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Haldusteave
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Õiguslik valdkond E-kaubandus

Haldusliik Notification

Number 518

Staatus Kavand

Versioon 1

Viimane uuendus 03/12/2013 11:54

Algatav asutus

Asutuse nimi eCommerce authority CZ

Asutuse mitteametlik nimi eCommerce authority CZ

Riik Tšehhi Vabariik

Aadress Main street 1
1000  Town

Telefon 1000 000

Faks 1000 000

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

Asukohliikmesriik

Teenuseosutaja asukohaliikmesriik Tšehhi Vabariik

Teate liik

Kiirmenetlus Ei

Eelneva IMI päringu number 12345.0

Eelneva IMI päringu aruanne tuleks lisada allpool, eelistatult PDF-vormingus.

Teenuseosutaja

Teenuseosutaja täielik nimi (en) name of the service provider
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Teenuseosutaja aadress
Information about the service
provider's address, which has

become available after the sending
of the preceding IMI request

Teenuseosutaja täiendavad andmed
Teenuseosutaja osutatavad

teenused (en) service activity

Teave teenusosutaja kohta, mis on
saanud teatavaks pärast eelneva IMI

päringu saatmist

Kontaktandmed
Kui teenuseosutaja kontaktandmed ei ole pärast eelneva IMI päringu saatmist muutunud, siis ei ole
allpool olevaid välju vaja täita. Kui kontaktandmed on pärast IMI päringu saatmist muutunud, tuleb
esitada kogu uus teadaolev teave.

Telefoninumber +620 111 555

E-posti aadress service.provider@emailaddress.eu

Teenuseosutaja veebiaadress http://www.serviceProvider.eu

Esindaja andmed
Kui teenuseosutaja esindaja andmed ei ole pärast eelneva IMI päringu saatmist muutunud, siis ei ole
allpool olevaid välju vaja täita. Kui andmed on pärast IMI päringu saatmist muutunud, tuleb esitada
kogu uus teadaolev teave.

Eesnimi

Perekonnanimi

Telefoninumber

E-posti aadress

Teate saatva liikmesriigi siseriiklik õiguslik alus, mille kohaselt
Lisateave siseriikliku õigusliku aluse

kohta, mis ei sisaldunud eelnevas
IMI päringus.

Tegelik olukord
Teave tegeliku olukorra kohta, mis

on saanud teatavaks pärast eelneva
IMI päringu saatmist

Menetluse algatamise põhjused

Menetluse algatamise põhjused Oleme saanud kaebusi teenuse saajatelt; tutvuge üksikasjadega allpool
Täiendav teave menetluse

algatamise põhjuste kohta, mis on
saanud teatavaks pärast eelneva IMI

päringu saatmist
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Kavandatavad meetmed
Meetmed, mida teate saatev

liikmesriik kavatseb võtta või on
võtnud

Taganud esitatava üldise teabega seotud nõuete täitmise; tutvuge üksikasjadega allpool

Meetmete täpne kirjeldus (en) detailed description

Meetmete kestus Ajutised

Ajavahemik From: 01/12/2013 To: 01/12/2013

Põhjendus
Meetmed on vajalikud järgmisel

põhjusel: avalik julgeolek; tutvuge üksikasjadega allpool

Üksikasjalik selgitus (en) explanation

Meetmete võtmise põhjendus Asukohaliikmesriigi võetud meetmed ei ole konkreetse juhtumi puhul piisavad; tutvuge üksikasjadega
allpool

Üksikasjalik põhjendus (en) justification

Proportsionaalsuse analüüs (en) analysis
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