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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La proposition de la Commission de créer une Agence de coordination européenne des 
régulateurs nationaux de l'énergie vient à point. Elle est la conséquence logique de l'évolution, 
depuis quelques années, du dispositif énergétique européen.

A l'origine, les services publics de l'énergie et du gaz, dans les 27 pays européens, étaient le 
plus souvent assurés par des entreprises, généralement publiques, et disposant d'un quasi 
monopole national ou régional. Mais depuis longtemps, ces entités avaient commencé à se 
vendre mutuellement de l'énergie. Il a donc fallu définir les règles d'une concurrence saine 
entre ces entités et les entités nouvelles qui pourraient apparaître sur le marché. La doctrine 
qui s'est peu à peu imposée est la séparation entre d'une part les deux réseaux de transport 
d'énergie (électricité et gaz), et d'autre part la multitude d'entreprises de production et de 
distribution d'énergie. Cette déconnexion doit assurer la neutralité du système de transport par 
rapport aux multiples producteurs. Les moyens de cette déconnexion (avec ou sans séparation 
patrimoniale) ne concernent pas le présent règlement. De la même façon, la Commission 
précise que cette déconnexion doit être réalisée quelle que soit le régime de propriété, 
publique ou privée, tant du transporteur que des producteurs-distributeurs.

Le résultat de cette évolution est de transformer le système des réseaux de transport nationaux 
européens en monopoles naturels, exactement comme le système des routes, des ports et des 
aéroports entre lesquels évoluent des camions, des navires et des avions appartenant à des 
milliers d'entreprises en concurrence. La Commission va jusqu'à préciser qu'une partie des 
capacités de stockage du gaz devra être intégrée à ce bien public européen qu'est le système
de transport.

Dès lors, trois problèmes se posent :

- Garantir le libre accès de tous les producteurs, grands et petits (de celui qui possède une 
éolienne au propriétaire d'un parc de centrales nucléaires), au système de transport, en toute 
transparence et sans discrimination ni de taille ni de nationalité.

- Réguler le marché de l'énergie en fonction de la politique énergétique de l'Union européenne 
(laquelle incorpore une politique d'intégration sociale et régionale et de défense de 
l'environnement, en particulier du climat).

- Réaliser l'interconnexion physique et l'harmonisation des normes techniques entre les 
réseaux au niveau européen, ainsi que leur ouverture à des pays tiers, fournisseurs notamment 
de gaz (la Russie) ou transmetteurs d'électricité (la Suisse).

Cette nécessaire interconnexion et harmonisation justifie la création d'une entité de 
coordination des régulateurs nationaux (l'Agence).

Le système des réseaux de transport nationaux ainsi interconnectés et de leurs régulateurs 
ainsi coordonnés par l'agence constituerait un véritable service public de l'énergie, bâti sur la 
coopération au niveau européen.
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Votre rapporteur considère favorablement les propositions de la Commission. Deux points 
demandent cependant à être éclaircis.

Premièrement, les pouvoirs de l'Agence.

Avec raison, la Commission rejette l'hypothèse d'une modification des traités dans le seul but 
de doter cette Agence de pouvoirs contraignants. Elle reconnaît par ailleurs qu'elle n'a ni les 
moyens techniques ni le personnel pour faire ce travail. Elle propose donc une agence 
principalement consultative qui en réfèrerait à elle-même pour prendre les décisions et 
éventuellement les sanctions.

Votre rapporteur considère qu'il existe suffisamment de bases juridiques pour élargir les 
pouvoirs de cette agence en matière de marché intérieur et de lutte contre les abus de position 
dominante, tout en laissant à la Commission le pouvoir d'infliger des amendes. En revanche, 
la surveillance de la conformité de la politique des régulateurs nationaux avec la politique de 
l'énergie de l'Union ne peut, en l'état actuel des choses, que faire l'objet d'avis non 
contraignants.

Deuxièmement, la responsabilité de l'Agence.

La crédibilité de l'agence par rapport au marché exige d'elle une totale indépendance par 
rapport aux agents dont elle doit réglementer le comportement, que ce soient les gestionnaires 
de transport d'énergie ou les producteurs-distributeurs d'énergie. Une agence ainsi dotée d'un 
pouvoir de décision sur des agents privés ou publics doit disposer d'une légitimité fondée sur 
une responsabilité démocratique.

