12 
meter, maar bedraagt slechts 13% voor vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 12 
meter. 
 
87% va
b
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zijn vervaardigd uit metaal en 4% van de vaartuigen met een lengte over alles van minder dan 
12 meter hebben een romp van plastic of glasvezel. 
 
De lengte van vaartuigen met een houten romp bedraagt gemiddeld 10 meter, die van vaartuigen 

et een metalen romp 19 meter en die van vaartuigen met een romp van glasvezel 7 meter. De 

de Italiaanse visserijvloot 

m
gemiddelde leeftijd van vaartuigen met een houten romp bedraagt 30 jaar, die van vaartuigen 
met een metalen romp 17 jaar en die van vaartuigen met een romp van glasvezel 19 jaar. 
 

.3. Regionale verdeling van de visserijvloot 5
 

Regionale verdeling van 
 % van de totale vloot  

  

Aant
vaartui- Tonnage 

(BT) 

o-
BT per 
vaartuig 

kW per 
vaartuig 

al verm

gen 

Motor-

gen 
(kW) 

Veneto 6% 8% 5,5 87% 1 108,
Friuli-Venezia Giulia 3% 1% 8 63,82% 4,
Emilia-Romagna 6% 5% 7% 12,3 98,0
Marche 7% 1 22,5 11% 9% 11,5
Abruzzo 4% 6% 4% 19,0 88,0
Molise 0% 1% 1% 42,2 168,7
Puglia 1 1 13% 3% 4% 15,5 92,0
Calabria 6% 3% 4% 6,6 51,6
Sicilia 24% 32% 25% 19,7 88,5
Campania 11,8 8% 7% 7% 68,9
Lazio 4% 4% 5% 13,3 95,5
Toscana 4% 3% 4% 9,4 72,5
Liguria 4% 2% 3% 7,0 63,4
Sardegna 9% 6% 8% 9,6 69,0
TOTAAL 10 10 10 14,6 0% 0% 0% 84,6

B  opgesteld op basis van het munautai lootregistron: Intern  com re v er 
 
Het t Apulië als goede tweede, en de 
chepen zijn daar ook groter dan het gemiddelde, zowel qua tonnage als qua motorvermogen. 

g van de vloot naar regio enigszins af van 
e in de bovenstaande tabel aangegeven verdeling. Hoewel Sicilië in alle vlootsegmenten het 

in het vlootsegment van 
aartuigen met een lengte over alles van minder dan 12 meter. Dat geldt voor Campanië en 

 grootste deel van de vloot heeft Sicilië als thuisbasis, me
s
Een ander belangrijk deel van de vloot heeft de gebieden in het noorden van de Adriatische Zee 
als thuisbasis. Daar wordt een groter gemiddeld motorvermogen per vaartuig geconstateerd, wat 
noodzakelijk is om te vissen met hydraulische korren. 
 
Wat de lengte van de schepen betreft, wijkt de verdelin
d
sterkst vertegenwoordigd is, neemt Apulië toch een belangrijke plaats in voor vaartuigen met 
een lengte over alles van meer dan 12 meter (17% van het aantal vaartuigen in dit 
vlootsegment). Hetzelfde geldt voor Marche (10%) en Veneto (9%). 
 
Toch blijkt dat enkele regio’s een belangrijke positie innemen 
v
Sardinië (11% van het aantal vaartuigen in dit vlootsegment in elk van deze gewesten). 
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6.Visserijactiviteit 

aande tabel wordt een overzicht gegeven van de op grond van Verordening (EG) 

ste door de Italiaanse vloot gebruikte soorten vistuig 

 
.1. Vistuig 6

 
n de onderstI

nr. 26/2004 betreffende het communautaire gegevensbestand over de vissersvloot gemelde 
soorten vistuig. 
 

Belangrijk
Vistuig 1: Hoofdtuig 

tuig Vistuig 2: Secundair 
Code Vistuig Vaar- Vaar- To- % 

-

% 

-
tuigen-
vistuig 
1 

tuigen-
vistuig 
2 

taal Vaar-
tuigen
vistuig 
1 

Vaar-
tuigen
vistuig 
2 

LTL Sleeplijnen 12 47 59  0% 0%
LHP Handlijnen 21 341 362 0% 2%
LLS Beuglijnen 5.0 2. 7. 3 147 557 604 5% 8%
 Lijnen en haken 5.080 2.945 8.025 35% 20%
DRB Vanaf ee

korren 
n schip bediende 770 92 862 5% 1%

 Korren 770 92 862 5% 1%
OTB Bodemtrawls 3 3 3611 35 .946 25% 2%
TBB Boomkorren 12 105 117 0% 1%
PTM Pelagische spannetten 5 378 383 0% 3%
 Trawlne 3.6 4 2tten 28 818 .446 5% 6%
PS Ringzegens 2.319 722 3.041 16% 5%
Ringnetten 2.319 722 3.041 16% 5%
GNS Geankerde kieuwnetten 5 42.473 .880 8.353 17% 1%

GND Drijfnetten 142 260 402 1% 2%
  Drijf- en warnetten 2 6 8 1 4.615 .140 .755 8% 3%
SB Strandzegens 5 161 166 0% 1%
  Strandzegens 5 161 166 0% 1%
NK  Vistuig onbekend (1) 0 84 84 0% 1%
NO  Geen vistuig (2) 0 3 3 2.455 .455 0% 4%
(1) Deze o igen die deel uitmaken van o  zijn aa ven mptie geldt niet voor vaartu de vlo t of die ngege et 
ingang van 1 januari 2003. 
(2) Deze optie geldt enkel voor secundair vistuig. 
Bron: Intern opgesteld op basis van het communautaire vlootregister 

 
e meest g ), de bodemtrawl 

ootte van het 

D ebruikte soorten vistuig zijn de beuglijn (35% van de vaartuigen
(25%), de geankerde kieuwnetten (17%) en de ringzegen (16%). De geankerde kieuwnetten zijn 
het sterkst vertegenwoordigd in de sector secundair vistuig (41% van de vaartuigen), terwijl de 
bruglijn slechts door 18% van de vaartuigen als secundair vistuig wordt gebruikt. 
 

et gebruikte vistuig, zowel hoofdtuig als secundair tuig, hangt af van de grH
vaartuig. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de soorten vistuig die worden gebruikt 
door vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 12 meter en vaartuigen met een lengte 
over alles van minder dan 12 meter. 
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Door de Italiaanse vloot gebruikt vistuig naar gelang van de grootte van het vaartuig 
  Hoofdtuig Secundair tuig 
Code Vistuig % Vaar-

tuigen  < 
12m. 

% Vaar-
tuigen  > 
12m. 

% Vaar-
tuigen  < 
12m. 

% Vaar-
tuigen  > 
12m. 

LTL Sleeplijnen 0% 0% 0% 0%
LHP Handlijnen 0% 0% 3% 1%
LLS Beuglijnen 48% 8% 17% 19%
 Lijnen en haken 48% 8% 21% 20%
DRB Vanaf een schip bediende korren 2% 13% 1% 0%
 Korren 2% 13% 1% 0%
OTB Bodemtrawls 6% 65% 1% 6%
TBB Boomkorren 0% 0% 1% 1%
PTM Pelagische spannetten 0% 0% 0% 7%
 Trawlnetten 6% 65% 2% 14%
PS Ringzegens 18% 11% 1% 13%
Ringnetten 18% 11% 1% 13%
GNS Geankerde kieuwnetten 25% 1% 52% 17%

GND Drijfnetten 1% 1% 2% 2%
 Drijf- en warnetten 26% 2% 54% 18%
SB Strandzegens 0% 0% 2% 0%
 Strandzegens 0% 0% 0% 0%
Bron: Intern opgesteld op basis van het communautaire vlootregister 

 
De belangrijkste soorten vistuig die worden gebruikt, variëren sterk naar gelang van de lengte 
van het vaartuig. Schepen met een lengte over alles van minder dan 12 meter gebruiken het 
vaakst beuglijnen (48% van de vaartuigen in dit segment), gevolgd door geankerde kieuwnetten 
(25%) en ringzegens (18%).In het segment vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 12 
meter evenwel wordt vooral gebruik gemaakt van bodemtrawls (65% van de vaartuigen in dit 
vlootsegment), gevolgd door korren (13%), ringzegens (11%) en beuglijnen (8%). 
 
