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Bijlage V: Lijst van voorgenomen intrekkingen 

Nr. Beleidsterrein Titel Redenen voor intrekking 

1.  Maritieme 

zaken en 

visserij 

Verordening (EG) nr. 1300/2008 van de Raad van 

18 december 2008 tot vaststelling van een meerjarenplan voor 

het haringbestand in het gebied ten westen van Schotland en de 

visserijen die dat bestand exploiteren 

De referentiepunten van dit herstelplan voor de Schotse haring zijn niet langer geldig 

en het plan wordt niet meer toegepast. De verordening kan derhalve worden 

ingetrokken. 

2.  Belastingen en 

douane 

Richtlijn 79/802/EEG van de Commissie van 6 september 1979 

betreffende onder de regeling „actieve veredeling” geplaatste 

goederen die, indien zij in het vrije verkeer zouden worden 

gebracht, in verband met hun bijzondere bestemming onder een 

gunstige tariefregeling zouden vallen   

Deze richtlijn is overbodig, aangezien op goederen die onder de regeling bijzondere 

bestemming vallen, thans het gemeenschappelijk douanetarief (Verordening (EEG) 

nr. 2658/87, bijlage I) van toepassing is en bovendien zowel actieve veredeling als 

regelingen bijzondere bestemming thans onder het douanewetboek van de Unie 

vallen. 

3.  Justitie en 

Binnenlandse 

Zaken 

Gemeenschappelijk optreden 98/699/JBZ inzake het witwassen 

van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming 

en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van 

misdrijven 

Dit rechtsinstrument is in zijn geheel vervangen door Richtlijn 2014/42/EU 

betreffende de bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van 

misdrijven in de Europese Unie, voor alle lidstaten die aan die richtlijn deelnemen 

(d.w.z. alle lidstaten behalve Denemarken en het Verenigd Koninkrijk). De meeste 

bepalingen ervan waren reeds vervangen door Kaderbesluit 2001/500/JBZ inzake het 

witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en 

confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven, dat ook op 

Denemarken en het Verenigd Koninkrijk van toepassing is. De overige bepalingen 

betreffen algemene aanbevelingen zonder bindende kracht, die thans slechts op 

Denemarken en het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn. 
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