Votre rapporteur, vous proposant d'accroître la capacité d'action directe de l'agence (sans 
passer par la médiation de la Commission européenne), a donc cherché à équilibrer ces 
pouvoirs accrus par une responsabilité démocratique accrue vis à vis du Parlement et du 
Conseil. Non seulement l'agence ne peut agir qu'en conformité avec les traités et le droit 
dérivé, mais elle doit rendre compte de ses décisions et de ses avis aux instances législatives 
européennes d'où elle tient son autorité.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 6

(6) Agenția trebuie să garanteze că funcțiile 
de reglementare exercitate la nivel național 

(6) Agenția trebuie să garanteze că funcțiile 
de reglementare exercitate la nivel național 
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de către autoritățile naționale de 
reglementare în conformitate cu Directiva 
2003/54/CE și cu Directiva 2003/55/CE sunt 
coordonate adecvat și, dacă este necesar, 
completate la nivel comunitar. În acest scop, 
este necesar să se garanteze independența 
agenției, capacitățile sale tehnice și de 
reglementare, precum și transparența și 
eficiența acesteia.

de către autoritățile naționale de 
reglementare în conformitate cu Directiva 
2003/54/CE și cu Directiva 2003/55/CE sunt 
coordonate adecvat și, dacă este necesar, 
completate la nivel comunitar. În acest scop, 
este necesar să se garanteze independența 
agenției față de operatorii de transport, de 
distribuție și de producție de energie 
(publici sau privați), conformitatea 
activității sale cu legislația comunitară, 
capacitățile sale tehnice și de reglementare,
precum și transparența și eficiența acesteia.

Justification

Cet amendement vise à préciser l'indépendance de l'Agence : indépendance vis à vis des 
opérateurs entre lesquels elle doit arbitrer, responsabilité démocratique à l'égard du droit de 
l'Union et de ses organes législatifs.

Amendamentul 2
Considerentul 9

(9) Din moment ce agenția are o privire de 
ansamblu asupra autorităților naționale de 
reglementare, ea trebuie să dețină și un rol 
consultativ în relația sa cu Comisia, care să 
vizeze aspectele legate de reglementarea 
pieței. De asemenea, agenția trebuie să 
informeze Comisia în cazul în care 
descoperă că rezultatele cooperării dintre 
operatorii de sisteme de transport nu sunt 
cele scontate sau că autoritatea națională de 
reglementare, a cărei decizie a încălcat 
orientările, nu este dispusă să respecte 
punctul de vedere al agenției. 

(9) Din moment ce agenția are o privire de 
ansamblu asupra autorităților naționale de 
reglementare, ea trebuie să dețină și un rol 
consultativ în relația sa cu Parlamentul, 
Consiliul și Comisia, care să vizeze 
aspectele legate de reglementarea pieței. De 
asemenea, agenția trebuie să informeze 
Comisia în cazul în care descoperă că 
rezultatele cooperării dintre operatorii de 
sisteme de transport nu sunt cele scontate 
sau că autoritatea națională de reglementare, 
a cărei decizie a încălcat orientările, nu este 
dispusă să respecte punctul de vedere al 
agenției. 

Justification

Cet amendement vise à étendre les missions de conseil de l'Agence vis à vis des instances 
législatives de l'Union. En revanche elle n'a un devoir d'alerte que par rapport à l'exécutif (la 
Commission).

Amendamentul 3
Considerentul 10
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(10) De asemenea, agenția trebuie să dețină 
competențe de eliberare a unor orientări cu 
caracter neobligatoriu care să vină în 
sprijinul autorităților de reglementare și al 
operatorilor de piață în vederea realizării 
schimbului de bune practici.

(10) De asemenea, agenția trebuie să dețină 
competențe de eliberare a unor orientări cu 
caracter neobligatoriu care să vină în 
sprijinul autorităților de reglementare și al 
operatorilor de piață în vederea realizării 
schimbului de bune practici în cadrul 
punerii în aplicare a politicii în domeniul 
energetic definite de legislația comunitară.

Justification

Cet amendement vise à rappeler que ce sont les instances législatives de l'Union qui fixent les 
objectifs de politique énergétique en vue desquelles on recherche de bonnes pratiques.