Ook het gebruik van secundair vistuig varieert sterk naar vlootsegment. Vaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 12 meter maken vooral gebruik van geankerde kieuwnetten 
(52%) en van beuglijnen (17%). Voor vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 12 
meter is er meer variatie. Het meest gebruikt zijn beuglijnen (19%), vervolgens geankerde 
kieuwnetten (17%), ringzegens (13%), pelagische spannetten (7%) en bodemtrawls (6%). 
 
De vaartuigen die gebruik maken van beuglijnen als hoofdtuig hebben een gemiddelde lengte 
over alles van 5,9 meter, een gemiddelde tonnage van 3 ton en een gemiddeld motorvermogen 
van 3,6 kW. De vaartuigen met bodemtrawls als hoofdtuig zijn groter. De gemiddelde lengte 
over alles bedraagt 14,4 meter, de gemiddelde tonnage 42,4 ton en het gemiddelde 
motorvermogen 33,8 kW. De gemiddelde lengte van vaartuigen die geankerde kieuwnetten als 
hoofdtuig gebruiken, bedraagt 5,2 meter, de gemiddelde tonnage 1,6 ton en het gemiddelde 
motorvermogen 2,3 kW. Het gebruik van ringzegens is kenmerkend voor vaartuigen met een 
gemiddelde lengte over alles van 7,9 meter, een gemiddelde tonnage van 11,8 ton en een 
gemiddeld motorvoertuigen van 10,9 kW. 
 
In de gevallen waarin, blijkens de verklaringen, geen gebruik wordt gemaakt van secundair 
vistuig, is er sprake van een zekere mate van specialisatie in slechts twee soorten vistuig. In 12% 
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van deze gevallen maken de vaartuigen uitsluitend gebruik van geankerde kieuwnetten, in 9% 
van bodemtrawls. De vaartuigen die uitsluitend vissen met geankerde kieuwtuigen zijn klein, 
met een gemiddelde lengte over alles van 5 meter, een gemiddelde tonnage van 1,7 ton en een 
gemiddeld motorvermogen van 2,4 kW. De vaartuigen die vooral met bodemtrawls vissen 
daarentegen zijn groter. Hun gemiddelde lengte over alles bedraagt 16,6 meter, de gemiddelde 
tonnage 60,5 ton en het gemiddelde motorvermogen 48,1 kW. Als secundair vistuig wordt in 
hoofdzaak gebruik gemaakt van geankerde kieuwnetten (41% van de vaartuigen) en van 
beuglijnen (18%). 
 
72% van de vaartuigen verklaren diverse soorten vistuig te gebruiken. De meest voorkomende 
combinatie (33% van de Italiaanse vaartuigen) is het gebruik van beuglijnen als hoofdtuig en 
geankerde kieuwnetten als secundair tuig. Bij vaartuigen met een lengte over alles van minder 
dan 12 meter bedraagt het percentage 46%, bij vaartuigen met een lengte over alles van meer 
dan 12 meter slechts 6%. De combinatie van ringzegens als hoofdtuig en beuglijnen als 
secundair tuig wordt, volgens de verklaringen, gebruikt door 13% van de vaartuigen. 15% van 
deze vaartuigen is minder dan 12 meter lang en 7% meer dan 12 meter lang. Bij 3 à 5% van de 
vaartuigen bestaat het hoofdtuig uit bodemtrawls gecombineerd met hetzij ringzegens (12% van 
de vaartuigen met een lengte van meer dan 12 meter), beuglijnen (11% van de vaartuigen met 
een lengte van meer dan 12 meter), geankerde kieuwnetten (6% van de vaartuigen met een 
lengte over alles van meer dan 12 meter en 3% van de vaartuigen met een lengte over alles van 
minder dan 12 meter) of pelagische spannetten (7% van de vaartuigen met een lengte over alles 
van meer dan 12 meter). Drie soorten combinaties vistuig komen voor bij telkens 2% van de 
vaartuigen, namelijk korren met bodemtrawls, geankerde kieuwnetten met handlijnen en 
ringzegens met geankerde kieuwnetten. Voor 1% van de vaartuigen die een verklaring hebben 
ingediend, bestaat de combinatie uit korren met geankerde kieuwnetten, beuglijnen met 
drijfnetten, geankerde kieuwnetten met strandzegens en drijfnetten met geankerde kiewnetten. 
 

6.2. Visserijtakken 
 
Gezien de vele soorten vistuig die door het grootste deel van de Italiaanse vloot worden 
gebruikt, is de indeling van de vaartuigen naar visserijtak een complexe zaak. Wat wel in het 
oog springt is de gebrekkige bepaling van het vlootsegment voor de kleinschalige visserij, dat 
toch het grootste deel uitmaakt van de Italiaanse visserijvloot. Volgens de FAO maakt dit 
segment 75% van de vloot uit, volgens het IREPA slechts 65%. Wel zeker is dat de 
scheidingslijn tussen de industriële en de kleinschalige visserij niet altijd zeer duidelijk is. Er 
van uitgaande dat de kleinschalige visserij wordt beoefend met vaartuigen met een lengte over 
alles van minder dan 12 meter, zou dit segment 68% van de totale visserijvloot uitmaken. Met 
het oog op een regionale normalisering heeft de Algemene Raad voor de Visserij in de 
Middellandse Zee (CGPM) in zijn 21e zitting de minimumlengte voor de toepassing van de 
overeenkomst ter bevordering van de naleving van internationale beheers- en 
instandhoudingsmaatregelen voor zeevissersschepen, vastgesteld op 15 meter. Krachtens deze 
overeenkomst vallen Italiaanse vaartuigen van meer dan 15 meter lengte onder de industriële 
visserij. Momenteel heeft 78% van de Italiaanse visserijvloot een lengte over alles van minder 
dan 15 meter, en moet dit segment, volgens het criterium van de Algemene Raad voor de 
Visserij in de Middellandse Zee, worden beschouwd als kleinschalig. Hierna volgt een overzicht 
van de door IREPA voorgestelde indeling. 
 
Trawlers: De trawlvisserij garandeert de hoogste technische en economische opbrengsten. 
Volgens IREPA bestaat de trawlervloot uit 2.507 vaartuigen, d.i. 16% van de totale vloot. Toch 
heeft 25% van de vaartuigen verklaard trawlnetten als hoofdtuig te gebruiken. Het is mogelijk 
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dat IREPA een deel van de trawlvissers heeft ingedeeld bij de polyvalente vloot. Volgens het 
communautaire vlootregister heeft evenwel slechts 9% van de trawlvissers verklaard geen ander 
secundair tuig te gebruiken. 
 
De grootte van deze vaartuigen varieert sterk en zij vissen op verschillende vissoorten, maar in 
het algemeen ligt de tonnage aanzienlijk boven het gemiddelde van de Italiaanse visserijvloot. 
Zij vertegenwoordigen 28% van de totale vangsten en 38% van de totale waarde van de 
aanlandingen. Dit vlootsegment heeft de neiging steeds groter te worden, hoewel de vangsten 
zowel in omvang als in waarde afnemen. De vaartuigen zijn gemiddeld 25 jaar oud en een 
gemiddelde bemanning telt 3,8 vissers. 
 
De grootste concentratie van trawlers komt voor in Sicilië, gevolgd door Apulië. In deze twee 
regio’s is bijna de helft van de Italiaanse trawlervloot geregistreerd. Op Sicilië zijn vooral de 
trawlers van Mazara del Vallo belangrijk, aangezien zij 57% van de totale Italiaanse vangsten 
met trawlnetten voor hun rekening nemen, waarbij in hoofdzaak wordt gevist op roze 
diepzeegarnaal. Hoewel de trawlvisserij voor de Adriatische kust zich enigszins heeft kunnen 
ontwikkelen, hebben de ruimtelijke beperkingen van deze zee toch een remmend effect gehad. 
 
De trawlvisserij is vooral gericht op heek, roze diepzeegarnaal en zeebarbeel. Deze drie soorten 
maken ongeveer 30% uit van de totale vangsten van de trawlvisserij. Toch zijn er verschillen 
naar regio, waarbij vooral schaaldieren belangrijk zijn in de Adriatische Zee en diverse 
vissoorten in de Tyrreense Zee. 
 
Pelagische vloot: De pelagische vloot telt 340 schepen, goed voor 2% van de vloot en 8% van 
de totale BRT, en maakt gebruik van diverse soorten vistuig. Dit vlootsegment landt een groot 
volume kleine pelagische vis aan (80%), hoofdzakelijk ansjovis en sardines, goed voor 27% van 
de totale aanlandingen. Met de ringzegen wordt vooral gevist rond Sicilië en in de Tyrreense 
Zee en met pelagische spannetten uitsluitend voor de Adriatische kust. 
 
