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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Λ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νξηζκέλεο από 

ηηο εξγαζίεο ηεο Επηηξνπήο 

παξεκπνδίζηεθαλ από ην γεγνλόο όηη 

νξηζκέλα θξάηε κέιε θαζώο θαη ην 

Σπκβνύιην δελ απάληεζαλ ζε εύζεην ρξόλν 

(βι. παξάξηεκα 2) θαη, ηειηθά, δελ 

πξνζθόκηζαλ όια ηα έγγξαθα πνπ ηνπο 

δεηήζεθαλ ή έζηεηιαλ απιώο ηππηθέο 

απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ κόλν 

αθξνζηγώο ζηελ νπζία ησλ αηηεκάησλ πνπ 

είραλ ππνβιεζεί· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

από ηηο 17 πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ 

πξνζθιήζεθαλ (εξαιποςμένυν ηυν 

λογιζηικών και ηυν θοποηεσνικών 

εηαιπειών), 15 ζπκθώλεζαλ λα 

εκθαληζηνύλ ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο (βι. 

παξάξηεκα 3)· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

νύηε ε Επηηξνπή ζπλεξγάζηεθε πιήξσο, 

θαη δελ έζηεηιε όια ηα έγγξαθα 

ζπλεδξηάζεσλ θαη ηηο ζεκεηώζεηο ησλ 

άηππσλ ζπλαληήζεσλ ηεο νκάδαο 

«Κώδηθαο δενληνινγίαο», δερόκελε κόλν, 

ιόγσ ηεο αδηαιιαμίαο νξηζκέλσλ θξαηώλ 

κειώλ, κηα πεξηνξηζκέλε δηαδηθαζία 

δηαβνύιεπζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

ζεηεία ηεο επηηξνπήο ρξεηάζηεθε, ζπλεπώο, 

λα παξαηαζεί· 

Λ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νξηζκέλεο από 

ηηο εξγαζίεο ηεο Επηηξνπήο 

παξεκπνδίζηεθαλ από ην γεγνλόο όηη 

νξηζκέλα θξάηε κέιε θαζώο θαη ην 

Σπκβνύιην δελ απάληεζαλ ζε εύζεην ρξόλν 

(βι. παξάξηεκα 2) θαη, ηειηθά, δελ 

πξνζθόκηζαλ όια ηα έγγξαθα πνπ ηνπο 

δεηήζεθαλ ή έζηεηιαλ απιώο ηππηθέο 

απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ κόλν 

αθξνζηγώο ζηελ νπζία ησλ αηηεκάησλ πνπ 

είραλ ππνβιεζεί· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

από ηηο 17 πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ 

πξνζθιήζεθαλ, μόνο ηέζζεπιρ 

ζπκθώλεζαλ λα εκθαληζηνύλ ελώπηνλ ηεο 

επηηξνπήο ηον Ιούνιο και ηον Ιούλιο ηος 

2015, έπειηα από ηην ππώηη ππόζκληζη· 

λαμβάνονηαρ ςπότη όηι άλλερ 11 

πολςεθνικέρ εηαιπείερ ζςμθώνηζαν να 

εμθανιζηούν ενώπιον ηηρ επιηποπήρ μόνο 

αθόηος τηθίζηηκε η έκθεζη ζηην 

επιηποπή TAXE και έπειηα από 

επανειλημμένερ πποζκλήζειρ, με 

αποηέλεζμα να καηαζηεί αναγκαία η 

ζύγκληζη νέαρ έκηακηηρ ζςνεδπίαζηρ 

λίγο ππιν από ηην τηθοθοπία ζηην 

ολομέλεια (βι. παξάξηεκα 3)· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη νύηε ε Επηηξνπή 

ζπλεξγάζηεθε πιήξσο, θαη δελ έζηεηιε όια 

ηα έγγξαθα ζπλεδξηάζεσλ θαη ηηο 
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ζεκεηώζεηο ησλ άηππσλ ζπλαληήζεσλ ηεο 

νκάδαο «Κώδηθαο δενληνινγίαο», 

δερόκελε κόλν, ιόγσ ηεο αδηαιιαμίαο 

νξηζκέλσλ θξαηώλ κειώλ, κηα 

πεξηνξηζκέλε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζεηεία ηεο 

επηηξνπήο ρξεηάζηεθε, ζπλεπώο, λα 

παξαηαζεί· 
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