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AD. arvestades, et osalt takistas 
erikomisjoni tööd asjaolu, et mõned 
liikmesriigid ja nõukogu ei vastanud 
õigeaegselt (vt 2. lisa) ja ei esitanud lõpuks 
kõiki palutud dokumente või vastasid 
üksnes viisakusest ja peaaegu ei käsitlenud 
esitatud nõudmiste sisu; arvestades, et 17st 
kutsutud hargmaisest ettevõttest (v.a 
raamatupidamis- ja 
maksunõustamisettevõtted) nõustus 
erikomisjoni ette ilmuma 15 (vt 3. lisa); 
arvestades, et ka komisjon ei teinud 
täielikku koostööd ega saatnud 
käitumisjuhendi teemalistest kohtumistest 
kõiki koosolekudokumente ja 
mitteametlikke märkmeid, pakkudes 
mõnede liikmesriikide leppimatuse tõttu 
üksnes piiratud nõuandemenetlust; 
arvestades, et seetõttu tuli pikendada 
erikomisjoni ametiaega;

AD. arvestades, et osalt takistas 
erikomisjoni tööd asjaolu, et mõned 
liikmesriigid ja nõukogu ei vastanud 
õigeaegselt (vt 2. lisa) ja ei esitanud lõpuks 
kõiki palutud dokumente või vastasid 
üksnes viisakusest ja peaaegu ei käsitlenud 
esitatud nõudmiste sisu; arvestades, et 17st 
kutsutud hargmaisest ettevõttest (v.a 
raamatupidamis- ja 
maksunõustamisettevõtted) nõustus 
erikomisjoni ette ilmuma 15 (vt 3. lisa), 
nendest 11 siiski alles pärast korduvaid 
kutseid ja märkimisväärset survet; 
arvestades, et ka komisjon ei teinud 
täielikku koostööd ega saatnud 
käitumisjuhendi teemalistest kohtumistest 
kõiki koosolekudokumente ja 
mitteametlikke märkmeid ega teinud 
erikomisjonile kättesaadavaks 
andmebaasi, mille ta oli koostanud 
sisemiseks kasutamiseks ja mis sisaldab 
kõiki maksusüsteeme ELis, mida peetakse 
potentsiaalselt kahjulikuks, pakkudes, 
muu hulgas mõnede liikmesriikide 
leppimatuse tõttu, üksnes piiratud 
nõuandemenetlust, mille käigus suur osa 
kriitilise tähtsusega teabest jäi täielikult 
varjatuks; arvestades, et seetõttu tuli 
erikomisjoni ametiaega juba üks kord 
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pikendada ja nimetatud puudused 
nõuavad, et erikomisjoni volitusi 
pikendataks veelgi; arvestades, et TAXE-
komisjoni lõplik raport tuleks käesoleva 
vaheraporti täiendamiseks avaldada 
volituste lõppemisel;
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