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Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από 
τις εργασίες της Επιτροπής 
παρεμποδίστηκαν από το γεγονός ότι 
ορισμένα κράτη μέλη καθώς και το 
Συμβούλιο δεν απάντησαν σε εύθετο χρόνο 
(βλ. παράρτημα 2) και, τελικά, δεν 
προσκόμισαν όλα τα έγγραφα που τους 
ζητήθηκαν ή έστειλαν απλώς τυπικές 
απαντήσεις που αναφέρονταν μόνο 
ακροθιγώς στην ουσία των αιτημάτων που 
είχαν υποβληθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
από τις 17 πολυεθνικές εταιρείες που 
προσκλήθηκαν (εξαιρουμένων των 
λογιστικών και των φοροτεχνικών 
εταιρειών), 15 συμφώνησαν να 
εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής (βλ. 
παράρτημα 3)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ούτε η Επιτροπή συνεργάστηκε πλήρως, 
και δεν έστειλε όλα τα έγγραφα 
συνεδριάσεων και τις σημειώσεις των 
άτυπων συναντήσεων της ομάδας 
«Κώδικας δεοντολογίας», δεχόμενη μόνο, 
λόγω της αδιαλλαξίας ορισμένων κρατών 
μελών, μια περιορισμένη διαδικασία 
διαβούλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
θητεία της επιτροπής χρειάστηκε, συνεπώς, 
να παραταθεί·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από 
τις εργασίες της Επιτροπής 
παρεμποδίστηκαν από το γεγονός ότι 
ορισμένα κράτη μέλη καθώς και το 
Συμβούλιο δεν απάντησαν σε εύθετο χρόνο 
(βλ. παράρτημα 2) και, τελικά, δεν 
προσκόμισαν όλα τα έγγραφα που τους 
ζητήθηκαν ή έστειλαν απλώς τυπικές 
απαντήσεις που αναφέρονταν μόνο 
ακροθιγώς στην ουσία των αιτημάτων που 
είχαν υποβληθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
από τις 17 πολυεθνικές εταιρείες που 
προσκλήθηκαν (εξαιρουμένων των 
λογιστικών και των φοροτεχνικών 
εταιρειών), 15 συμφώνησαν να 
εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής (βλ. 
παράρτημα 3), 11 εκ των οποίων, ωστόσο, 
μόνο έπειτα από επανειλημμένες 
προσκλήσεις και σημαντική πίεση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι και η Επιτροπή 
δεν συνεργάστηκε πλήρως, και ούτε 
έστειλε όλα τα έγγραφα συνεδριάσεων και 
τις σημειώσεις των άτυπων συναντήσεων 
της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», ούτε 
διέθεσε στην επιτροπή μια βάση 
δεδομένων που είχε συγκροτήσει για 
εσωτερικούς σκοπούς και η οποία 
περιείχε όλα τα φορολογικά καθεστώτα 
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στην ΕΕ τα οποία θεωρούνται δυνητικά 
επιζήμια, δεχόμενη μόνο, μεταξύ άλλων 
λόγω της αδιαλλαξίας ορισμένων κρατών 
μελών, μια περιορισμένη διαδικασία 
διαβούλευσης κατά την οποία 
αποκρύφτηκε πλήρως μεγάλο μέρος των 
κρίσιμων πληροφοριών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θητεία της επιτροπής 
χρειάστηκε, συνεπώς, να παραταθεί μία 
φορά, και οι ελλείψεις θα καταστήσουν 
αναγκαία την περαιτέρω παράταση της 
εντολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά 
την ολοκλήρωση της εντολής θα πρέπει 
να δημοσιευτεί μια τελική έκθεση της 
επιτροπής TAXE, η οποία θα 
συμπληρώνει την παρούσα ενδιάμεση 
έκθεση·
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