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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá 
23. október 1995 um samræmdar vísitölur neysluverðs (1),
einkum þriðja lið 4. gr. og 3. mgr. 5. gr.,

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 2494/95 er komið á vinnslu
samræmdra vísitalna neysluverðs (HICP).

2) Skoða ætti hvort koma eigi á verðvísitölum fyrir íbúðir,
einkum fyrir búsetu í eigin húsnæði, til að auka notagildi
og samanburðarhæfi samræmdra vísitalna neysluverðs.

3) Nauðsynlegt er að mæla verðvísitölur húsnæðis með það
fyrir augum að taka saman vísitölur fyrir búsetu í eigin
húsnæði. Verðvísitölur húsnæðis eru einnig mikilvægir
mælikvarðar sem slíkar.

4) Leiðbeiningar um aðferðafræði við útreikning á
verðvísitölum fyrir búsetu í eigin húsnæði og fyrir
húsnæði eru nauðsynlegar til að tryggja áreiðanlegar og
samanburðarhæfar niðurstöður frá öllum aðildarríkjunum.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru 
í samræmi við álit nefndar um evrópska hagskýrslukerfið
(e. ESS Committee).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðfangsefni

Reglugerð þessi kemur á verðvísitölum fyrir búsetu í eigin 
húsnæði með það fyrir augum að auka notagildi og saman-
burðarhæfi samræmdra vísitalna neysluverðs (e. harmonised 
indices of consumer prices — „HICP“).

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 2.2.2013, bls. 14. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 151/2013 frá 15. júlí 2013 
um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 72, 19.12.2013, s. 27.

(1) Stjtíð. EB L 257, 27.10.1995, bls. 1.
(2) Álit frá 19. október 2012 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum).

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir:

1. „verðvísitala fyrir búsetu í eigin húsnæði“: vísitala sem
mælir breytingar á kaupverði íbúða sem færast inn í
heimilageirann og aðrar vörur og þjónustu sem heimilisfólk 
kaupir í tengslum við búsetu í eigin húsnæði,

2. „verðvísitala húsnæðis“: vísitala sem mælir breytingar á
verði í viðskiptum með íbúðir sem heimilisfólk kaupir.

3. gr.

Umfang

1. Verðvísitalan fyrir búsetu í eigin húsnæði nær yfir
eftirfarandi útgjaldaflokka:

O.1. Útgjöld vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota

O.1.1. Kaup á íbúðarhúsnæði

O.1.1.1. Nýbyggt íbúðarhúsnæði

O.1.1.1.1. Kaup á nýbyggðu íbúðarhúsnæði

O.1.1.1.2. Útgjöld til eigin byggingar og meiriháttar endur-
bóta á íbúðarhúsnæði

O.1.1.2. Eldra íbúðarhúsnæði sem áður var utan heim ilis-
geira

O.1.1.3. Önnur þjónusta sem varðar íbúðakaup

O.1.2. Eignarhald íbúða

O.1.2.1. Meiriháttar viðgerðir og viðhald

O.1.2.2. Tryggingar fyrir íbúðarhúsnæði

O.1.2.3. Önnur þjónusta sem varðar eignarhald á íbúðum

2. Verðvísitala húsnæðis nær yfir eftirfarandi útgjaldaflokka:

H.1. Kaup á íbúðarhúsnæði

H.1.1. Kaup á nýju íbúðarhúsnæði

H.1.2. Kaup á eldra íbúðarhúsnæði

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 93/2013

frá 1. febrúar 2013

þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 
um samræmdar vísitölur neysluverðs, að því er varðar að koma á fót verðvísitölum fyrir búsetu í 

eigin húsnæði (*)
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3. Byggja skal verðvísitöluna fyrir búsetu í eigin húsnæði á
aðferð „hreinna kaupa“ sem mælir breytingar á raunverulegu
verði sem neytendur greiða við kaup á íbúðum sem áður voru
utan heimilisgeirann og einnig breytingar á öðrum kostnaði
sem varðar eignarrétt og yfirfærslu eignarréttar á íbúðum.

4. Hún skal ná yfir þá flokka húsnæðiskostnaðar, sem
skilgreindir eru í 1. mgr. 3. gr., með vægi sem nemur a.m.k. einum
hundraðshluta af heildarkostnaði vegna húsnæðis O.1. Hún
skal ná yfir húsnæðiskostnaðarflokka sem skilgreindir eru í
2. mgr. 3. gr. með vægi sem nemur a.m.k. einum hundraðshluta
af heildarkostnaði vegna húsnæðis H.1.

4. gr.

Handbók um aðferðafræði

1. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
skal, í nánu samstarfi við aðildarríkin, setja saman handbók
sem lætur í té samræmda aðferðafræði fyrir verðvísitölu fyrir
búsetu í eigin húsnæði og fyrir verðvísitölu húsnæðis og er
tekin saman samkvæmt þessari reglugerð (hér á eftir nefnd
„handbókin um verðvísitölu fyrir búsetu í eigin húsnæði og
verðvísitölu húsnæðis“). Í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum skal 
framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins) uppfæra
handbókina, í samræmi við fyrirkomulag verklagsreglna sem
nefndin um evrópska hagskýrslukerfið samþykkir.

