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INDLEDNING
Den 1. februar 2020 udtrådte Det Forenede Kongerige af Den Europæiske Union og har
nu status af "tredjeland"1. Udtrædelsesaftalen2 fastsætter en overgangsperiode, der slutter
den 31. december 20203. Indtil da finder EU-retten fuldt ud anvendelse på og i Det
Forenede Kongerige4.
I overgangsperioden fører Unionen og Det Forenede Kongerige forhandlinger om et nyt
partnerskab, der navnlig skal omfatte et frihandelsområde. Det er dog ikke sikkert, at en
sådan aftale vil blive indgået og træde i kraft ved overgangsperiodens udløb. Under alle
omstændigheder vil en sådan aftale skabe et indbyrdes forhold, som for så vidt angår
vilkårene for markedsadgang vil adskille sig væsentligt fra Det Forenede Kongeriges
deltagelse i det indre marked5, Unionens toldunion og i moms- og punktafgiftsområdet.
Derfor gøres alle interessenter, navnlig de økonomiske aktører, opmærksom på
retsstillingen efter overgangsperiodens udløb (del A nedenfor). I denne meddelelse gøres
der også rede for visse relevante udtrædelsesbestemmelser i udtrædelsesaftalen (del B
nedenfor), samt for de regler, der finder anvendelse i Nordirland efter
overgangsperiodens udløb (del C nedenfor).

Rådgivning til interessenter:
For at imødegå konsekvenserne i
erhvervsdrivende navnlig til at:

denne

meddelelse rådes

de pågældende

1

Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af EU.

2

Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen", EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

3

Overgangsperioden kan inden den 1. juli 2020 forlænges én gang med op til et eller to år
(udtrædelsesaftalens artikel 132, stk. 1). Den britiske regering har hidtil udelukket en sådan
forlængelse.

4

Jf. dog visse undtagelser i udtrædelsesaftalens artikel 127, hvoraf ingen er relevante i forbindelse med
denne meddelelse.

5

Navnlig indeholder en frihandelsaftale ikke indre marked-begreber såsom (på området varer og
tjenesteydelser) gensidig anerkendelse, "oprindelseslandsprincippet" og harmonisering. En
frihandelsaftale fjerner heller ikke toldformaliteter og -kontroller, herunder dem, der vedrører
oprindelsen af varer og de råvarer, de er fremstillet af, samt forbud og restriktioner vedrørende import
og eksport.
2

- vurdere behovet for at være etableret i EU
- tilpasse distributionskanaler.
A. RETSSTILLING EFTER OVERGANGSPERIODENS UDLØB
Efter overgangsperiodens udløb finder EU-reglerne om B2C-onlinesalg ikke længere
anvendelse på Det Forenede Kongerige6. Det vil navnlig have følgende konsekvenser:
1.

KØBSAFTALER
1.1.

EU-lovgivning for e-handel
I EU-retten er det fastsat, at udbydere af informationssamfundstjenester,
såsom webshops eller onlinemarkedspladser, der er etableret i EU, er
underlagt lovgivningen i den medlemsstat, hvor udbyderen er etableret
("oprindelseslandsprincippet").
Efter overgangsperiodens udløb vil virksomheder, der er etableret i Det
Forenede Kongerige, og som leverer informationssamfundstjenester til EU,
være omfattet af hver enkelt EU-medlemsstats kompetenceområde.
"Oprindelseslandsprincippet", som er fastsat i EU-retten, finder ikke længere
anvendelse.
Yderligere oplysninger findes i "Meddelelse til interessenter — Det
Forenede Kongeriges udtræden og EU-reglerne på området for elektronisk
handel og netneutralitet"7.

1.2.

Forbrugerbeskyttelse
1.2.1.

Gældende lovgivning
I henhold til EU-retten vil det i tilfælde, hvor en forbruger indgår en
aftale med en erhvervsdrivende i et andet land, der på en hvilken som
helst måde retter sin erhvervsmæssige virksomhed mod landet, hvor
forbrugeren har sit opholdssted, vil aftalen generelt være underlagt
loven i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.
Det er muligt at vælge en anden lov, men ved dette lovvalg må
forbrugeren ikke berøves den beskyttelse, der tilkommer ham i
medfør af loven i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige
opholdssted, og som ikke kan fraviges ved aftale i henhold til denne
lov.

