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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11. Η ΕΑΚΑΑ ασκεί τις αρμοδιότητές 

της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1095/2010 προκειμένου να προωθήσει την 

εποπτική σύγκλιση αναφορικά με τις 

διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης που 

διενεργούν οι αρμόδιες αρχές κατά την 

αξιολόγηση του κατά πόσον οι 

πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό 

δελτίο είναι πλήρεις, συνεκτικές και 

κατανοητές. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΑΚΑΑ 

προάγει τη σύγκλιση όσον αφορά την 

αποδοτικότητα, τις μεθόδους και το χρόνο 

διενέργειας του ελέγχου των πληροφοριών 

που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο από τις 

αρμόδιες αρχές. 

11. Η ΕΑΚΑΑ ασκεί τις αρμοδιότητές 

της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1095/2010 προκειμένου να προωθήσει την 

εποπτική σύγκλιση αναφορικά με τις 

διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης που 

διενεργούν οι αρμόδιες αρχές κατά την 

αξιολόγηση του κατά πόσον οι 

πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό 

δελτίο είναι πλήρεις, συνεκτικές και 

κατανοητές. Προς το σκοπό αυτό, η 

ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατευθυντήριες αρχές 

προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την 

παρακολούθηση και την εφαρμογή των 

ενημερωτικών δελτίων, οι οποίες 

καλύπτουν την εξέταση της 

συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 

και με τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση και 

εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 

δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, καθώς 

και την εφαρμογή των κατάλληλων 

διοικητικών μέτρων και κυρώσεων σε 

περίπτωση παράβασης σύμφωνα με τα 

άρθρα 36 και 37. Πιο συγκεκριμένα, η 

ΕΑΚΑΑ προάγει τη σύγκλιση όσον αφορά 

την αποδοτικότητα, τις μεθόδους και το 

χρόνο διενέργειας του ελέγχου των 

πληροφοριών που περιέχει το ενημερωτικό 

δελτίο από τις αρμόδιες αρχές. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 

υποδοχής δύναται να ζητεί τη μετάφραση 

του αναφερόμενου στο άρθρο 7 

περιληπτικού σημειώματος στην ή στις 

επίσημες γλώσσες της, αλλά δεν ζητεί τη 

μετάφραση τυχόν άλλου μέρους του 

ενημερωτικού δελτίου. 

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 

υποδοχής ζητεί τη μετάφραση του 

αναφερόμενου στο άρθρο 7 περιληπτικού 

σημειώματος στην ή στις επίσημες 

γλώσσες της, αλλά δεν ζητεί τη μετάφραση 

τυχόν άλλου μέρους του ενημερωτικού 

δελτίου. 
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