
Εκτελεστικοί Κανονισμοί για τον καθορισμό 

εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 

ΣΕΤ 1 

1.  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/460 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 

2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τη 

διαδικασία σχετικά με την έγκριση εσωτερικού υποδείγματος ομίλου σύμφωνα 

με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0460&from=EL 

  

2.   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/461 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2015, 

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τη 

διαδικασία λήψης κοινής απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χρησιμοποίηση 

εσωτερικού υποδείγματος ομίλου, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0461&from=EL  

 

3.   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/462 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2015, 

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις 

διαδικασίες εποπτικής έγκρισης για την εγκατάσταση φορέων ειδικού σκοπού, 

για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εποπτικών αρχών 

σχετικά με τους φορείς ειδικού σκοπού, καθώς και για τον καθορισμό των 

μορφοτύπων και των υποδειγμάτων για τις πληροφορίες που πρέπει να 

υποβάλλονται από φορείς ειδικού σκοπού σύμφωνα με την οδηγία 

2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0462&from=EL  

 

4.   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/498 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2015, 

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τη 

διαδικασία εποπτικής έγκρισης για τη χρησιμοποίηση ειδικών για κάθε 

επιχείρηση παραμέτρων σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0498&from=EL  
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5.   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/499 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2015, 

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις 

διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση εποπτικής 

έγκρισης για τη χρησιμοποίηση στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων 

κεφαλαίων σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0499&from=EL  

 

6.    Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/500 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2015, 

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την εποπτική έγκριση της 

εφαρμογής προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης σύμφωνα με την οδηγία 

2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0500&from=EL  

 

ΣΕΤ 2 

1.    Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2011 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 

2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τους 

καταλόγους των περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, τα 

ανοίγματα έναντι των οποίων θα αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της 

κεντρικής κυβέρνησης σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2011&from=EL  

 

2.   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2012 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 

2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό, τον υπολογισμό και την 

κατάργηση πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων, σύμφωνα με την οδηγία 

2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2012&from=EL  
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3.   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2013 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 

2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις 

τυπικές αποκλίσεις σε σχέση με τα συστήματα εξίσωσης των κινδύνων υγείας, 

σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2013&from=EL  

 

4.    Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2014 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 

2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις 

διαδικασίες και τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στην αρχή 

εποπτείας του ομίλου, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

των εποπτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2014&from=EL  

 

5.   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2015 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 

2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τις 

διαδικασίες για την αξιολόγηση των εξωτερικών αξιολογήσεων 

πιστοληπτικής ικανότητας, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2015&from=EL  

 

6.   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2016 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 

2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον 

δείκτη μετοχών για τη συμμετρική προσαρμογή της τυποποιημένης 

επιβάρυνσης κεφαλαίου λόγω μετοχών, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2016&from=EL  
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7.   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2017 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 

2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τους 

προσαρμοσμένους συντελεστές για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για τον συναλλαγματικό κίνδυνο για νομίσματα προσδεδεμένα 

στο ευρώ, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2017&from=EL  

 

Αναφορές (Reporting) 

1.    Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2450 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 

2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα 

υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές σύμφωνα 

με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2450&from=EL  

 

2.    Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2451 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 

2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με τα 

υποδείγματα και τη δομή των δημοσιοποιήσεων συγκεκριμένων πληροφοριών 

από τις εποπτικές αρχές σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2451&from=EL  

 

3.   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2452 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 

2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με τις 

διαδικασίες, τους μορφότυπους και τα υποδείγματα της έκθεσης 

φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 

2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2452&from=EL  
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4.   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1868 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 

2016 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

2015/2450 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά 

τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές 

σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1477397733577&uri=CELEX:32016R1868 
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