Het aandeel van de visserij met spannetten bedraagt 1% van de vloot en 4% van de totale BRT. 
Het is een van de meest efficiënte segmenten op het gebied van vangsten per 
inspanningseenheid. Een vaartuig heeft een bemanning van gemiddeld 6 personen en is 
gemiddeld 21 jaar oud. 
 
Met deze vloot wordt hoofdzakelijk gevist op kleine pelagische soorten (80%), vooral ansjovis 
en sardines, die 16% uitmaken van de totale aanlandingen. Ansjovis is goed voor 57% van de 
vangsten van dit segment, sardines voor 26% en Spaanse makreel voor 10%. Bij de 
rechtstreekse afzet worden aanzienlijke prijsverschillen geconstateerd naar gelang van de regio, 
wat moet worden toegeschreven aan de verschillen inzake appreciatie door de lokale consument. 
Alleen in het Tyrreense gebied en op Sicilië bestaat een stabiele vraag, hoewel ook daar de 
prijzen sterk schommelen. Het grootste deel van de vangsten is derhalve bestemd voor uitvoer 
(hoofdzakelijk naar Spanje en Frankrijk) of voor verwerking. 
 
De visserij met ringzegens vertegenwoordigt 1% van de vloot en 4% van de totale BRT, en 
3,4% van de Italiaanse vissers is werkzaam in dit segment. Deze visserij wordt vooral beoefend 
met vaartuigen van verschillende grootte. De kleinste vaartuigen vissen voor de kust en zijn 
minder afhankelijk van de seizoensgebonden schommelingen in de bestanden kleine pelagische 
soorten (ansjovis en sardines). Dit segment is verantwoordelijk voor een grote aanvoer van 
kleine pelagische soorten. Normaal wordt gevist tijdens de nacht, gedurende 12 uur. 
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Korren: Met uitzondering van enkele vaartuigen die vissen in Campanië en Lazio, is dit 
segment bijna uitsluitend actief in het centrum en het noorden van de Adriatische kust; het 
bestaat uit 711 vaartuigen, wat overeenkomt met 4% van het totale aantal vaartuigen en 4% van 
de totale BRT. In het communautaire vlootregister evenwel liggen deze cijfers iets hoger (770 
vaartuigen en 5% van de tonnage). Deze visserijtak is zeer gespecialiseerd, en is voornamelijk 
gericht op venusschelpen (Chamelea gallina). De vaartuigen zijn gemiddeld 18 jaar oud (het 
segment is daarmee het jongste qua gemiddelde leeftijd) en de bemanning bestaat gemiddeld uit 
2 vissers. De aanvoer per vaartuig wordt bepaald door plaatselijke consortia (een systeem van 
zelfbeheer), die de quota en het aantal zeedagen bepalen op basis van de visbestanden en de 
markt. 
 
Kleinschalige visserij: De kleinschalige visserij is het segment van de Italiaanse vloot met het 
grootste aantal schepen, namelijk 65% van het totaal. Het bestaat hoofdzakelijk uit vaartuigen 
met een lengte over alles van minder dan 12 meter, die gebruik maken van passief vistuig, 
vooral staande netten. 
 
Qua activiteit is dit segment zeer flexibel met betrekking tot visseizoenen, situatie van de 
visbestanden en weersomstandigheden. Hoewel de flexibiliteit een pluspunt is, geeft het ook aan 
dat het segment zeer sterk onderhevig is aan weersomstandigheden of aan schaarste van de 
visbestanden. Er wordt gevist op vele soorten, met kreukels, inktvissen, octopussen en 
zwaardvissen als de belangrijkste. 
 
De kleinschalige visserij is goed voor meer dan 25% van de aanlandingen en bijna de helft van 
alle werknemers; vaartuigen hebben een bemanning van gemiddeld 2 vissers per vaartuig. De 
gemiddelde opbrengst is laag, maar uit economisch oogpunt zijn deze vaartuigen zeer belangrijk 
in bepaalde gebieden die sterk afhankelijk zijn van de visserij. 
 
Polyvalente vaartuigen: De polyvalente vaartuigen zijn kenmerkend voor de visserij in de 
Middellandse Zee, aangezien zij zich, naar gelang van het visseizoen, snel aanpassen aan de 
vraag op de markt. In principe kunnen alle vaartuigen die verklaren diverse soorten vistuig te 
gebruiken, als polyvalent worden beschouwd. Op basis van dit criterium moet 76% van de 
Italiaanse visserijvloot als polyvalent worden aangemerkt. Het IREPA heeft evenwel een nieuwe 
indeling gemaakt, waarbij de vergunningen voor het gebruik van vistuig zijn vergeleken met de 
werkelijk gebruikte systemen. 
 
Volgens de indeling van IREPA omvat dit segment 3.631 vaartuigen, wat goed is voor 23% van 
de vloot en 16% van de totale BRT. De lengte varieert van 4 tot 33 meter over alles, hoewel 
70% van de vaartuigen een lengte heeft van minder dan 12 meter. Dit segment vertegenwoordigt 
16% van de waarde van de aanlandingen. De vaartuigen hebben een gemiddelde leeftijd van 21 
jaar en hun bemanning bestaat gemiddeld uit 3 man. 
 
Tonijnvisserij: 212 vaartuigen hebben een vergunning voor het vissen op blauwvintonijn 
(Thunnus thynnus); de helft daarvan gebruikt beuglijnen, de andere helft ringzegens. Dit 
segment is goed voor 1% van het totale aantal vaartuigen en 6% van de totale BRT. De 
tonijnvisserij is een seizoengebonden activiteit. De rest van het jaar gebruiken de kleinste 
vaartuigen ander vistuig: trawlnetten of staande netten voor de visserij op demersale soorten 
schaaldieren, terwijl de vaartuigen die normaal met ringzegens vissen, groter zijn en derhalve 
aangemeerd blijven. 
 

PE 369.027 19



De Visserij in Italië 

 
Voor de visserij op blauwvintonijn bestaan individuele quota. Het totale quotum voor 
blauwvintonijn bedroeg 4.880 ton in 2006. 80% van het Italiaanse quotum wordt gevangen met 
de ringzegen en 10% met de beug. Hoewel blauwvintonijn de doelsoort is, worden ook andere 
grote pelagische vissoorten gevangen, bijvoorbeeld witte tonijn en zwaardvis. 
 
De vaartuigen die gebruik maken van de beug, vissen voornamelijk in de Tyrreense Zee. De 
Siciliaanse vaartuigen zijn meestal de grootste. Er wordt het hele jaar door gevist, maar de 
doelsoort varieert tussen blauwvintonijn, zwaardvis en andere soorten tonijn. Meer dan 30% van 
de door dit vlootsegment gevangen vis is zwaardvis, 15% witte tonijn en 14% blauwvintonijn . 
De visserij met de beug door vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 24 meter, wordt 
stilgelegd tussen 1 juni en 31 juli. 
 
Met de ringzegen wordt gevist in het zuiden van de Tyrreense Zee en in de Ionische zee. De 23 
vaartuigen van Associazione dei produttori tonnieri di Salerno (met een gemiddelde tonnage 
van 193 ton) vissen van april tot en met september en blijven de rest van het jaar aan de kade. 
De rest van de vaartuigen in het zuiden van Sicilië hebben een meer homogene activiteit, hoewel 
tijdens de winter vooral wordt gevist op ansjovis en in het voorjaar en de zomer op tonijn. 
 

6.3. Visserijtoerisme 
 
Het visserijtoerisme is ingevoerd bij artikel 27 van Wet 41/82 waarin staat dat kan worden 
toegestaan dat op vissersboten niet-vissers worden ingescheept voor toeristische en recreatieve 
doeleinden. Deze vorm van toerisme is verder geregeld bij ministerieel decreet van 13 april 
1999. Hoewel in eerste instantie de kleinschalige visserij het meest geschikt leek voor het 
visserijtoerisme, werd in de regelgeving ook voorzien in mogelijkheden voor andere segmenten, 
bijvoorbeeld de trawlvisserij. De aanpassing van deze vaartuigen aan de aanwezigheid van 
toeristen is evenwel zo duur dat visserijtoerisme momenteel alleen voorkomt in de kleinschalige 
visserij. 
 
