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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 157 nr. 3,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Ved beslutning 2000/821/EF(1) 4) iverksatte Rådet 
MEDIA Plus-programmet, som fremmer utvikling, 
distribusjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle 
verk, for tidsrommet 1. januar 2001 til 31. desember 
2005.

Det er avgjørende å sikre kontinuitet i Fellesskapets 2) 
støtte til den europeiske audiovisuelle sektor med tanke 
de målene som er fastsatt for Fellesskapet i traktatens 
artikkel 157.

Det er også avgjørende at Kommisjonen senest 3) 
31. desember 2005 legger fram en fullstendig og detaljert 
vurderingsrapport om MEDIA Plus-programmet, slik at 
den lovgivende myndighet får tid til å vurdere forslaget  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) EUT C 10 av 14.1.2004, s. 8. 
(2) EUT C 23 av 27.1.2004, s. 24.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 12. februar 2004 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 26. april 2004.
(4) EFT L 336 av 30.12.2000, s. 82. 

om et nytt MEDIA Plus-program, som etter planen skal 
iverksettes i 2007, og slik at budsjettmyndigheten kan 
vurdere behovet for en ny finansiell ramme —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I beslutning 2000/821/EF gjøres følgende endringer:

I artikkel 1 nr. 1 endres «31. desember 2005» til  1. 
«31. desember 2006».

I artikkel 5 nr. 2 skal referansebeløpet «350 millioner 2. 
euro» erstattes med «453,6 millioner euro», som inkluderer 
tilpasningen for å ta hensyn til utvidelsen, i samsvar med 
revisjonen av det finansielle overslaget.

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft den dag den offentliggjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussels, 29. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. McDOWELL

 President Formann

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 846/2004/EF

av 29. april 2004

om endring av rådsbeslutning 2000/821/EF om iverksetting av et program for å fremme utvikling,  
distribusjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle verk (MEDIA Plus - utvikling, distribusjon og  

markedsføring) (2001-2005)(*)
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 2.6.2004, s. 2 er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 43.


