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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1252/2011, ingediend door Alfredo Galasso en Daniele Osnato 
(Italiaanse nationaliteit), namens familieleden van slachtoffers, gesteund door 
96 medeondertekenaars, over rechtsgevolgen in verband met de 
Ustica-vliegramp (Itavia DC 9) van 27 juni 1980

Betreft: Verzoekschrift 0088/2012, ingediend door Daria Bonfietti (Italiaanse 
nationaliteit), over de moeilijkheden van de internationale rogatoire commissies 
bij het onderzoek naar het bloedbad van Ustica

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Op 27 juni 1980 om 20.00 uur stortte een DC 9 van de maatschappij Itavia neer in de 
Tyrrhenische Zee tussen de eilanden Ponza en Ustica, waarbij 81 slachtoffers vielen.

In verband met deze gebeurtenis zal een nieuwe gerechtelijke procedure plaatsvinden bij het 
Openbaar Ministerie in Rome. Deze is onder meer gebaseerd op verklaringen van 
hooggeplaatste Italiaanse politici, zoals de intussen overleden vroegere president van de 
republiek, de heer Cossiga. Ze houden verband met de hypothese van een bijna-botsing of de 
foutieve lancering van een resonantieraket door de Franse luchtmacht vanuit Corsica, met de 
bedoeling een Libisch vliegtuig met Muammar Kadhafi aan boord, dat dezelfde route volgde, 
te raken.

In het kader van de justitiële samenwerking in strafzaken werden diverse internationale 
rogatoire-briefprocedures door de Italiaanse autoriteiten uitgevoerd ten aanzien van de Franse 
autoriteiten. Volgens het verzoekschrift zouden deze laatste weigeren volledig mee te werken, 
hoewel ze een lidstaat van de Europese Unie vertegenwoordigen.

Samenvatting van het verzoekschrift 0088/2012
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Het verzoekschrift in kwestie betreft de moeilijkheden bij het onderzoek naar het bloedbad 
van Ustica, met name wat betreft het uitblijven van antwoorden op de talloze internationale 
rogatoire commissies die door de Italiaanse magistratuur zijn uitgestuurd.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1252/2011 is ontvankelijk verklaard op 5 maart 2012 en verzoekschrift 
0088/2012 is ontvankelijk verklaard op 23 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

De Commissie is op de hoogte van de Ustica-zaak en dat de nabestaanden van de slachtoffers 
van deze tragedie dertig jaar na datum nog steeds hun recht zoeken.

De Commissie heeft geen bevoegdheid om zich te mengen in de dagelijkse gang van zaken 
binnen het rechtsapparaat van individuele lidstaten; dit behoort in beginsel tot de 
bevoegdheden van de autoriteiten van de lidstaten.

De Commissie betreurt het dat de Overeenkomst van 29 mei 2000 tussen de lidstaten van de 
Europese Unie betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, in werking getreden en 
bindend voor 24 EU-lidstaten, nog niet is geratificeerd door Italië en twee andere lidstaten.

De Commissie heeft een uitgebreid pakket van maatregelen ingediend om de positie van 
slachtoffers van misdrijven te versterken 
(http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm).

Conclusie

De Europese Unie is niet bevoegd om in te grijpen in justitiële samenwerkingsprocedures 
tussen EU-lidstaten die niet zijn vastgesteld met wetgevingsinstrumenten van de EU. 


