
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1383/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 

(Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 338 ust. 1, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 w sprawie Europej
skiego programu statystycznego 2013–2017 ( 2 ) zapewnia 
ramy oraz ustanawia cele i wyniki opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich 
na okres od 2013 do 2017 r. 

(2) W rozporządzeniu (UE) nr 99/2013 określono jedynie 
pulę środków finansowych na 2013 r., objętą okresem 
programowania 2007–2013, i wezwano Komisję do 
złożenia wniosku ustawodawczego przedstawiającego 
środki finansowe na okres 2014–2017 do Parlamentu 
Europejskiego i Rady nie później niż po upływie trzech 
miesięcy od przyjęcia wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014–2020. 

(3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1311/2013 ( 3 ) zostało 
przyjęte w dniu 2 grudnia 2013 r. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 99/2013. 

(5) Aby zapewnić skuteczność środków, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, rozporządzenie to 
powinno wejść w życie następnego dnia po jego opub
likowaniu, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 99/2013 art. 7 otrzymuje brzmie
nie: 

„Artykuł 7 

Finansowanie 

1. Pulę środków finansowych Unii na realizację programu 
na 2013 r. ustala się w kwocie 57,3 mln EUR objętych 
okresem programowania 2007–2013. Pulę środków finanso
wych Unii na realizację programu na lata 2014–2017 ustala 
się w kwocie 234,8 mln EUR objętych okresem programo
wania 2014–2020. 

2. Komisja wdraża wsparcie finansowe Unii zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym. 

3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie rocznych przy
działów środków Komisja przestrzega prerogatyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

L. LINKEVIČIUS 
Przewodniczący

PL L 354/84 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.12.2013 

( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja 
Rady z dnia 16 grudnia 2013 r. 

( 2 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013 - 
2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12). 

( 3 ) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wieloletnie ramy finansowe na okres programowania 
2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
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