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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1252/2011 af Alfredo Galasso og Daniele Osnato, italienske 
statsborgere, for ofrets familie, og 96 medunderskrivere, om de juridiske 
konklusioner vedrørende flykatastrofen ved Ustica (Itavia DC 9) den 27. juni 
1980

Andragende 0088/2012 af Daria Bonfietti, italiensk statsborger, om de 
vanskeligheder, der er forbundet med de internationale retsanmodninger i 
forbindelse med undersøgelsen af Ustica-tragedien

1. Sammendrag af andragende 1252/2011

Flykatastrofen med Itavia-selskabets DC 9 skete den 27. juni 1980 kl. 20.00, hvor den 
styrtede ned i Det Tyrrhenske Hav mellem øerne Ponza og Ustica. Den krævede 81 ofre.

Anklagemyndigheden i Rom er ved at forberede nye retssager vedrørende ulykken. De er bl.a. 
baseret på udtalelser fra højtstående italienske politikere såsom den nu afdøde tidligere 
italienske præsident Cossiga. De tager udgangspunkt i hypotesen om en kollision, som var 
lige ved at ske, eller det franske luftvåbens fejlagtige affyring af et resonansmissil fra Korsika, 
som skulle have ramt et libysk fly med Muhammar Gaddafi om bord, som fløj på den samme 
strækning.

De italienske myndigheder udstedte flere internationale retsanmodninger som led i det 
strafferetlige samarbejde over for de franske myndigheder, som ifølge andragendet nægtede at 
samarbejde fuldt ud, selv om de repræsenterer en EU-medlemsstat.

Sammendrag af andragende 0088/2012

Andrageren nævner de vanskeligheder, man er stødt på i forbindelse med undersøgelsen af 
Ustica-tragedien, og især de mange internationale retsanmodninger, som det italienske 
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retsvæsen har udstedt, men som ikke er blevet efterkommet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1252/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. marts 2012); 
andragende 0088/2012 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

”Kommissionen er opmærksom på Ustica-sagen, og at slægtningene til ofrene for denne 
tragedie stadig venter på retfærdighed over 30 år efter katastrofen.

Kommissionen har ingen beføjelser til at gribe ind i den daglige forvaltning i de enkelte 
staters retssystem, som i princippet henhører under de nationale myndigheders kompetence. 

Kommissionen beklager, at Italien og to andre medlemsstater endnu ikke har ratificeret 
konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske 
Unions medlemsstater, som er i kraft og for øjeblikket er bindende for 24 EU-medlemsstater

Kommissionen har forelagt en samlet pakke foranstaltninger med henblik på at øge 
beskyttelsen af ofre for kriminalitet 
(http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm).

Konklusion

Den Europæiske Union har ingen beføjelser til at gribe ind i de retlige samarbejdsprocedurer 
mellem EU's medlemsstater, der ikke er reguleret af EU's retsakter 