De rentabiliteit van het visserijtoerisme varieert sterk naar gelang van het gebied, het seizoen en 
de grootte van het vaartuig (er mogen maximaal 12 toeristen aan boord worden genomen). 
Volgens ramingen van de AGCI kan het visserijtoerisme de inkomsten van de vissers met 10 à 
30% doen stijgen. 
 

7. Beheer van de visserij 
 
De in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) vastgestelde 
structuurmaatregelen en marktmaatregelen zijn in het Middelandse Zeegebied op dezelfde wijze 
toegepast als in andere gebieden van de Gemeenschap. Toch is enige vertraging ontstaan bij de 
toepassing van bepaalde controlemaatregelen en wordt het instandhoudingsbeleid van het GVB 
traditioneel anders toegepast dan in andere gebieden. De TAC- en quotaregeling, de 
belangrijkste maatregel in het kader van het instandhoudingsbeleid van het GVB, wordt in het 
Middellandse-Zeegebied bijvoorbeeld niet toegepast. Enkel voor blauwvintonijn is een 
dergelijke regeling vastgesteld voor het Middellandse-Zeegebied, en dan nog pas vanaf 1998. 
Voor het overige zijn andere elementen van het GBV, bijvoorbeeld het visserijlogboek, voor de 
Middellandse Zee later ingevoerd dan voor de Atlantische Oceaan. 
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Deze situatie wordt traditioneel gerechtvaardigd aan de hand van de specifieke kenmerken van 
het Middellandse-Zeegebied. Met het oog op eenzelfde ontwikkeling als die in andere gebieden 
van de Gemeenschap, heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een verordening van de 
Raad inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de 
Middellandse Zee1. Totdat de verordening door de Raad is goedgekeurd, blijft het nationale plan 
voor de visserij en de aquacultuur, dat is ingesteld bij Wet 41/82, het belangrijkste 
beheersinstrument voor deze sector in Italië; dit plan wordt om de drie jaar herzien. 
 

7.1. Juridisch en institutioneel kader 
 
De driejaarlijkse programmering van het visserijbeleid heeft tot doel het geheel aan 
visserijactiviteiten te rationaliseren en te ontwikkelen, en daarbij tevens rekening te houden met 
de lange termijn. De instantie die bevoegd is voor het toezicht en de handhaving van het 
nationale en het communautaire beleid is het directoraat generaal Visserij en Aquacultuur, een 
onderdeel van het ministerie van Landbouw. Andere ministeries met bevoegdheden op het 
gebied van visserijtoezicht en –controle zijn het ministerie van Defensie (met de kustwacht, de 
marine en de carabinieri), het ministerie van Binnenlandse Zaken (met de politie), het ministerie 
van Economische Zaken en Financiën (met de Guardia di Finanza) en het ministerie van 
Gezondheid (dat de beleidsgebieden volksgezondheid en veterinaire diensten in zijn portefeuille 
heeft). 
 
In 1997 is de aanzet gegeven tot het decentraliseren van de beleidsuitvoering en de daaruit 
voortvloeiende consolidatie van de autonomie van de lokale overheden. Met andere woorden: de 
Italiaanse regio's beschikken tevens over een aantal wetgevingsbevoegdheden. Dit geldt met 
name vooral de regio's met de grootste autonomie, zoals de zogenaamde regio's met een speciaal 
statuut (Sicilië, Sardinië en Friuli-Venezia Giulia). In zijn hoedanigheid van centrale 
overheidsinstantie blijft het ministerie van Landbouw bevoegd voor het vlootbeheer, de 
nationale visbestanden en het leidings-, coördinatie- en planningsinstrumentarium. Een aantal 
bevoegdheden van het directoraat-generaal Visserij en Aquacultuur zijn overgeheveld naar de 
lokale overheden; het gaat dan met name om ontwikkeling en bescherming van de bestanden, 
aquacultuur, onderhoud van de visserijhavens, verwerking, handel en visserij in de 
binnenwateren. De uitvoeringstaken op regionaal en lokaal vlak worden verricht door de 
Capitanerie di Porto (de havenautoriteit) en de Guardia Costiera (de kustwacht). 
 
De bestaande beheersmaatregelen moeten zorgen voor de duurzame exploitatie van de 
visbestanden, de beperking van de visserij-inspanning, de bescherming van de biodiversiteit, de 
ontwikkeling van de aquacultuur en de toepassing van de gedragscode van de FAO inzake een 
verantwoordelijke visserij. De belangrijkste doelstellingen van het nationale plan voor 
2003-2006 zijn: 

• het rationaliseren van de sector teneinde een evenwicht te bereiken tussen de 
visserij-inspanning en de visbestanden. Hiertoe moet de vlootcapaciteit worden beperkt 
en moeten technische maatregelen, zoals tijdelijke sluitingen, worden toegepast. Tevens 
wordt gepland de sector bij de toepassing van de beheersmaatregelen te betrekken; 

• het rationaliseren van de beleidsuitvoering via het decentraliseren van bevoegdheden 
naar de lokale overheden (regio's); 

                                                 
1 Zie COM (2003) 589 en Resolutie van het Europees Parlement van 26 mei 2005. 
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• het verbeteren van het zelfvoorzieningsniveau via regelingen die gericht zijn op een 
correct gebruik van kustsoorten en pelagische soorten, de ontwikkeling van de 
aquacultuur en de bescherming en valorisering van de nationale productie; 

• het behouden van de werkgelegenheidsniveaus. 
 
De basiswetgeving is verankerd in Wet 963/1965 en decreet van de president van de Republiek 
Italië nr. 1639/1968 betreffende de uitvoering van wet nr. 963/1965 inzake de zeevisserij. 
 
Krachtens deze bepalingen wordt de vaststelling van secundaire wetgeving voor bepaalde 
sectoren gedelegeerd. Tot de secundaire wetgeving behoren de zogenaamde wetgevingsdecreten 
(decreti legislativi) en ministeriële besluiten (decreti ministeriali), die respectievelijk door de 
regering en de vakministers worden vastgesteld. Aquacultuur en milieubescherming vallen 
onder wet nr. 152 inzake beheer en controle van de waterkwaliteit en de wetten nrs. 66/1993, 
110/1995 en 47/1997 inzake medicijngebruik. 
 

7.2. Beheersmaatregelen 
 
Italië heeft net als andere EU-lidstaten zijn vloot verminderd om de visserij-inspanning af te 
stemmen op de beschikbare visbestanden. De beperking van de vloot mag dan volgens sommige 
partijen een gunstig effect op de toestand van de bestanden hebben gehad, volgens de 
vissersbonden en de coöperaties is een verdere vermindering – die huns inziens geen enkele 
invloed op de bestanden heeft – uit den boze.  
 
De voornaamste technische maatregelen hebben betrekking op minimummaten van de vis, 
maaswijdte, gebruik van vistuig en specifieke regels voor bepaalde visserijsegmenten (koraal, 
jonge vis, onderwatervisserij en de visserij op tweekleppigen). Zo is het bijvoorbeeld verboden 
om gesleept vistuig te gebruiken in kustwateren die minder diep zijn dan 50 meter, of op een 
afstand van minder dan drie zeemijl van de kust. Sinds 1993 is een seizoenssluiting voor trawls 
van kracht, doorgaans in de zomer. In 2003 moesten de trawlers hun visserijactiviteiten in de 
Adriatische Zee stopzetten. Noch voor de trawlers, noch voor de kleinschalige visserij zijn 
maatregelen voor de controle van de vangsten vastgesteld.  
 
7.2.1. Algemene vergunningsregeling 
 
Het beleid voor de instandhouding van de bestanden is gebaseerd op een algemene 
vergunningsregeling. Alle vaartuigen hebben, ongeacht het vistuig dat ze gebruiken, een 
visserijvergunning nodig; voor sommige visserijactiviteiten komt daar nog een toelating van het 
directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw bovenop. Sinds 1989 is van 
overheidswege een moratorium opgelegd en zijn geen nieuwe vergunningen meer afgegeven.  
 
7.2.2. Tijdelijke beperkingen 
 
Het gebruik van tijdelijke beperkingen als beheerinstrument kent reeds een lange geschiedenis 
in de Italiaanse visserij. Elk jaar wordt een tijdelijke sluiting voor pelagische en bodemtrawls 
afgekondigd. De duur van de sluiting verschilt van jaar tot jaar. 
 
Bij ministeriële circulaire van 7 oktober 2004 is een plan ter beperking van de 
visserij-inspanning vastgesteld, met name voor de trawlnetvisserij in wateren die minder dan zes 
zeemijl uit de kust liggen. 
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Op zaterdag en zondag mag niet met trawls worden gevist; voor de andere vlootsegmenten is 
momenteel echter geen enkele beperking van kracht. 
 