Amendamentul 4
Considerentul 13

(13) Agenția trebuie să dețină atribuțiile 
necesare pentru a exercita funcțiile de 
reglementare într-un mod eficient și, mai 
ales, independent. Independența autorităților 
de reglementare reprezintă atât un principiu-
cheie al guvernării solide, cât și o condiție 
fundamentală în vederea garantării încrederii 
în piață. Reflectând situația la nivel național, 
Consiliul autorităților de reglementare 
trebuie așadar să acționeze independent de 
orice interes de piață și nu poate cere sau 
urma instrucțiuni de la nici un guvern sau 
altă entitate publică sau privată. 

(13) Agenția trebuie să dețină atribuțiile 
necesare pentru a exercita funcțiile de 
reglementare într-un mod eficient și, mai 
ales, independent. Independența autorităților 
de reglementare față operatorii de transport, 
de distribuție și de producție de energie 
reprezintă atât un principiu-cheie al 
guvernării solide, cât și o condiție 
fundamentală în vederea garantării încrederii 
în piață. Reflectând situația la nivel național, 
Consiliul autorităților de reglementare 
trebuie așadar să acționeze independent de 
orice interes de piață și nu poate cere sau 
urma instrucțiuni de la nici un guvern sau 
altă altă entitate publică sau privată,
respectând, în același timp, legislația 
comunitară referitoare la politica în 
domeniul energetic, al mediului, al pieței 
interne și al concurenței și raportând 
autorităților comunitare cu privire la 
deciziile și propunerile sale.

Justification

Cet amendement vise à préciser l'indépendance de l'Agence : indépendance vis à vis des 
opérateurs entre lesquels elle doit arbitrer, responsabilité démocratique à l'égard du droit de 
l'Union et de ses organes législatifs.

Précise la responsabilité démocratique de l'Agence.
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Amendamentul 5
Considerentul 14

(14) În cazul în care agenția are competențe 
decizionale, părțile interesate trebuie, din 
motive de economie procedurală, să dețină 
dreptul de a face recurs la Consiliul de apel, 
care trebuie să facă parte din agenție, dar 
care trebuie totodată să fie independentă de 
structura administrativă și de reglementare a 
acesteia.

(14) În cazul în care agenția are competențe 
decizionale, părțile interesate trebuie, din 
motive de economie procedurală, să dețină 
dreptul de a face recurs, în primă instanță,
la Consiliul de apel, care trebuie să facă 
parte din agenție, dar care trebuie totodată să 
fie independent de structura administrativă și 
de reglementare a acesteia, fără a aduce 
atingere dreptului acestora de a face recurs 
la Curtea de Justiție.

Justification

Précise les droits de recours des parties vis à vis des décisions de l'Agence.

Amendamentul 6
Considerentul 17

(17) Agenția trebuie să pună în aplicare 
normele generale privind accesul public la 
documentele deținute de către organismele 
Comunității. Consiliul de administrație 
trebuie să stabilească măsurile practice de 
protecție a datelor importante din punct de 
vedere comercial și a datelor personale. 

(17) Agenția trebuie să pună în aplicare 
normele generale privind accesul public la 
documentele deținute de către organismele 
Comunității, în special Convenția de la 
Aarhus. Consiliul de administrație trebuie să 
stabilească măsurile practice de protecție a 
datelor importante din punct de vedere 
comercial și a datelor personale. 

Justification

Réaffirme le caractère contraignant de la Convention d'Aarhus (notamment sur la 
transparence des études d'impact environnemental) vis à vis de toutes les institutions de 
l'Union, et donc de l'Agence.

Amendamentul 7
Articolul 4 litera (c)

(c) emită avize și recomandări adresate 
Comisiei;

(c) emită avize și recomandări adresate 
Parlamentului, Consiliului, Comisiei, 
operatorilor de transport, de distribuție și 
de producție de energie, precum și 
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consumatorilor;

Justification

Elargit les missions de conseil de l'Agence des institutions à la société civile.

Amendamentul 8
Articolul 4 litera (d)

(d) ia decizii individuale în cazuri specifice 
la care se face referire la articolele 7 și 8.

(d) ia decizii individuale în cazuri specifice 
la care se face referire la articolele 6, 7 și 8.

Justification

Corrélatif à l’extension du pouvoir de décision prévu à l’article 6.