6

For så vidt angår anvendelse af EU-retten vedrørende told, moms, punktafgifter og varer på Nordirland
henvises til del C i denne meddelelse.

7

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#cnect
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1.2.2.

EU-lovgivning om forbrugerbeskyttelse
I EU-lovgivningen fastsættes regler for beskyttelse af en forbruger,
der køber varer af en forhandler. Disse regler vedrører navnlig
oplysninger forud for kontrakten, ret til at opsige en aftale inden for
14 dage, urimelige aftalevilkår samt urimelig handelspraksis og
garantier.
Ikke engang valget af et tredjelands lov kan berøve forbrugeren den
beskyttelse, der tilkommer vedkommende i medfør af loven i det
land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

Yderligere oplysninger findes i "Meddelelse til interessenter — Det
Forenede Kongeriges udtræden og EU-reglerne på området for
forbrugerbeskyttelse og passagerrettigheder"8.
2.

PAKKELEVERING
2.1.

Toldformaliteter
I henhold til EU-lovgivningen skal varer, der føres ind på Unionens
toldområde, underkastes toldtilsyn og kan underkastes toldkontrol. Varer skal
frembydes for toldmyndighederne. Dette gælder også for varer, der indkøbes
online, og som efterfølgende leveres via pakkelevering fra Det Forenede
Kongerige efter overgangsperiodens udløb, uanset om disse varer sendes pr.
post eller gennem ekspreskurer.
Med hensyn til toldbehandlingen af forsendelser indeholder den retlige
ramme, der finder anvendelse fra den 1. januar 2021, følgende krav:
Forsendelsens
værdi
Under
150 EUR
Over 150 EUR

Brevpost

Ekspreskurer

− summarisk indpassageangivelse (ENS)9
− toldangivelse med et stærkt reduceret datasæt
− frembydelse for toldmyndighederne
− ENS
− ENS
− standardtoldangivelse
− standardtoldangivelse
(reduceret datasæt er
til brug for moms og
muligt for varer af en
told
værdi på op til 1 000 EUR) − frembydelse for
− frembydelse for
toldmyndighederne
toldmyndighederne

Punktafgiftspligtige varer

8

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#justmove

9

Fra den 15. marts 2021
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Da punktafgiftspligtige varer ikke er omfattet af fritagelsen for importafgifter
for forsendelser af en værdi på op til 150 EUR, finder de ovenfor nævnte
forenklede toldformaliteter ikke anvendelse. Der er derfor behov for en fuld
toldangivelse for deres overgang til fri omsætning.
Gebyrer
I henhold til EU-retten opkræves der som hovedregel ikke gebyrer for
toldprocedurer10. Post- eller kurervirksomheder kan dog opkræve et gebyr for
håndtering af toldprocedurer.
2.2.

Skattemæssige aspekter
2.2.1.

Told

Ifølge EU-retten opstår toldskyld navnlig når ikke-EU-varer, som er
importafgiftspligtige, henføres under toldproceduren for overgang til fri
omsætning i Unionen.
Yderligere oplysninger findes i "Meddelelse til interessenter — Det
Forenede Kongeriges udtræden og EU-reglerne om toldskyld og
toldsatser"11.
Forsendelser af en værdi på op til 150 EUR, der sendes direkte fra en
virksomhed i et tredjeland til en EU-forbruger, fritages for importafgifter12.
Denne fritagelse gælder ikke for alkoholholdige varer og tobaksvarer,
parfume og toiletvand13.
2.2.2.

Moms

I henhold til momsdirektivet14 skal moms betales ved indførsel af varer i EU15
til den sats, der gælder for levering af de samme varer på
indførselsmedlemsstatens
område16.
Momsen
skal
betales
til
toldmyndighederne på importtidspunktet, medmindre importmedlemsstaten
tillader, at importmomsen anføres i den afgiftspligtige persons periodiske
10

Artikel 52, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013,
s. 1).

11

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud

12

Artikel 23 i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for
import- og eksportafgifter (EUT L 324 af 10.12.2009, s. 23).

13

Artikel 24 i Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009.

14

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347
af 11.12.2006, s. 1).

15

Momsdirektivets artikel 2, stk. 1, litra d).

