
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 czerwca 2008 r.

zmieniająca decyzję 2005/56/WE ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury
i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami Wspólnoty w obszarze edukacji, kultury

i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

(2008/629/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003
z 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonaw
czych, którym powierza się niektóre zadania w obszarze zarzą
dzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego
art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie art. 4 ust. 1 decyzji Komisji
2005/56/WE (2) Agencji Wykonawczej ds. Edukacji,
Kultury i Sektora Audiowizualnego (dalej zwanej
„Agencją”) powierzono zarządzanie niektórymi aspektami
programów wspólnotowych w obszarze edukacji, kultury
i sektora audiowizualnego, a w szczególności zarządzanie
programem wsparcia europejskiego sektora audiowizual
nego MEDIA 2007 (2007–2013), ustanowionym decyzją
nr 1718/2006/WE Parlamentu i Rady (3), programem
wspierającym rozwój europejskich utworów audiowizual
nych MEDIA Plus – Rozwój, dystrybucja i promocja
(2001–2006), ustanowionym decyzją Rady
2000/821/WE (4), oraz programem szkoleniowym dla
profesjonalistów europejskiego sektora audiowizualnego
MEDIA – Szkolenia (2001–2006), ustanowionym decyzją
nr 163/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5).

(2) Na mocy art. 4 ust 3. decyzji 2005/56/WE po uzyskaniu
opinii Komitetu ds. Agencji Wykonawczych Komisja
może upoważnić Agencję do wykonywania kolejnych
zadań tego samego rodzaju w ramach programów wspól
notowych w obszarze edukacji, kultury i sektora audio
wizualnego.

(3) Mandat Agencji powinien również obejmować zarzą
dzanie oraz finalizowanie projektów w obszarze
programu szkoleniowego skierowanego do profesjona
listów europejskiego sektora audiowizualnego MEDIA II
– Szkolenia (1996–2000), zatwierdzonego decyzją Rady
95/564/WE (6), oraz programu wspierającego rozwój
i dystrybucję europejskich utworów audiowizualnych
MEDIA II – Rozwój i dystrybucja (1996–2000), zatwier
dzonego decyzją Rady 95/563/WE (7).

(4) Dlatego też decyzja 2005/56/WE musi zostać zmieniona.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

W decyzji 2005/56/WE w art. 4 ust 1 dodaje się punkty 29
i 30 w brzmieniu:

„29) program szkoleniowy dla profesjonalistów europej
skiego sektora audiowizualnego (MEDIA II – Szkolenia)
(1996–2000) ustanowiony decyzją Rady 95/564/WE (*);
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(1) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1.
(2) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, s. 35. Decyzja zmieniona decyzją

2007/114/WE (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, s. 21).
(3) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 12.
(4) Dz.U. L 336 z 30.12.2000, s. 82. Decyzja ostatnio zmieniona

rozporządzeniem 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, s. 1).
(5) Dz.U. L 26 z 27.1.2001, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozpo

rządzeniem 885/2004.
(6) Dz.U. L 321 z 30.12.1995, s. 33.
(7) Dz.U. L 321 z 30.12.1995, s. 25.



30) program wspierający rozwój oraz dystrybucję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA II –
Rozwój i dystrybucja) (1996–2000) ustanowiony decyzją Rady 95/563/WE (**).

___________
(*) Dz.U. L 321 z 30.12.1995, s. 33.
(**) Dz.U. L 321 z 30.12.1995, s. 25.”

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Viviane REDING

Członek Komisji
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