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AD. mając na uwadze, że prace komisji 
zostały utrudnione ze względu na to, że 
szereg państw członkowskich oraz Rada 
nie udzieliły na czas odpowiedzi (patrz 
załącznik II), a także nie przekazały 
wszystkich wymaganych dokumentów lub 
udzielały jedynie odpowiedzi 
grzecznościowych bez konkretnego 
odniesienia do treści złożonych wniosków; 
mając na uwadze, że z 17 zaproszonych 
korporacji wielonarodowych (nie licząc 
firm audytorskich i firm prowadzących 
doradztwo podatkowe) 15 zgodziło się 
stanąć przed komisją (patrz załącznik III); 
mając na uwadze, że Komisja Europejska 
nie współpracowała w pełni i nie przesłała 
wszystkich dokumentów roboczych i 
nieoficjalnych notatek z posiedzeń 
dotyczących kodeksu postępowania, a 
zaproponowała jedynie – ze względu na 
nieustępliwość niektórych państw 
członkowskich – ograniczoną procedurę 
konsultacji; mając na uwadze, że w 
związku z tym konieczne jest przedłużenie 
mandatu komisji;

AD. mając na uwadze, że prace komisji 
zostały utrudnione ze względu na to, że 
szereg państw członkowskich oraz Rada 
nie udzieliły na czas odpowiedzi (patrz 
załącznik II), a także nie przekazały 
wszystkich wymaganych dokumentów lub 
udzielały jedynie odpowiedzi 
grzecznościowych bez konkretnego 
odniesienia do treści złożonych wniosków; 
mając na uwadze, że z 17 zaproszonych 
korporacji wielonarodowych (nie licząc 
firm audytorskich i firm prowadzących 
doradztwo podatkowe) 15 zgodziło się 
stanąć przed komisją (patrz załącznik III), 
przy czym 11 z nich uczyniło to dopiero po 
ponownych zaproszeniach i 
zdecydowanych naciskach; mając na 
uwadze, że Komisja Europejska nie 
współpracowała w pełni i nie przesłała 
wszystkich dokumentów roboczych i 
nieoficjalnych notatek z posiedzeń 
dotyczących kodeksu postępowania, ani 
nie udostępniła komisji bazy danych, 
którą utworzyła do celów wewnętrznych i 
która obejmuje wszystkie systemy 
podatkowe w UE uznawane za 
potencjalnie szkodliwe, a zaproponowała 
jedynie – między innymi ze względu na 
nieustępliwość niektórych państw 
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członkowskich – ograniczoną procedurę 
konsultacji, podczas których wiele 
kluczowych informacji pozostało 
utajnionych; mając na uwadze, że w 
związku z tym konieczne było jednokrotne 
przedłużenie mandatu komisji, a 
wymienione braki będą wymagały 
kolejnego przedłużenia mandatu; mając 
na uwadze, że na zakończenie mandatu 
należy opublikować ostateczne 
sprawozdanie komisji TAXE w celu 
uzupełnienia tego okresowego 
sprawozdania;
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