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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1252/2011, którą złożyli Alfredo Galasso i Daniele Osnato 
(Włochy) w imieniu krewnych ofiar, z 96 podpisami, w sprawie wniosków 
prawnych dotyczących katastrofy lotniczej w pobliżu wyspy Ustica (Itavia 
DC 9) w dniu 27 czerwca 1980 r.

Petycja 0088/2012, którą złożyła Daria Bonfietti (Włochy) w sprawie 
trudności związanych z międzynarodowymi rekwizycjami sądowymi 
w śledztwie dotyczącym katastrofy nad wyspą Ustica

1. Streszczenie petycji 1252/2011

W dniu 27 czerwca 1980 r. o godz. 20.00 doszło do katastrofy lotniczej samolotu DC 9 
należącego do linii lotniczych Itavia. Maszyna zatonęła w wodach Morza Tyrreńskiego 
między wyspami Ponza i Ustica, a w wyniku katastrofy śmierć poniosło 81 osób.

Obecnie urząd prokuratorski w Rzymie prowadzi nowe postępowania sądowe w tej sprawie. 
Jest to związane między innymi z deklaracjami czołowych włoskich polityków, takich jak 
zmarły już były prezydent Republiki Włoskiej Francesco Cossiga. Postępowania te bazują na 
hipotezie, iż doszło do zderzenia bądź omyłkowego wystrzelenia przez francuskie siły 
powietrzne stacjonujące na Korsyce rezonansowego pocisku rakietowego, a jego celem miał 
być libijski statek powietrzny przewożący Muammara Kadafiego, który podróżował tą samą 
trasą.  

W ramach współpracy sądowej w sprawach karnych władze włoskie zwracały się do władz 
francuskich z międzynarodowymi wnioskami o udzielenie pomocy sądowej. Jednak według 
składających petycję władze francuskie, choć reprezentują państwo członkowskie Unii 
Europejskiej, odmówiły podjęcia pełnej współpracy.
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Streszczenie petycji 0088/2012

Przedmiotowa petycja dotyczy trudności napotkanych w ramach śledztwa w sprawie 
katastrofy nad wyspą Ustica, w szczególności jeżeli chodzi o brak odpowiedzi na liczne 
międzynarodowe rekwizycje sądowe sporządzone przez włoskie organy sądowe.

2. Dopuszczalność

Petycja1252/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2012 r., a petycja 0088/2012 
uznana została za dopuszczalną dnia 23 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji o dostarczenie 
informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Komisji znana jest sprawa Usticy oraz fakt, że ponad 30 lat po katastrofie krewni ofiar tej 
tragedii nadal czekają na sprawiedliwość.

Komisja nie ma uprawnień do podejmowania działań w zakresie zarządzania bieżącą 
działalnością systemów sądownictwa poszczególnych państw członkowskich, które podlega 
zasadniczo kompetencjom władz państw członkowskich.

Komisja ubolewa nad faktem, że Włochy i dwa inne państwa członkowskie nie ratyfikowały 
do tej pory Konwencji z 29 maja 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej, która obowiązuje i ma obecnie moc wiążącą dla 
24 państw członkowskich UE.

Komisja przedstawiła szeroki pakiet działań mających na celu zwiększenie ochrony ofiar 
przestępstw (http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm).

Wniosek

Unia Europejska nie ma uprawnień do podejmowania działań w zakresie procedur współpracy 
sądowej między państwami członkowskimi UE, nieuregulowanych przez wspólnotowe 
instrumenty prawne.