16

Momsdirektivets artikel 94, stk. 2 — de momssatser, der anvendes i de enkelte medlemsstater, kan ses
her:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_w
orks/rates/vat_rates_en.pdf.
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momsangivelse17. Det afgiftspligtige beløb baseres på toldværdien og forhøjes
(hvis ikke allerede inkluderet) af a) skatter, told, gebyrer og andre afgifter,
som skal svares uden for importmedlemsstaten, samt afgifter, der er
foranlediget af importen, undtagen den moms, der skal opkræves, og b)
biomkostninger
såsom
provisions-,
emballage-,
transportog
forsikringsomkostninger, som påløber indtil varernes første bestemmelsessted
på importmedlemsstatens område, samt omkostninger, der hidrører fra
transporten til et andet bestemmelsessted inden for Unionen, hvis dette sted er
kendt på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder18.
Med hensyn til betalingen af den skyldige moms indeholder den retlige
ramme, der finder anvendelse fra den 1. januar 2021, følgende muligheder:
-

Et enkelt kontaktpunkt for angivelse og betaling af den skyldige moms på
import af varer til EU af en værdi på op til 150 EUR19 eller

-

Toldklarereren (f.eks. postvirksomheden, kurerfirmaet, toldpersonalet)
opkræver den skyldige moms og indbetaler beløbet til toldmyndighederne
via en månedlig betaling20.

2.2.3.

Punktafgifter

Punktafgifter forfalder på varer, når de frigives til forbrug, til de satser, der er
gældende for den medlemsstat, hvor frigivelsen fysisk finder sted. Der er
ingen de minimis-undtagelser for onlinesalg.
2.3.

Ikke-skattemæssige aspekter
2.3.1.

Forbud og restriktioner

Ved EU-retten fastsættes forskellige "forbud og restriktioner" for
import/indførsel af visse varer til EU's toldområde. Disse "forbud og
restriktioner" gælder også for indførsel af varer til EU's toldområde ved
levering af pakker. De kan vedrøre forskellige produkter, der kan sælges B2C,
lige fra lægemidler til udryddelsestruede arter.
Yderligere oplysninger findes i "Meddelelse til interessenter — Det
Forenede Kongeriges udtræden og EU-reglerne på området for import/eksportlicenser for visse varer"21.

17

Momsdirektivets artikel 211.

18

Momsdirektivets artikel 85 og 86.

19

Artikel 369l-369x i momsdirektivet, som indført ved Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5. december
2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i
forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer (EUT L 348 af 29.12.2017, s. 7).

20

Artikel 369y-369zb i momsdirektivet, som indført ved Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5. december
2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i
forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer (EUT L 348 af 29.12.2017, s. 7).

21

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud
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2.3.2.

Overholdelse af produktregler

Produkter, der sælges online og afsendes fra et tredjeland til EU,
markedsføres i EU, og disse produkter skal derfor overholde alle EU's regler
om produktsikkerhed.
Yderligere oplysninger findes i "Meddelelse til interessenter — Det
Forenede Kongeriges udtræden og EU-reglerne om industriprodukter"22.
Ifølge EU-retten skal toldmyndighederne i EU-medlemsstater være tæt
involveret i markedsovervågning og skal samarbejde med andre
myndigheder23.
Navnlig skal toldmyndighederne suspendere frigivelsen af et produkt til fri
omsætning og i samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne
forbyde, at det bringes i omsætning på EU-markedet, hvis det udgør en
alvorlig risiko for sundheden, sikkerheden, miljøet eller andre offentlige
beskyttede interesser, eller hvis produktet ikke overholder EU's gældende om
produktsikkerhed. Derudover kan punktafgiftspligtige varer være omfattet af
emballerings- og mærkningskrav i henhold til EU-lovgivningen og den
nationale sundhedslovgivning samt nationale krav til fastgørelse af
stempelmærker.
2.3.3.

