
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί/Αποφάσεις 

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για 

τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 

δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) 

Κατ’ εξουσιοδότηση Απόφαση (ΕΕ) 2015/1602 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2015 σχετικά 

με την ισοδυναμία του καθεστώτος φερεγγυότητας και προληπτικής εποπτείας για τις 

ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που ισχύει στην Ελβετία, βάσει του άρθρου 

172 παράγραφος 2, του άρθρου 227 παράγραφος 4 και του άρθρου 260 παράγραφος 3 της 

οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

Κατ’ εξουσιοδότηση Απόφαση (ΕΕ) 2015/2290 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2015 σχετικά 

με την προσωρινή ισοδυναμία των καθεστώτων φερεγγυότητας που ισχύουν στην 

Αυστραλία, τις Βερμούδες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες 

και που εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στις 

χώρες αυτές 

Κατ’ εξουσιοδότηση Απόφαση (ΕΕ) 2016/309 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2015 

σχετικά με την ισοδυναμία του καθεστώτος εποπτείας για τις ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που ισχύει στις Βερμούδες με το καθεστώς που προβλέπεται 

στην οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση της κατ' εξουσιοδότηση απόφασης (ΕΕ) 2015/2290 της Επιτροπής 

Κατ’ εξουσιοδότηση Απόφαση (ΕΕ) 2016/310 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2015 

σχετικά με την ισοδυναμία του καθεστώτος φερεγγυότητας για τις ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που ισχύει στην Ιαπωνία με το καθεστώς που προβλέπεται 

στην οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/467 της  Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με τον 

υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για διάφορες κατηγορίες 

στοιχείων ενεργητικού των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων 

Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1542 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2017 για 

την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με τον 

υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες 

στοιχείων ενεργητικού των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (εταιρείες 

υποδομών)   

 

Διορθωτικό στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1542 της Επιτροπής της 8ης 

Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 

σχετικά με τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για ορισμένες 

κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων 

(εταιρείες υποδομών) 
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