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

Νομοθετικός τομέας Ηλεκτρονικό εμπόριο

Είδος διαχείρισης Notification

Αριθμός 518

Καθεστώς Σχέδιο

Έκδοση 1

Τελευταία επικαιροποίηση 03/12/2013 11:54

 

Ονομασία αρχής eCommerce authority CZ

Ανεπίσημη ονομασία της αρχής eCommerce authority CZ

Χώρα Τσεχική Δημοκρατία

Διεύθυνση Main street 1
1000  Town

Τηλέφωνο 1000 000

Φαξ 1000 000

Ηλεκτρονική διεύθυνση ecom.cz@test.europa.eu

  
Member State of establishment of

the service provider Τσεχική Δημοκρατία

 :

Επείγουσα διαδικασία Όχι
Αριθμός της προηγούμενης αίτησης

ΙΜΙ 12345.0

Η αναφορά της προηγούμενης αίτησης ΙΜΙ πρέπει να επισυναφθεί εδώ, κατά προτίμηση σε PDF.

 
Πλήρες όνομα του παρόχου

υπηρεσιών (en) name of the service provider
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Information about the service
provider's address, which has

become available after the sending
of the preceding IMI request

    
Δραστηριότητες παροχής

υπηρεσιών του παρόχου (en) service activity

Πληροφορίες για τον πάροχο
υπηρεσιών, οι οποίες αποκτήθηκαν

μετά την αποστολή της
προηγούμενης αίτησης ΙΜΙ

 
Αν τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου υπηρεσιών είναι ίδια με τα στοιχεία στην προηγούμενη
αίτηση ΙΜΙ δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία. Αν τα στοιχεία επικοινωνίας
άλλαξαν μετά την αποστολή της αίτησης ΙΜΙ, πρέπει να δοθούν όλες οι νέες πληροφορίες.

Αριθ. τηλεφώνου +620 111 555

Ηλεκτρονική διεύθυνση service.provider@emailaddress.eu
Διεύθυνση URL του παρόχου

υπηρεσιών http://www.serviceProvider.eu

 
Αν τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου του παρόχου υπηρεσιών είναι ίδια με τα στοιχεία
στην προηγούμενη αίτηση ΙΜΙ δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία. Αν τα στοιχεία
επικοινωνίας άλλαξαν μετά την αποστολή της αίτησης ΙΜΙ, πρέπει να δοθούν όλες οι νέες
πληροφορίες.

Όνομα

Επώνυμο

Αριθ. τηλεφώνου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

        
Πρόσθετες πληροφορίες για την

εθνική νομική βάση που δεν υπήρχαν
στην προηγούμενη αίτηση ΙΜΙ

 
Πληροφορίες για την πραγματική

κατάσταση, οι οποίες αποκτήθηκαν
μετά την αποστολή της

προηγούμενης αίτησης ΙΜΙ

   

Λόγοι κίνησης της διαδικασίας Έχουμε λάβει καταγγελίες από αποδέκτες υπηρεσιών (λεπτομερή στοιχεία παρακάτω)
Πρόσθετες πληροφορίες για τους

λόγους κίνησης της διαδικασίας, οι
οποίες αποκτήθηκαν μετά την
αποστολή της προηγούμενης

αίτησης ΙΜΙ
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Τα μέτρα που προτίθεται να λάβει ή

έχει λάβει το κράτος μέλος όπου
παρέχεται η υπηρεσία

Εγγυώνται την τήρηση των απαιτήσεων γενικής πληροφόρησης (λεπτομερή στοιχεία παρακάτω)

Λεπτομερής περιγραφή των μέτρων (en) detailed description

Διάρκεια των μέτρων Προσωρινά

Περίοδος From: 01/12/2013 To: 01/12/2013

Τα μέτρα είναι αναγκαία για τους
εξής λόγους: Δημόσια ασφάλεια, (λεπτομερή στοιχεία παρακάτω)

Αναλυτική επεξήγηση (en) explanation

Αιτιολόγηση λήψης των μέτρων Το μέτρο που έλαβε το κράτος μέλος εγκατάστασης στην συγκεκριμένη περίπτωση κρίνεται
ακατάλληλο (λεπτομερή στοιχεία παρακάτω)

Λεπτομερής αιτιολόγηση (en) justification

Ανάλυση αναλογικότητας (en) analysis
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