7.2.3. Selectief vistuig en minimummaten 
 
Met het oog op de bescherming van de visbestanden in de Middellandse Zee zijn in Verordening 
(EEG) nr. 1626/94 technische maatregelen en minimummaten voor de gevangen vis 
opgenomen. Uitgaande van het argument dat de Middellandse Zee over specifieke kenmerken 
beschikt, werden een aantal afwijkingen vastgesteld.  
 
De bepalingen inzake vistuig en minimummaten zijn momenteel vastgelegd in decreet van de 
president van de Republiek Italië nr. 1639/1968 betreffende de uitvoering van wet nr. 963/1965 
inzake de zeevisserij. 
 
Wat de mimimummaten betreft, wijken de communautaire en de Italiaanse regels onderling af. 
Doorgaans legt de Italiaanse regelgeving kleinere minimummaten op dan de communautaire. De 
verschillen zijn het grootste voor heek (Merluccius merluccius – 20 cm in de EU en slechts 11 
cm in Italië), tong (Solea vulgaris – 20 cm in de EU en 15 cm in Italië), zeebaars (Dicentrarchus 
labrax – 23 cm in de EU en 20 cm in Italië) en zeebarbel (Mullus spp. – 11 cm in de EU en 9 cm 
in Italië). Voor harder (Mugil spp.) legt Italië dan weer een grotere minimummaat op dan de EU 
(20 cm ten opzichte van 16 cm). 
 
7.2.4. Andere beperkingen voor vaartuigen en vistuig 
 
Voor vaartuigen die vissen op tweekleppigen en "bianchetto" (jonge exemplaren van de Sardina 
pilchardus), is een maximumtonnage van 10 BT ingevoerd. 
 
7.2.5. Individuele quota 
 
De enige kwantitatieve beperkingen die in de Italiaanse visserij van kracht zijn, hebben 
betrekking op een aantal sedentaire soorten (bepaalde tweekleppigen) en enkele over grote 
afstanden trekkende soorten (blauwvintonijn). De visserij op tonijn wordt gereglementeerd door 
de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan 
(ICCAT), die jaarlijkse vangstquota voor de Italiaanse vloot vaststelt. 
 
  De totaal toegestane vangst 

voor blauwvintonijn wordt 
verdeeld tussen de beugvisserij, 
de zegenvisserij, de 
sportvisserij en de visserij met 
niet-gepreciseerde methoden 
(eventueel voor compensatie 
bestemde quota). Vaartuigen 
die met de beug of de zegen op 
tonijn vissen, moeten 
geregistreerd zijn bij het 
directoraat-generaal Visserij en 
Aquacultuur.  

Italië: Quota blauwvintonijn
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De totaal toegestane vangsten voor de beugvisserij worden bepaald op basis van de gegevens 
van de beste twee jaren die per vaartuig in de periode 1995-1998 zijn geregistreerd. Het totale 
jaarlijkse quotum voor de zegenvisserij wordt aan de hand van een aantal coëfficiënten over de 
vaartuigen verdeeld.  
 
7.2.6. Vangst van jonge vis (novellame) 
 
Op sommige visserijtakken, zoals de vangst van jonge sardines, zijn specifieke instrumenten van 
toepassing. Zo is het verboden om minder dan drie zeemijl uit de kust met trawls, zegens of 
soortgelijke netten te vissen, tenzij in de nationale wetgeving een afwijking van dat verbod is 
opgenomen. Dit is het geval voor de visserij op bianchetto (jonge exemplaren van de Sardina 
pilchardus) en glasgrondel of rossetto (Aphia minuta mediterranea), die als speciale 
visserijtakken worden beschouwd. 's Winters wordt 60 dagen lang op deze soorten gevist, 
normaliter van 15 januari tot 15 maart. Deze traditionele vangsten zijn belangrijk voor de 
kleinschalige visserij en hebben een grote sociaal-economische impact op lokaal niveau.  
 
Langs de kust zijn meer dan 20 beschermde mariene gebieden ingesteld. Om de 
visserij-inspanning op jonge exemplaren van commercieel belangrijke soorten, zoals heek, te 
verlagen, is bij ministerieel decreet van 20 juni 2003 voorzien in de oprichting van 
biologische-beschermingsgebieden.  
 
7.2.7. De visserij op tweekleppigen 
 
In de jaren 80, begin jaren 90, veroorzaakte de stijging van de vangstcapaciteit een 
overexploitatie van de visbestanden. 
De korvisserij op tweekleppigen is gereglementeerd in het ministerieel decreet van 21 juli 1998, 
waarin een op zelfbeheer gebaseerd systeem met de volgende zwaartepunten is vastgesteld:  

• overdracht van de verantwoordelijkheid van de centrale overheid naar de reders; 
• het herstel van de populatie tweekleppigen en de verwezenlijking van een duurzaam 

evenwicht tussen de visserij-inspanning en de visbestanden.  
 
Om een en ander in goede banen te leiden zijn comités voor de coördinatie van het lokale beheer 
opgericht, ter vervanging van het nationale beheerscomité. Deze comités zijn door de centrale 
overheid gemachtigd tot de vaststelling van de dagelijkse vangstquota, het aantal wekelijkse 
visdagen, de vangsttijden, de seizoenssluitingen, de maximumaanvoer, de roulering van de 
vangstgebieden, de vangstquota per soort, het toegestane vistuig, de aanvoerplaatsen en de 
herbevolkingszones. Bovendien is een comité van ondernemingen opgericht dat tot taak heeft de 
vangsten en de handelsstromen van zijn leden beter te coördineren en op elkaar af te stemmen. 
Anderzijds moet worden vermeld dat de afgifte van vergunningen tot 1 januari 2009 is 
opgeschort. 
 
Kortom: het beleid wordt gekenmerkt door een beweging naar meer decentralisatie, geflankeerd 
door een systeem van zelfbeheer dat is gebaseerd op de toewijzing van rechten voor de 
exploitatie van bepaalde gebieden. Dit systeem heeft geleid tot een stijging van de prijzen, een 
daling van de bedrijfsvoeringskosten en een redelijker beheer van de visbestanden.  
 
Tot slot heeft de overheid in totaal 63 miljoen euro uitgetrokken voor de toepassing van twee 
plannen voor de vongole. Het eerste was vooral gericht op de herbevolking, het tweede op de 
definitieve stopzetting van deze visserijtak, onder meer via de invoering van technische 
sluitingen in 1997 en 1998. 
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7.2.8. Sportvisserij 
 
De sportvisserij is niet homogeen gereglementeerd in de Italiaanse rechtsorde. Hoewel de 
beroepsvisserij op grond van het ministerieel decreet van 26 juli 1995 vergunningsplichtig is, 
bestaat er geen enkele bepaling die een vergunning voor de sportvisserij verplicht maakt. De 
sportvisserij wordt beschouwd als een onderdeel van de algemene visserij, die vooral in wet nr. 
963/1965 wordt gereglementeerd. In artikel 7 van die wet wordt een onderscheid gemaakt tussen 
beroepsvisserij, wetenschappelijke visserij en sportvisserij.  
 
Om op blauwvintonijn te mogen vissen, moet de sportvisser ingeschreven zijn in een register 
van het directoraat-generaal Visserij en Aquacultuur. In totaal hebben 1826 sportvissers 
vangstquota voor blauwvintonijn aangevraagd. Van 1 mei tot 30 september mag wekelijks niet 
meer dan één exemplaar per vaartuig worden gevangen. 
 
Over het aantal sportvissers die aan mariene visserij doen, zijn geen gegevens beschikbaar. In 
tegenstelling tot hun collega's die in zoetwater vissen, hebben zij geen vergunning nodig. 
Volgens ramingen die het CNR-IRPEM aan de hand van de gegevens van de Capitanerie di 
Porto heeft opgesteld, vissen ongeveer anderhalf miljoen sportvissers vanaf een vaartuig. In dat 
cijfer is de sportvisserij die vanaf de kust of onder water plaatsvindt, nog niet meegerekend. 
Aangezien het om een recreatieactiviteit gaat, wordt het meeste gevangen in de lente, de zomer 
en de herfst, met een piek in de zomerperiode. Deze tak van de visserij is overigens vooral 
geconcentreerd in toeristische centra in de buurt van grote steden (Lazio). 
 
