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  – νξηζκέλα θξάηε κέιε, ηνπιάρηζηνλ ην 

Λνπμεκβνύξγν, νη Κάηω Χώξεο θαη ην 

Βέιγην, ζπληόληδαλ ηηο ζέζεηο ηνπο εθ ηωλ 

πξνηέξωλ, ηδίωο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο 

«Κώδηθαο δενληνινγίαο» γηα ηε 

θνξνινγία ηωλ επηρεηξήζεωλ, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

αξλνύληαη λα απνθαιύπηνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο θνξνινγηθέο απνθάζεηο 

ηύπνπ «tax ruling», λα θαζηζηνύλ 

αδύλαηε ηελ επίηεπμε γεληθήο ζπκθωλίαο 

γηα ηελ θαηάξγεζε ηωλ επηδήκηωλ 

θνξνινγηθώλ κέηξωλ ηνπο, όπωο ηα 

πιαίζηα γηα ηα δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο 

θαη ηελ θαηλνηνκία, θαη λα εκπνδίδνπλ 

ηελ επίηεπμε πξνόδνπ ζην ζέκα ηωλ 

κειινληηθώλ θνξνινγηθώλ 

κεηαξξπζκίζεωλ, παξαβηάδνληαο κε ηνλ 

ηξόπν απηόλ ηελ αξρή ηεο θαιόπηζηεο 

ζπλεξγαζίαο πνπ θαηνρπξώλεηαη ζην 

άξζξν 4 παξάγξαθνο 3 ΣΕΕ· 
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  86α. θαηαδηθάδεη ην γεγνλόο όηη δηάθνξα 

δεηεζέληα θνξνινγηθά έγγξαθα ηωλ 

ζπλεδξηάζεωλ ηεο νκάδαο «Κώδηθαο 

δενληνινγίαο» δελ έρνπλ θνηλνπνηεζεί 

θαζόινπ ή έρνπλ κόλν ελ κέξεη 

γλωζηνπνηεζεί ζηελ επηηξνπή TAXE, 

παξά ην γεγνλόο όηη νξηζκέλα από απηά 

έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί ζε κεκνλωκέλνπο 

πνιίηεο νη νπνίνη ηα δήηεζαλ κέζω ηεο 

δηαδηθαζίαο πξόζβαζεο ζε έγγξαθα, κε 

απνηέιεζκα ην Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην 

λα είλαη ιηγόηεξν ελεκεξωκέλν ζρεηηθά κε 

ηε ζέζε ηωλ θξαηώλ κειώλ ζε 

θνξνινγηθά ζέκαηα από ό,ηη νη επξωπαίνη 

πνιίηεο· εθθξάδεη, επηπιένλ, ηε ιύπε ηνπ 

γηα ην γεγνλόο όηη ε Επηηξνπή έρεη 

δεκνζηνπνηήζεη πνζνζηό κηθξόηεξν από 

ην 5% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηωλ 

εγγξάθωλ πνπ δεηήζεθαλ, ηα νπνία 

εθηηκάηαη όηη ήηαλ πεξίπνπ 5.500· 

εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ε 

Επηηξνπή θαη ην Σπκβνύιην δελ 

ζπλεξγάδνληαη κε ηελ επηηξνπή TAXE, 

εκπνδίδνληάο ηελ, κε ηνλ ηξόπν απηόλ, λα 

εθπιεξώζεη ηελ εληνιή ηεο· 
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