Overholdelse af
ejendomsret

EU-reglerne om beskyttelse af

intellektuel

Ifølge EU-retten er distributionsrettigheder underlagt konsumption, når først
den vare, der er beskyttet af en intellektuel ejendomsrettighed, er blevet
lovligt bragt i omsætning på EU-markedet, f.eks. af den rette ejer eller en
licenstager. Efter overgangsperiodens udløb konsumeres den intellektuelle
ejendomsrettighed ikke, hvis en vare, der er beskyttet af denne rettighed,
lovligt er bragt i omsætning på markedet i Det Forenede Kongerige.
Ud over spørgsmålet om konsumption fastsætter EU-reglerne en særlig
ordning for håndhævelse af varemærker og andre intellektuelle
ejendomsrettigheder, der er registreret i EU, når produkter importeres. Ifølge
EU-reglerne kan en ansøger anmode medlemsstaternes toldmyndigheder om
at gribe ind over for varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel
ejendomsrettighed24. Efter overgangsperiodens udløb kan toldmyndighederne
træffe foranstaltninger på grundlag af disse regler for varer, der importeres fra
Det Forenede Kongerige.

22

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_en

23

Se Meddelelse fra Kommissionen "Den blå vejledning", kapitel 7.3. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=BG

24

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 15).
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3.

RETSLIG PRØVELSE OG SAGSBEHANDLING, OFFENTLIG HÅNDHÆVELSE
EU-reglerne om retlig kompetence, som giver forbrugeren mulighed for at anlægge
sag mod den erhvervsdrivende i den EU-medlemsstat, hvor forbrugeren har bopæl,
finder anvendelse uanset om den erhvervsdrivende har bopæl i EU eller i et
tredjeland. For sagsbehandling, der påbegyndes efter overgangsperiodens udløb, vil
anerkendelse og håndhævelse af en EU-dom i Det Forenede Kongerige og omvendt
være underlagt de nationale regler i EU og i Det Forenede Kongerige.
Efter overgangsperiodens udløb gælder EU-lovgivningen, der sikrer adgang til
udenretslig tvistbilæggelse, og som letter adgangen til alternativ tvistbilæggelse,
ikke længere i Det Forenede Kongerige. EU-platformen til onlinetvistbilæggelse25 er
ikke længere tilgængelig for erhvervsdrivende, der er etableret i Det Forenede
Kongerige.
Derudover vil det europæiske forbrugercenter i Det Forenede Kongerige ikke
længere være medlem af Forbruger Europa Netværket26, hvilket betyder, at der ikke
vil blive ydet støtte til klager på tværs af grænserne, når de involverer virksomheder,
der er etableret i Det Forenede Kongerige. Fra udtrædelsesdatoen vil
myndighederne i Det Forenede Kongerige ikke være forpligtet til at samarbejde med
andre kompetente myndigheder i EU om grænseoverskridende overtrædelser af
EU's forbrugerlovgivning i henhold til forordning (EU) 2017/239427.

Yderligere oplysninger findes i "Meddelelse til interessenter — Det Forenede
Kongeriges udtræden og EU-reglerne på området for forbrugerbeskyttelse og
passagerrettigheder"28.
4.

ØVRIGE EMNER
4.1.

"Onlineapoteker"
EU-retten indeholder bestemmelser om et "fælles logo" for onlineapoteker,
der er etableret i EU, og som sælger lægemidler til offentligheden ved
fjernsalg via informationssamfundstjenester29. Efter overgangsperiodens
udløb kan personer, der er etableret i Det Forenede Kongerige, ikke længere
benytte dette fælles logo.

25

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

26

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/europeanconsumer-centres-network_en

27

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde
mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse
(EUT L 345 af 27.12.2017, s. 1).

28

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_en

29

Se afsnit VIIA i direktiv 2001/83/EF.
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4.2.

Takster for grænseoverskridende pakkelevering og myndighedstilsyn
EU-retten giver mulighed for større gennemsigtighed vedrørende taksterne for
grænseoverskridende pakkelevering30. Selv om forpligtelserne, hvad angår
takster for pakkelevering til og fra Det Forenede Kongerige, jf. forordning
(EU) 2018/644, ikke længere finder anvendelse efter overgangsperiodens
udløb, gælder gennemsigtighedsforpligtelsen, jf. artikel 12 i direktiv
97/67EC31, stadig for befordringspligtige virksomheder i Unionen.

B. RELEVANTE UDTRÆDELSESBESTEMMELSER I UDTRÆDELSESAFTALEN
Nogle af aspekterne i afsnit A i denne meddelelse behandles i udtrædelsesaftalen for at
sikre Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af EU. Navnlig:


I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 41, stk. 1, kan enhver eksisterende og
individuelt identificerbar vare, som lovligt er bragt i omsætning i Unionen eller i
Det Forenede Kongerige før overgangsperiodens udløb, gøres yderligere
tilgængelig på Unionens eller Det Forenede Kongeriges marked og omsættes
mellem disse to markeder, indtil den når slutbrugeren.