Het probleem met de sportvissers is niet alleen dat zij met de beroepsvissers concurreren voor 
toegang tot dezelfde soorten, maar ook dat dure producten, vaak via de zwarte markt, in de 
handel worden gebracht of rechtstreeks aan de restaurants worden geleverd.  

8. Havens 
 

Regionale verdeling van de vissershavens 

  
Aantal 
havens 

% van de 
havens 

Vaartuigen per 
haven 

BT per 
haven 

KW per 
haven 

Abruzzo 10 4% 62 1.202 5.513
Calabria 34 12% 27 180 1.401
Campania 36 13% 34 397 2.333
Emilia-Romagna 9 3% 95 1.179 9.387
Friuli-Venezia Giulia 8 3% 58 285 3.707
Lazio 11 4% 56 746 5.348
Liguria 28 10% 19 139 1.242
Marche 14 5% 72 1.616 7.968
Molise 1 0% 56 2.394 9.675
Puglia 26 9% 70 1.081 6.421
Sardegna 18 7% 76 726 5.227
Sicilia 48 17% 72 1.415 6.349
Toscana 25 9% 26 243 1.864
Veneto 8 3% 105 1.702 11.740
TOTAAL 276 100% 52 765 4.427
Bron: Intern opgesteld op basis van het communautaire vlootregister. 
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De in totaal 800 aanvoerplaatsen liggen verdeeld over de hele kust. Ongeveer 75 % ervan zijn 
niet meer dan aanlegplaatsen, zoals natuurgebieden, stranden en kleine steigers voor 
ambachtelijke vissersboten. Niet meer dan 276 aanvoerplaatsen vervullen een administratieve 
functie.  
 
De havens hebben een andere geografische verdeling dan de vloot en zijn onderling erg 
verschillend. Zoals uit de tabel blijkt, ligt het aantal vaartuigen in het kleine aandeel havens in 
de noordelijke Adriatische Zee (slechts 9 % van het totaal) hoger dan het nationale gemiddelde 
(behalve in de havens van Friuli-Venezia Giulia) en beschikken die vaartuigen bovendien 
doorgaans over meer tonnage en vermogen. Ook het Siciliaanse havenaandeel (17 %) 
overschrijdt, qua aantal en grootte van de vaartuigen, het nationale gemiddelde. De kleinste 
havens liggen in Ligurië, Toscane, Calabrië en Campanië.  
 
De belangrijkste haven qua aangelande hoeveelheid is Mazara del Vallo in het zuidoosten van 
Sicilië, gevolgd door Ravenna, Ancona en Bari (respectievelijk aan het noordelijke, centrale en 
zuidelijke deel van de Adriatische Zee), Palermo (zuidoostelijk deel van de Tyrrheense Zee) en 
Chioggia (noordelijk deel van de Adriatische Zee). 
 

9. Gebruik van de productie 
 
Het totale aanbod aan visserijproducten op de Italiaanse markt, inclusief invoer, bedraagt 
ongeveer 1,4 miljoen ton per jaar. Qua waarde is Italië de op vier na grootste invoermarkt. 

9.1. Verbruik 
 

Verbruik van visserijproducten (2000 tot 2003) 
 2000  2001  2002  2003  Stijging in 2003 ten 

opzichte van 2000 (%) 
Verbruik  
Ton 1 249 322 1 253 558 1 238 812 1 285 118 2,9 
Miljoen euro 4 380 4 575 4 547 4 719 7,7 
Verbruik per persoon (kg) 21,7 21,7 21,4 22,4  3,5 
Bron: IREPA 
 
In 2003 is het verbruik van visserijproducten met 3 % toegenomen ten opzichte van 2000; de 
waarde ervan is met 7,7 % gestegen. Na jaren onveranderd te zijn gebleven steeg het verbruik 
per persoon tot 22,4 kg. Aangezien het Italiaanse productieniveau hetzelfde is gebleven, moet de 
toename van het verbruik per persoon in 2003 worden toegeschreven aan een stijging van de 
invoer. De laatste jaren is de prijs van de ingevoerde producten, in tegenstelling tot die van de 
nationale productie, gedaald van gemiddeld 3,77 euro/kg in 2000 tot 3,66 euro/kg in 2002.  
 

9.2. Verwerking 
 
Vanaf 2006 moeten de lidstaten de gegevens over de verwerkende industrie meedelen aan de 
Commissie. Momenteel zijn de gegevens voor Italië gebaseerd op tellingen die om de tien jaar 
worden verricht. De meest recente telling dateert uit 2001. 
 
De laatste jaren hebben de Italiaanse visverwerkende bedrijven twee ontwikkelingen 
doorgemaakt, namelijk enerzijds een versnippering en anderzijds een versterking van grote 
concerns als resultaat van herstructurings- of concentratieprocessen. Het resultaat zijn 
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grootschalige ondernemingen, vaak gekoppeld aan internationale distributiebedrijven, financiële 
ondernemingen of levensmiddelengroepen, naast een meerderheid van steeds kleinere bedrijven. 
 
De verdeling van het aantal werknemers geeft een goed beeld van deze 
tweesporenontwikkeling. Tweeënzestig procent van de bedrijven heeft minder dan tien 
werknemers in dienst en slechts drie procent van de bedrijven heeft meer dan 100 werknemers 
op de loonlijst. Let wel: die 3 % (de grootste bedrijven) zorgt voor 36 % van de 
werkgelegenheid in deze sector. 
 
Vaak opteren de kleine bedrijven voor producten met een hoge toegevoegde waarde, terwijl de 
grote hun bedrijfsstrategie baseren op de invoer tegen verminderd recht van halfverwerkte 
producten of ingevroren vis en zelfs verticaal geïntegreerde ondernemingen vormen. Dankzij 
hun banden met andere ondernemingen of hun omvang kunnen de grote bedrijven invloed 
uitoefenen op de distributie en hun productie beter en sneller op de voorkeur van de consument 
afstemmen.  
 
Volgens de telling van 2001 verschaft de Italiaanse visverwerkende sector 6640 mensen een 
baan, met een gemiddelde van 16 werknemers per bedrijf; in 1981 bedroeg het gemiddelde 
personeelsbestand nog 29 werknemers. Hoewel het aantal bedrijven sinds de telling van 1991 
licht is gestegen, is de werkgelegenheid met 13 % gedaald. 
 
De gemiddelde omvang van de bedrijven is, over de hele sector genomen, gedaald. De daling is 
evenwel scherper bij de familiebedrijven en de KMO's. Het knelpunt zit in dit geval bij de 
grondstoffen (beschikbaarheid, prijs of conformiteit aan de regels). Voorts hebben de kleine 
bedrijven te lijden onder de druk van de distributeurs en onder de kostenstijging die gepaard 
gaat met het uitblijven van een herstructurering. 
 
Dit neemt niet weg dat de kleinschalige bedrijven een belangrijke rol spelen. Waar dit 
bedrijfssegment bij de telling van 1991 nog 89 bedrijven en 470 werknemers telde, daar waren 
die cijfers in 2001 opgelopen tot respectievelijk 143 en 761. 
 
In de ISTAT-statistieken wordt de verwerking van visserijproducten opgesplitst in twee groepen 
van activiteiten: het conserveren van vis, schaaldieren en weekdieren (invriezen, inblikken, 
roken, zouten, pekelen, enz.) en het maken van bereidingen op basis van vis, schaaldieren, en 
weekdieren (voorgekookte producten, filets, kuit, enz.). 
 
Het conserveren gebeurt meestal in grote bedrijven (vaak multinationals) terwijl de kleinere, 
traditionele bedrijven zich veeleer toeleggen op de bereidingen. Het grootste aantal werknemers 
is actief in de conserveringssector (5078, tegenover 1562 in de bereidingssector). Sinds de 
telling van 1991 zijn er echter belangrijke verschuivingen in deze verhouding opgetreden. Het 
aantal banen in de conserveringsbranche is namelijk met 28 % gedaald, terwijl dat in de 
bereidingsbedrijven met 141 % is toegenomen. Dit betekent dat het aandeel in de 
werkgelegenheid in de gehele verwerkingsindustrie voor de conserveringssector is gedaald van 
92 tot 76% en voor de bereidingsbranche is toegenomen van 8 tot 24%. Het aantal 
conserveringsbedrijven is met 17 % gedaald; het aantal bedrijven dat actief is in de 
bereidingssector is met 162 % gestegen.  
 
