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AD. der henviser til, at udvalget i et vist 
omfang er blevet hindret i at udføre sit 
arbejde, fordi en række medlemsstater og 
Rådet ikke reagerede inden for svarfristen 
(se bilag 2) og i sidste ende enten ikke 
fremsendte alle de dokumenter, de var 
anmodet om, eller afgav rent formelle svar, 
som knap nok berørte substansen i 
anmodningerne; der henviser til, at 15 af de 
17 multinationale selskaber, der var 
indbudt (eksklusive revisions- og 
skatterådgivningsfirmaer), indvilgede i at 
give møde for udvalget, (se bilag 3). der 
henviser til, at heller ikke Kommissionen 
samarbejdede fuldt ud, idet den ikke 
fremsendte alle dokumenter og uformelle 
notater fra møder i Gruppen vedrørende 
Adfærdskodeksen, men kun, som følge af 
visse medlemsstaters modvilje, tilbød en 
begrænset høringsprocedure; der henviser 
til, at udvalgets mandatperiode derfor 
måtte forlænges;

AD. der henviser til, at udvalget i et vist 
omfang er blevet hindret i at udføre sit 
arbejde, fordi en række medlemsstater og 
Rådet ikke reagerede inden for svarfristen 
(se bilag 2) og i sidste ende enten ikke 
fremsendte alle de dokumenter, de var 
anmodet om, eller afgav rent formelle svar, 
som knap nok berørte substansen i 
anmodningerne; der henviser til, at 15 af de 
17 multinationale selskaber, der var 
indbudt (eksklusive revisions- og 
skatterådgivningsfirmaer), indvilgede i at 
give møde for udvalget, (se bilag 3), 11 af 
dem dog først efter gentagne indbydelser 
og betydeligt pres; der henviser til, at 
heller ikke Kommissionen samarbejdede 
fuldt ud, idet den hverken fremsendte alle 
dokumenter og uformelle notater fra møder 
i Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen 
eller gav udvalget adgang til en database, 
den havde oprettet til internt brug 
indeholdende alle skatteordninger i hele 
EU, der betragtedes som potentielt 
skadelige, men kun, bl.a. som følge af 
visse medlemsstaters modvilje, tilbød en 
begrænset høringsprocedure, i forbindelse 
med hvilken en stor del af de afgørende 
oplysninger var fuldstændig bortredigeret; 
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der henviser til, at udvalgets 
mandatperiode derfor måtte forlænges en 
gang, og at de konstaterede mangler vil 
gøre det nødvendigt at forlænge mandatet 
yderligere; der henviser til, at en endelig 
betænkning fra TAXE-udvalget skal 
offentliggøres ved udgangen af mandatet 
med henblik på at supplere denne 
interimsbetænkning;
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