I udtrædelsesaftalens artikel 61 fastsættes det desuden, at de intellektuelle
ejendomsrettigheder, der er konsumeret både i EU og i Det Forenede Kongerige
før overgangsperiodens udløb, forbliver konsumeret.



I henhold til del 3, afsnit II og III, i udtrædelsesaftalen skal der fastsættes regler
for varers toldmæssige status, moms og punktafgifter, hvis transport er påbegyndt
inden overgangsperiodens udløb, men som afsluttes derefter.

C. REGLER,

DER FINDER ANVENDELSE I

NORDIRLAND

EFTER OVERGANGSPERIODENS

UDLØB

Efter overgangsperiodens udløb finder protokollen om Irland og Nordirland ("IE/NIprotokollen") anvendelse32. Den nordirske lovgivende forsamling skal regelmæssigt give
deres samtykke til IE/NI-protokollen, hvis indledende anvendelsesperiode slutter fire år
efter overgangsperiodens udløb33.
IE/NI-protokollen bevirker, at visse EU-retlige bestemmelser også finder anvendelse på
og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. I IE/NI-protokollen har
Unionen og Det Forenede Kongerige endvidere aftalt, at i det omfang EU-regler finder

30

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/644 af 18. april 2018 om grænseoverskridende
pakkeleveringstjenester (EUT L 112 af 2.5.2018, s. 19).

31

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling
af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EFT L 15 af
21.1.1998, s. 14).

32

Udtrædelsesaftalens artikel 185.

33

IE/NI-protokollens artikel 18.
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anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, behandles
Nordirland som om det var en medlemsstat34.
I IE/NI-protokollen fastsættes det, at reglerne i afsnit A.2 (bortset fra de regler, der
henvises til i A.2.3.3, som kun gælder for og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår
Nordirland, i det omfang, der er fastsat i afsnit 45 i bilag 2 til nævnte protokol ) og i
A.4.1. i denne meddelelse, finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt
angår Nordirland35.
Dette betyder, at henvisningerne til Unionen i del A og B (bortset fra 2. led) i denne
meddelelse skal forstås som omfattende Nordirland, mens henvisninger til Det Forenede
Kongerige skal forstås som henvisninger til Storbritannien alene.
Dette indebærer nærmere bestemt bl.a. følgende:


Varer, der afsendes fra Nordirland til EU, er ikke importerede varer i henhold til
reglerne i afsnit A.2 i denne meddelelse



Varer, der afsendes fra Storbritannien til Nordirland, er importerede varer i
henhold til reglerne i afsnit A.2 i denne meddelelse

For så vidt angår Nordirland udelukker IE/NI-protokollen imidlertid Det Forenede
Kongeriges mulighed for at


deltage i Unionens beslutningstagning og udformning af Unionens beslutninger36



gøre indsigelser og indlede beskyttelses- eller voldgiftsprocedurer, i det omfang
de vedrører forordninger, standarder, vurderinger, registreringer, certifikater,
godkendelser og tilladelser, der er udstedt af eller foretaget af EU's medlemsstater
37



fungere som førende myndighed for vurderinger, undersøgelser og godkendelser38



påberåbe sig oprindelseslandsprincippet eller den gensidige anerkendelse
vedrørende produkter, der lovligt markedsføres i Nordirland39.

Kommissionens relevante hjemmesider indeholder generelle oplysninger om disse
aspekter. Disse sider opdateres med yderligere oplysninger, når det er relevant.

34

Udtrædelsesaftalens artikel 7, stk. 1, sammenholdt med IE/NI-protokollens artikel 13, stk. 1.

35

IE/NI-protokollens artikel 5, stk. 4, samt bilag 2 til nævnte protokol.

36

Hvis det er nødvendigt med informationsudveksling eller gensidig konsultation, vil dette foregå i den
fælles rådgivende arbejdsgruppe, der er nedsat ved artikel 15 i IE/NI-protokollen.

37

IE/NI-protokollens artikel 7, stk. 3, femte afsnit.

38

IE/NI-protokollens artikel 13, stk. 6.

39

IE/NI-protokollens artikel 7, stk. 3, første afsnit.
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Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion
Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere
Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er
Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
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