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Forvaltningsoplysninger

Formular E-Commerce Directive Notification - Articles 3(4) and 3(5)

Lovgivningsområde E-handel

Forvaltningstype Notification

Nummer 518

Status Udkast

Version 1

Seneste opdatering 03/12/2013 11:54

Initiativtagende myndighed

Myndighedens navn eCommerce authority CZ

Myndighedens uformelle titel eCommerce authority CZ

Land Tjekkiet

Adresse Main street 1
1000  Town

Telefonnummer 1000 000

Faxnummer 1000 000

E-mailadresse ecom.cz@test.europa.eu

Etableringsland
Member State of establishment of

the service provider Tjekkiet

Meddelelsestype

Hasteprocedure Nej
Foregående IMI-forespørgsels

nummer 12345.0

Rapporten om den foregående IMI-forespørgsel skal vedhæftes, helst i pdf-format.

Tjenesteyder

Tjenesteyderens fulde navn (en) name of the service provider

05/12/2013 12.04 PM1(1) First  User  CZ eCommerce
authority CZ



Tjenesteyderens adresse
Information about the service
provider's address, which has

become available after the sending
of the preceding IMI request

Yderligere oplysninger om tjenesteyder

Tjenesteyderens serviceaktivitet (en) service activity
Oplysninger om tjenesteyderen, som

først er fremkommet efter
afsendelse af foregående IMI-

forespørgsel

Kontaktoplysninger
Hvis tjenesteyderens kontaktoplysninger er de samme som for den foregående IMI-forespørgsel, er
det ikke nødvendigt at udfylde felterne herunder. Hvis kontaktoplysningerne har ændret sig, siden
IMI-forespørgslen blev sendt, anføres alle foreliggende nye oplysninger.

Telefonnummer +620 111 555

E-mailadresse service.provider@emailaddress.eu

Tjenesteyderens webadresse http://www.serviceProvider.eu

Oplysninger om repræsentant
Hvis tjenesteyderens repræsentant er den samme som for den foregående IMI-forespørgsel, er det
ikke nødvendigt at udfylde felterne herunder. Hvis oplysningerne har ændret sig, siden IMI-
forespørgslen blev sendt, anføres alle foreliggende nye oplysninger.

Fornavn

Efternavn

Telefonnummer

E-mailadresse

Værtslandets retsgrundlag, hvorefter hjemlandet anmodes om at
Yderligere oplysninger om det

nationale retsgrundlag, som ikke
indgik i foregående IMI-forespørgsel

Faktisk situation
Oplysninger om den faktiske

situation, som først er fremkommet
efter afsendelse af foregående IMI-

forespørgsel

Begrundelse for at indlede proceduren
Begrundelse for at indlede

proceduren Vi har modtaget klager fra tjenestemodtagere (læs mere nedenfor)
Yderligere oplysninger om

begrundelsen for at indlede
proceduren, som først er

fremkommet efter afsendelse af
foregående IMI-forespørgsel
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Påtænkt(e) foranstaltning(er)
Foranstaltning(er), som værtslandet

vil træffe eller har truffet Sikre, at kravene om generelle oplysninger overholdes (læs mere nedenfor)

Detaljeret beskrivelse af
foranstaltningen/-erne (en) detailed description

Foranstaltningens/-ernes varighed Midlertidigt

Periode From: 01/12/2013 To: 01/12/2013

Begrundelse
Foranstaltningerne er nødvendige af

hensyn til Den offentlige sikkerhed (læs mere nedenfor)

Detaljeret redegørelse (en) explanation

Begrundelse for foranstaltningerne De foranstaltninger, hjemlandet traf i denne sag, betragtes som utilstrækkelige (læs mere nedenfor)

Detaljeret begrundelse (en) justification

Proportionalitetsanalyse (en) analysis
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