RAPORT IMI
Numr: 518
Formular: E-Commerce Directive Notification - Articles 3
Versiune: 1
Informaii privind gestionarea
Formular
Domeniu legislativ
Tip de gestionare
Număr
Statut
Versiune
Ultima actualizare

E-Commerce Directive Notification - Articles 3(4) and 3(5)
Comerț electronic
Notification
518
Ciornă
1
03/12/2013 11:54

Autoritatea iniiatoare
Denumirea autorității

eCommerce authority CZ

Denumirea neoficială a autorității

eCommerce authority CZ

Ţară

Republica Cehă

Adresă

Main street 1
1000 Town

Telefon

1000 000

Fax

1000 000

E-mail

ecom.cz@test.europa.eu

Statul membru de stabilire
Statul membru în care își are sediul
prestatorul de servicii

Republica Cehă

Tip de notificare
Procedură de urgență
Numărul cererii IMI precedente

Nu
12345.0
Raportul privind cererea IMI precedentă trebuie atașat mai jos (de preferință în format PDF).

Prestatorul de servicii
Numele prestatorului de servicii

(1) First User CZ

(en) name of the service provider

eCommerce
authority CZ

1

10/01/2014 12.43 PM

Adresa prestatorului de servicii
Information about the service
provider's address, which has
become available after the sending
of the preceding IMI request

Detalii suplimentare despre prestatorul de servicii
Domeniul de activitate al
prestatorului de servicii
Informații despre prestatorul de
servicii, care au devenit disponibile
după trimiterea cererii IMI
precedente

(en) service activity

Date de contact
În cazul în care datele de contact ale prestatorului de servicii sunt aceleași ca în cererea IMI
precedentă, nu este necesar să completați câmpurile de mai jos. În cazul în care datele de contact sau modificat după ce a fost trimisă cererea IMI, trebuie furnizate toate informaţiile noi disponibile.
Număr de telefon

+620 111 555

Adresă de e-mail

service.provider@emailaddress.eu

Adresa URL a prestatorului de
servicii

http://www.serviceProvider.eu

Date privind reprezentantul
În cazul în care datele de contact ale reprezentantului prestatorului de servicii sunt aceleași ca în
cererea IMI precedentă, nu este necesar să completați câmpurile de mai jos. În cazul în care datele de
contact s-au modificat după ce a fost trimisă cererea IMI, trebuie furnizate toate informaţiile noi
disponibile.
Prenume
Nume
Număr de telefon
Adresă de e-mail

Referina juridic naional a statului membru gazd în baza creia
Informații suplimentare despre
referinţa juridică națională, care nu
au fost incluse în cererea IMI
precedentă

Situaia de fapt
Informații despre situația de fapt,
care au devenit disponibile după
trimiterea cererii IMI precedente

Motivele pentru iniierea procedurii
Motivele pentru inițierea procedurii

Am primit plângeri din partea destinatarilor serviciilor (pentru detalii, citiți mai jos)

Informații suplimentare despre
motivele inițierii procedurii, care au
devenit disponibile după trimiterea
cererii IMI precedente

(1) First User CZ

eCommerce
authority CZ

2

10/01/2014 12.43 PM

Msuri propuse
Măsurile pe care statul membru
gazdă intenționează să le ia sau pe
care le-a luat deja
Descriere detaliată a măsurilor
Durata măsurilor
Perioadă

Garantarea faptului că cerințele referitoare la informațiile generale sunt respectate (pentru detalii,
citiți mai jos)
(en) detailed description
Temporar
From: 01/12/2013 To: 01/12/2013

Justificare
Măsurile sunt necesare din motive
de
Explicații detaliate
Justificare pentru luarea măsurilor
Justificare detaliată
Evaluarea proporționalității

(1) First User CZ

Siguranță publică (pentru detalii, citiți mai jos)
(en) explanation
Măsurile luate de statul membru gazdă în acest caz sunt considerate ca fiind neadecvate (pentru
detalii, citiți mai jos)
(en) justification
(en) analysis

eCommerce
authority CZ

3

10/01/2014 12.43 PM

