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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1252/2011, των Alfredo Galasso και Daniele Osnato, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος των συγγενών των θυμάτων, η οποία συνοδεύεται 
από 96 υπογραφές, σχετικά με τα δικαστικά πορίσματα που αφορούν την 
αεροπορική καταστροφή στην Ustica (DC 9 Itavia) στις 27/06/1980

Αναφορά 0088/2012 της Daria Bonfietti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη δυσκολία 
σύστασης εξεταστικών επιτροπών για τη διερεύνηση του τραγικού 
συμβάντος της Ustica

1. Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1252/2011

Στις 27 Ιουνίου 1980, στις 20.00, σημειώθηκε το αεροπορικό δυστύχημα με το αεροσκάφος 
DC 9 της εταιρείας Itavia, το οποίο έπεσε στα νερά της Τυρρηνικής Θάλασσας, ανάμεσα στα 
νησιά Ponza και Ustica, με 81 θύματα.

Σχετικά με την υπόθεση αυτή εκκρεμεί ποινική δίωξη στην Εισαγγελία της Ρώμης, η οποία –
ξεκινώντας, μεταξύ άλλων, από τη δήλωση επιφανών Ιταλών πολιτικών όπως ο αποβιώσας 
πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Cossiga– βασίζεται στην υπόθεση μιας παρ’ ολίγον 
σύγκρουσης (near collision) ή στην κατά λάθος εκτόξευση πυραύλου από ένα γαλλικό 
στρατιωτικό αεροσκάφος που απογειώθηκε από την Κορσική, το οποίο επρόκειτο να 
καταρρίψει ένα λιβυκό αεροσκάφος που ακολουθούσε την ίδια πορεία και στο οποίο επέβαινε 
ο Muhammar Gheddaffi.  

Στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, έχουν ξεκινήσει διάφορες 
διαδικασίες αίτησης για χορήγηση εξουσιοδότησης εκ μέρους των ιταλικών αρχών προς τις 
γαλλικές αρχές για τη σύσταση διεθνούς ανακριτικής επιτροπής· σύμφωνα με την αναφορά, 
οι γαλλικές αρχές θα αρνηθούν να συνεργαστούν πλήρως, παρόλο που αποτελούν κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0088/2012

Η εν λόγω αναφορά αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην έρευνα για το τραγικό 
συμβάν της Ustica, ιδίως όσον αφορά την έλλειψη απαντήσεων στις πολυάριθμες διεθνείς 
αιτήσεις δικαστικής συνδρομής που έχει απευθύνει η ιταλική δικαιοσύνη.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1252/2011 κρίθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2012 και η αναφορά 0088/2012 
στις 23 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, 
παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012

Η Επιτροπή είναι ενήμερη της υπόθεσης Ustica και ότι από τριακονταετίας και άνω μετά την 
καταστροφή οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας αναμένουν την απονομή δικαιοσύνης.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει αρμοδιότητες παρέμβασης στην καθημερινή διαχείριση των 
δικαστικών συστημάτων των μεμονωμένων κρατών μελών που υπάγεται κατ’ αρχήν στην 
αρμοδιότητα των αρχών των κρατών μελών.

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Ιταλία και δύο ακόμη κράτη μέλη δεν
έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση της 29ης Μαΐου 2000 για την αμοιβαία δικαστική 
συνδρομή επί των ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η οποία τελεί εν ισχύι και είναι δεσμευτική για 24 κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει υποβάλει μια συνεκτική δέσμη μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της
προστασίας των θυμάτων εγκλήματος
(http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm).

Συμπέρασμα

Η ΕΕ δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης στις διαδικασίες δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των
κρατών μελών η οποία δεν ρυθμίζεται από νομοθετικά μέσα της ΕΕ.