Deze structurele veranderingen zijn, afhankelijk van de regio, op zeer uiteenlopende wijze tot 
uiting gekomen. De groei van de bereidingssector heeft zich namelijk vooral voorgedaan in het 
zuiden (dat nu 40 % van de bereidingsactiviteiten voor zijn rekening neemt), terwijl de 
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inkrimping van de conserveringssector er veel minder sterk was dan in het noorden (3 % 
bedrijven minder en 6 % banen extra).  
 
In het zuiden overheersen de conserveringsactiviteiten. Sicilië mag dan 10 % van zijn activiteit 
op dit vlak hebben ingeleverd, het beschikt nog steeds over het grootste aantal bedrijven (32 %) 
en de meeste arbeidsplaatsen (27 %) in deze sector. De bedrijven op Sicilië zijn wel kleiner (14 
werknemers) dan in Lombardije (60 werknemers). 
 
De bedrijven die zich hebben toegelegd op bereidingen, zijn vooral gevestigd in het 
centraal-noordelijke deel van het land (31 % van de ondernemingen ligt in Emilia-Romagna, 
Toscane en le Marche). De regio Veneto telt de meeste grote bedrijven (met gemiddeld 39 
werknemers). 
 
Een zeer groot percentage visserijproducten wordt ingeblikt. Maar liefst 70 % van de Italiaanse 
conservenproductie bestaat uit ingeblikte tonijn, die daarmee 60 % van de waarde van deze 
productie levert. Ansjovis in pekel vertegenwoordigt 9 % van het volume en 8 % van de waarde; 
ansjovis in olie respectievelijk 7 % en 9 %. 
 
In het verleden volstond de Italiaanse productie om de nationale markt van tonijnconserven te 
beleveren. In 1992 was de Italiaanse tonijnverwerkende sector de vierde grootste ter wereld, met 
93 000 ton, na de Verenigde Staten met 273 800 ton, Thailand met 243 600 ton en Japan met 
98 100 ton. De hoge prijzen van ingevoerde tonijn en de stijging van de productiekosten hebben 
het concurrentievermogen van de Italiaanse bedrijven echter aangetast ten voordele van de 
ontwikkelingslanden. Als gevolg daarvan voert Italië meer bliktonijn in en produceerde het in 
2002 23 % minder van dit product dan in 1992. Na de verkoop van grote Italiaanse 
conservenbedrijven aan internationale groepen ((Nostromo aan Calvo, Star aan Jealsa, Mareblu 
aan Heinz) is een groot deel van de conservenproductie naar andere landen overgeheveld, 
weliswaar met behoud van het handelsmerk van deze bedrijven op de Italiaanse markt.  
 
De Italiaanse tonijnconservenbedrijven hangen momenteel af van ingevoerde grondstoffen (hele 
tonijn of tonijnzijden). Tussen 1992 en 2003 is de Italiaanse invoer qua hoeveelheid met 130 % 
en qua waarde met 170 % gestegen. De vorm waarin de grondstoffen worden geleverd, is 
daarbij ingrijpend en in een snel tempo veranderd. In de periode van 1992 tot 2003 daalde de 
invoer van ingevroren tonijn (uit Taiwan, Spanje en Frankrijk) met 60 %; in dezelfde periode 
verdubbelde de invoer van tonijnfilets (uit Ecuador, Colombia, Kenia, en Thailand). De 
voornaamste oorsprongslanden zijn: Spanje voor Nostromo en Star, Ivoorkust voor Rio Mare en 
de Seychellen voor Mareblu. 
 
Als het huidige invoerrecht voor tonijnconserven (24 %) nog verder zou worden verlaagd in het 
kader van de WTO-onderhandelingen over de niet-landbouwproducten, zou de Italiaanse 
productie ernstig in het gedrang komen. In een concurrentiesituatie hebben producten uit 
Zuid-Oost Azië (vooral Thailand en de Filippijnen) een stevige voorsprong vanwege:  

• de bevoorradingsmogelijkheden die gekoppeld zijn aan de nabijheid van het oostelijke 
deel van de Stille Oceaan; 

• de lagere kosten voor de vaartuigen uit Taiwan en Korea; 
• de logistieke voordelen en de voordelen van het gebruik van zeevervoer, en 
• de lage arbeidskosten in ondernemingen die bovendien een grote omvang hebben. 
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Momenteel leveren Rio Mare (Trinity – Bolton) in Cermenate en Milaan, Palmera op Sardinië 
en Maruzella in Marana Lagunare het leeuwendeel van de Italiaanse productie. De Italiaanse 
bedrijven hebben producten met een hoge toegevoegde waarde ontwikkeld, zoals bereidingen 
voor pasta en tonijnpaté. Een aantal kleine ondernemingen zet de vervaardiging van traditionele 
producten voort, zoals de in glazen potten aangeboden geelvintonijn in olie, tonijnmaag en 
Atlantische blauwvintonijn in blik.  
 

10. Buitenlandse handel 
 
Het tekort op de handelsbalans voor visserijproducten neemt jaar na jaar toe. Als gevolg van het 

toenemende verbruik per 
persoon en de geleidelijke 
afname van de vangsten wordt 
aanzienlijk meer ingevoerd en 
merkbaar minder uitgevoerd. 
Het handelstekort bedraagt 
meer dan 800 000 ton en 
vertegenwoordigt een waarde 
van meer dan 2,7 miljard euro.  

 
 
 
 
 

Buitenlandse handel in visserijproducten (mt)

 
 Het gebruikelijke patroon was 

dat Italië producten tegen een 
hoge gemiddelde prijs 
invoerde en producten met 
een lage waarde uitvoerde. 
Omdat de prijzen bij uitvoer 
sneller gestegen dan die bij 
invoer, zijn er sinds 2002 
tekenen merkbaar die wijzen 
op een stabilisatie van de 
gemiddelde prijzen in het 
kader van beide 
handelsstromen. 

 
Meer dan de helft van de ingevoerde visserijproducten is afkomstig uit de EU (19 % uit Spanje, 
7 % uit Frankrijk, 7 % uit Denemarken, 6 % uit Nederland en 5 % uit Griekenland). De grootste 
leveranciers van buiten de EU zijn Chili, Argentinië, Peru en Ecuador. De invoer van verwerkte 
producten op basis van koppotigen en vis uit Thailand is de laatste jaren eveneens sterk 
toegenomen 
 
De invoer van kan als volgt verder worden uitgesplitst: 28 % weekdieren, 23 % verwerkte 
producten, 17 % ingevroren vis, 14 % verse vis en 9 % schaaldieren. Visserijproducten die 
bestemd zijn voor diervoeder of andere doeleinden maken ongeveer 10 % van de totale invoer 
uit. De belangrijkste bestemmingslanden voor de Italiaanse uitvoer zijn Spanje (42 %), Frankrijk 
(13 %), Duitsland (9 %) en Griekenland (7 %). 
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11. Onderzoek 
 
In Italië houden verschillende universiteiten zich bezig met fundamenteel onderzoek op het 
gebied van visserij en aquacultuur. Andere overheidsinstanties leggen zich toe op toegepast 
onderzoek en de verzameling van gegevens, zoals CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche – 
nationale onderzoeksraad), ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica 
Applicata al Mare – centrale dienst voor op de zee toegepast wetenschappelijk en technologisch 
onderzoek) en ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente – instantie voor de 
nieuwe technologieën, energie en milieu). De meest vooraanstaande centra voor 
visserijonderzoek zijn CNR in Ancona (aan de Adriatische kust) en in Mazara del Vallo, aan het 
kanaal van Sicilië. Sommige producentenorganisaties verrichten eveneens toegepast onderzoek. 
 
De economische informatie en de marktinformatie worden verzameld en verwerkt door ISTAT 
(Istituto Nazionale di Statistica – nationale dienst voor de statistiek), ICRAM en IREPA (Istituto 
di Ricerche Ecomiche per la Pesca e l'Acquacoltura - dienst voor economisch onderzoek op het 
gebied van visserij en aquacultuur). In 2002 is een programma voor de verzameling van 
gegevens overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1543/2000 en (EG) nr. 1639/2001 van 
start gegaan. Als gevolg daarvan vallen de gegevens over vangsten en gemiddelde prijzen sedert 
2005 niet meer onder de bevoegdheid van ISTAT, maar worden zij nu door IREPA geleverd. 
 
De voornaamste openbare financieringsbronnen voor onderzoeksprojecten over visserij en 
aquacultuur zijn het ministerie van Landbouw en de CNR. 
 