2. Gæðaviðmiðunin, sem um getur í 1. mgr. 12. gr. reglu-
gerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 (3), gildir
um samantekt verðvísitölu fyrir búsetu í eigin húsnæði og fyrir
verðvísitölu húsnæðis.

3. Aðildarríki skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu
Evrópusambandsins) í té, að beiðni hennar, nauðsynlegar
upplýsingar til að meta hvort verðvísitala fyrir búsetu í eigin
húsnæði og verðvísitala húsnæðis uppfylli ákvæði þessarar
reglugerðar.

5. gr.

Kröfur varðandi gögn

1. Aðildarríki skulu taka saman og láta framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópusambandsins) í té verðvísitölur fyrir flokkana
sem mælt er fyrir um í 3. gr. í samræmi við handbókina um
verðvísitölu fyrir búsetu í eigin húsnæði og verðvísitölu
húsnæðis.

2. Aðildarríki skulu láta verðvísitölur í té ársfjórðungslega.
Aðildarríki geta einnig, auk ársfjórðungslegra vísitalna, látið
mánaðarlegar vísitölur í té.

3. Láta skal í té vísitölurnar sem um getur í 1. mgr. 3. gr.
frá þriðja ársfjórðungi 2014 fyrir annan ársfjórðung 2014. Láta
skal í té vísitölurnar sem um getur í 2. mgr. 3. gr. frá þriðja
ársfjórðungi 2012 fyrir annan ársfjórðung 2012.

4. Aðildarríki skulu láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu
Evrópusambandsins) í té ársfjórðungslegar vísitölur innan
frests sem skal ekki vera lengri en áttatíu og fimm dagar frá

(3) Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 164.

lokum ársfjórðungsins sem vísitölurnar eiga við um. Aðildarríki 
þessi, sem velja að láta einnig í té mánaðarlegar vísitölur, skulu 
afhenda þær innan þrjátíu daga frá lokum mánaðarins sem 
vísitölurnar eiga við um.

5. Aðildarríki skulu á hverju ári taka saman og láta fram-
kvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té vægi
útgjalda fyrir verðvísitölu fyrir búsetu í eigin húsnæði og
vægi útgjalda fyrir verðvísitölu húsnæðis, eins og þær eru
skilgreindar í handbókinni um verðvísitölu fyrir búsetu í eigin
húsnæði og verðvísitölu húsnæðis og í samræmi við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1114/2010 (4).

Láta skal vægið fyrir ársfjórðungslegar vísitölur í té eigi síðar 
en 15. júní á næsta ári eftir árið sem vægið varðar.

Aðildarríki sem láta í té mánaðarlegar vísitölur skulu láta 
samsvarandi vægi í té eigi síðar en 20. febrúar á næsta ári eftir 
árið sem vægið á við um.

6. Aðildarríki skulu taka saman og láta framkvæmda-
stjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í té áætluð gögn
fyrir fyrri ár, með vísitölunni fyrir fyrsta ársfjórðung 2010 fyrir
vísitölurnar sem um getur í 1. mgr. 3. gr., eigi síðar en innan
frestsins sem um getur í 3. mgr. og 4. mgr. 5. gr. Aðildarríki
skulu taka saman og láta framkvæmdastjórninni (Hagstofu
Evrópusambandsins) í té áætluð gögn fyrir fyrri ár, með
vísitölunni fyrir fyrsta ársfjórðung 2008 fyrir vísitölurnar sem
um getur í 2. mgr. 3. gr., innan frestsins sem um getur í 3. mgr.
og 4. mgr. 5. gr.

7. Aðildarríki skulu láta í té gögn sem krafist er samkvæmt
þessari reglugerð og tengd lýsigögn í samræmi við skiptistaðal
sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
tilgreinir. Gögn og lýsigögn skulu látin framkvæmdastjórninni
(Hagstofu Evrópusambandsins) í té í gegnum miðlæga
gagnagrunnsþjónustu eða á þann hátt sem framkvæmdastjórnin 
getur heimt þau í gegnum miðlæga gagnagrunnsþjónustu.

6. gr.

Umbreytingarráðstafanir

1. Aðildarríki skulu, annars vegar einu ári og hins vegar
þremur árum eftir gildistökudag þessarar reglugerðar, láta
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópusambandsins) í
té skýrslur um gæði gagnanna á grundvelli staðlanna sem
skilgreindir eru innan evrópska hagskýrslukerfisins og í
handbókinni um verðvísitölu fyrir búsetu í eigin húsnæði og
verðvísitölu húsnæðis.

2. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópusambandsins)
skal, innan fimm ára frá gildistökudegi þessarar reglugerðar,
taka saman skýrslu um vísitölur sem komið var á samkvæmt
þessari reglugerð og einkum í hve miklum mæli þær fara að
tilskildum ákvæðum reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1749/96 (5) og reglugerð (ESB) nr. 1114/2010. Í
skýrslunni skal einnig fjallað um hve heppilegar vísitölur
fyrir búsetu í eigin húsnæði eru fyrir samþættingu þeirra inn í
samræmda vísitölu neysluverðs.

(4) Stjtíð. ESB L 316, 2.12.2010, bls. 4.
(5) Stjtíð. EB L 229, 10.9.1996, bls. 3.
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7. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún gildir frá og með 1. september 2012. Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum 
aðildarríkjunum án frekari lögfestingar í samræmi við sáttmálana.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

__________