Sinds 1985 wordt het onderzoek naar demersale bestanden gebaseerd op jaarlijkse 
trawlpeilingen die in de Italiaanse EEZ worden verricht. Er lopen twee projecten in dit verband: 
GRUND (gefinancierd door het Italiaanse ministerie van Landbouw) en MEDITS 
(Mediterranean Trawl Survey - sinds 1984 gefinancierd door de EU). 
 
Verschillende, zowel openbare als particuliere instanties (CNR, SIBM, IREPA, UNIMAR, 
ICRAM) verrichten onderzoek naar mariene biologische hulpbronnen. 
 
Door het organiseren van vergaderingen en studiebijeenkomsten en het beheren van 
verschillende nationale en internationale onderzoeksprogramma’s biedt SIBM (Società Italiana 
di Biologia Marina – Italiaanse Associatie voor mariene biologie) onderzoekers op het gebied 
van mariene biologische hulpbronnen de gelegenheid elkaar regelmatig te ontmoeten. SIBM 
publiceert bovendien een internationaal onderzoekstijdschrift (Biologia Marina Mediterranea). 
 
In het kader van het Nationaal Plan voor visserij en aquacultuur is voor de periode 2003-2006 
voorzien in de financiering van onderzoek op de volgende zes deelgebieden: biologische 
hulpbronnen, visserijtechnologie, aquacultuur, gezondheid en kwaliteit van de visserij- en 
aquacultuurproducten, economie van de visserij en de aquacultuur en sociologie van de visserij 
en de aquacultuur. 
 
Overeenkomstig het driejarenplan heeft het directoraat Visserij en Aquacultuur in 2003 71 
onderzoeksprojecten goedgekeurd. Deze hebben betrekking op biologische hulpbronnen (43), 
aquacultuur (19) en gezondheid en kwaliteit van de visserij- en aquacultuurproducten (9). 
Projectonderwerpen met een relevantie vanuit het oogpunt van de duurzaamheid van de visserij, 
zijn onder meer: 
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• FISBOAT (Fisheries Independent Survey Based Operational Assessment Tools): een 
EU-project inzake onderzoek naar de werking van de visserij; 

• vaststelling van beheersmaatregelen in 11 biologische-beschermingsgebieden (gesloten 
gebieden) in het kader van de duurzame visserij; 

• NURSERY: identificatie in tijd en ruimte van de reproductiegebieden langs de Italiaanse 
kust; 

• BIRDMOD: ontwikkeling van een bio-economisch model voor de demersale visserij; 
• ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak voor het kweken van tonijn in 

gevangenschap. 
 
Overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1543/2000 en (EG) nr. 1639/2001 en het Nationale 
Italiaanse Programma zijn de volgende activiteiten verricht: 
MODULE A (beoordeling van de input): 

• vangstcapaciteit; 
• visserij-inspanning. 

MODULE B (beoordeling van vangsten en aanlandingen (demersale soorten, grote en kleine 
pelagische soorten, weekdieren): 

• vangsten en aanlandingen; 
• beoordeling van de teruggooi; 
• verzameling van gegevens over de sportvisserij op tonijn; 
• verzameling van gegevens over de vangsten per inspanningseenheid en/of over de 

doeltreffendheid van specifieke vlootsegmenten; 
• wetenschappelijke programma’s betreffende de beoordeling van de bestanden ( MEDITS 

en GRUND); 
• onderzoek naar tonijn en zwaardvis met behulp van gemerkte exemplaren; 
• biologische bemonstering van de vangsten naar leeftijd en lengte. 

 
MODULE C (beoordeling de economische situatie in de sector): 

• economische gegevens voor verschillende groepen van vaartuigen. 
 
Tot slot zij erop gewezen dat Italië intensief betrokken is bij de FAO projecten AdriaMed en 
MedSudMed. 
 

12. Organisatie van de sector  
 
In 2005 bestonden in Italië 34 organisaties van visserij en aquacultuurproducenten: een 
aanzienlijk stijging ten opzichte van1993 toen er slechts 19 waren. Het verloop in het aantal 
organisaties is vanzelfsprekend groot: de ene verdwijnt, de ander verandert van naam, er komen 
er bij, sommige sluiten zich samen tot een vereniging, om maar een paar voorbeelden te 
noemen. Ter illustratie: bijna de helft van de producentenorganisaties uit 1993 (namelijk 9) is 
intussen verdwenen. Van de in totaal 25 bestaande organisaties is 74 % na 2001 opgericht. 
 

Eenenzestig procent van de organisaties (21) zijn vooral actief aan de Adriatische Zee. Le 
Marche is de regio met de meeste producentenorganisaties (7, of 21 % van het totale aantal). 
Daarna komt Emilia-Romagna, met 6 organisaties (18 % van het totaal). Lazio heeft er vijf 
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(15 % van het totaal). Drie van die vijf zijn gevestigd in Rome vanwege de aanwezigheid van de 
bevoegde overheidsdiensten. Het gaat dan om verenigingen van producentenorganisaties, 
organisaties van producenten uit de oceaanvisserijsector of brancheorganisaties, zoals de 
Italiaanse visserij- en de Italiaanse aquacultuurbranche. Veneto heeft vier 
producentenorganisaties (12% van het totaal). Zowel Apulië als Sicilië telt er drie (telkens 9 %). 
De Abruzzen en Friuli-Venezia Giulia hebben er elk twee; Campanië en Molise één. 

De drie meest representatieve belangenverenigingen voor de visserijsector zijn Lega Pesca, 
Federcoopesca en Associazione Generale Cooperative Italiane. Zij vertegenwoordigen 1251 
coöperaties en 39415 vissers en hebben vertegenwoordigers in het visserijcomité van het 
directoraat-generaal Visserij en Aquacultuur en bij de lokale overheden. De Associazione 
Piscicoltori Italiani (API – vereniging van Italiaanse viskwekers) vervult een soortgelijke rol 
voor de aquacultuursector. 

ANCIT (Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare – nationale vereniging voor 
visconservenbedrijven en tonnaarexploitanten) groepeert 26 bedrijven die samen 95 % van de 
productie en verkoop van visconserven voor hun rekening nemen. In de AIIPA (Associazione 
Italiana Industrie Prodotti Alimentari – Italiaanse vereniging van levensmiddelenbedrijven) zit 
een groep van zeven ondernemingen die ingevroren visserijproducten invoert, verwerkt en afzet 
en daarmee een marktaandeel van 80 % van de verkoop van deze producten in handen heeft. 
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13. Internetlinks 
 
www.politicheagricole.it Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
http://www.europa.eu.int/comm/fisheries/ Directoraat-generaal Visserij en maritieme zaken van 

de Europese Commissie 
www.fao.org/fi/default.asp FAO Fisheries 
http://www.fao.org/fi/body/rfb/GFCM/gfcm
_home.htm

General Fisheries Commission for the Mediterranean 

www.iccat.es/ International Commission for the Conservation of 
Atlantic Tunas 

www.guardiacostiera.it Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 
www.legapesca.it Lega Pesca (nationale vereniging van 

visserijcoöperaties) 
www.federcoopesca.it Federcoopesca 
www.agcipesca.it Associazione Generale Cooperative della Pesca 
www.api-online.it Associazione Piscicoltori Italiani 
www.irepa.org IREPA, Istituto di Ricerche Economiche per la Pesca e 

l’Acquacultura  
www.uncipesca.it/pag/home.asp Unione Nazionale Cooperative Italiane de la Pesca 
www.aiipa.it Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari 
www.pesca.ismea.it ISMEA - pesca e acquacoltura 
www.icram.org Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica 

applicata al mare 
www.cnr.it Consiglio Nazionale delle Ricerche 
www.istat.it Istituto Nazionalz di statistica  
www.sibm.unige.it Società Italiana di Biologia Marina 
www.cibm.it Centro Interuniversitario di Biologia Marina, Livorno 
www.dister.unige.it Università de Génova. Dipartimento per lo studio del 

territorio e delle sue risorse 
www.dipbau.bio.uniroma1.it/web/index.htm Università "La Sapienza" (Roma), Dipartimento per lo 

Studio del Territorio e delle sue Risorse 
www.zoologia.uniba.it Universitá di Bari: Dipartimento di Zoologia 
www.mobilia.it/lbmpfano Laboratorio di Biologia Marina dell' Università di 

Bologna in Fano 
www.teseo.it/biologia.marina Laboratorio di Biologia Marina di Bari 
www.uniroma2.it/biologia Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di 

Biologia 
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