Amendamentul 9
Articolul 5

Agenția poate, la cererea Comisiei sau din 
proprie inițiativă, să emită avize Comisiei 
privind toate aspectele referitoare la scopul 
pentru care a fost înființată. 

Agenția poate, la cererea Parlamentului, 
Consiliului sau Comisiei, sau din proprie 
inițiativă, să emită avize destinate acestor 
instituții privind toate aspectele referitoare 
la scopul pentru care a fost înființată. 

Justification

Elargit les missions de conseil de l’Agence au législatif européen.

Amendamentul 10
Articolul 6 alineatul (4)

(4) Agenția prezintă Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
apreciază că proiectul de program anual de 
activitate sau proiectul planului de investiții 
pe 10 ani care i-a fost prezentat în 
conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 1775/2005 nu garantează 
nediscriminarea, concurența efectivă și 
funcționarea eficientă a pieței.

(4) Agenția prezintă Comisiei un aviz 
motivat corespunzător, în cazul în care 
apreciază că proiectul de program anual de 
activitate sau proiectul planului de investiții 
pe 10 ani care i-a fost prezentat în 
conformitate cu articolul 2d alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 și 
articolul 2d alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 1775/2005 nu garantează 
nediscriminarea, concurența efectivă și 
funcționarea eficientă a pieței, sau 
conformitatea cu politica în domeniul 
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energetic definită de legislația comunitară.

Justification

Rappelle le cadre législatif de l’action de l’Agence.

Amendamentul 11
Articolul 6 alineatul (5)

(5) Agenția prezintă un aviz adecvat 
justificat Comisiei, în conformitate cu
articolul 2e alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 1228/2003 și articolul 2e alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, în 
cazul în care apreciază că un cod tehnic sau 
de comercial nu garantează nediscriminarea, 
concurența efectivă și funcționarea eficientă 
a pieței, că nu a fost adoptat un cod tehnic 
sau de piață într-o perioadă de timp 
rezonabilă sau că operatorii de sisteme de 
transport nu au reușit să pună în aplicare un 
cod tehnic sau comercial. 

(5) Prin intermediul delegării de atribuții 
de care dispune Comisia și în conformitate 
cu definițiile prevăzute la articolul 2e 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1228/2003 și la articolul 2e alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1775/2005, agenția 
poate adopta decizii cu efect suspensiv și 
poate propune Comisiei să aplice amenzi în 
cazul în care apreciază că un cod tehnic sau 
de comercial nu garantează nediscriminarea, 
concurența efectivă și funcționarea eficientă 
a pieței, că nu a fost adoptat un cod tehnic 
sau de piață într-o perioadă de timp 
rezonabilă sau că operatorii de sisteme de 
transport nu au reușit să pună în aplicare un 
cod tehnic sau comercial.

Justification

Fixe la base juridique et le pouvoir suspensif de l'agence en matière de droit de la 
concurrence et du marché intérieur. Réserve en revanche le pouvoir d'infliger des sanctions à 
la Commission, faute de base juridique évidente.

Amendamentul 12
Articolul 7 alineatul (2)

(2) Agenția poate, în conformitate cu 
programul său de lucru sau la solicitarea 
Comisiei Europene, să emită orientări cu 
caracter neobligatoriu, în vederea sprijinirii 
autorităților de reglementare și a operatorilor 
de piață la realizarea schimbului de bune 
practici.

(2) Agenția poate, în conformitate cu 
programul său de lucru sau la solicitarea 
Comisiei Europene, să emită orientări în 
vederea sprijinirii autorităților de 
reglementare și a operatorilor de piață la 
realizarea schimbului de bune practici. 
Aceste orientări pot avea caracter 
obligatoriu atunci când vizează abuzul de 
poziție dominantă, accesul producătorilor 
și distribuitorilor la rețele și 
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nediscriminarea; ele au caracter 
neobligatoriu atunci când vizează 
echilibrarea piețelor de energie prin 
intermediul unei creșteri a producției sau al 
unei modificări a tehnicilor de producție, 
economisirea energiei, reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, sau ameliorarea 
eficienței energetice a Uniunii, în 
conformitate cu politica în domeniul 
energetic definită de legislația comunitară.

Justification

Distingue le caractère contraignant des décisions de l'Agence dans les domaines où le droit 
communautaire primaire, dérivé et interprété est déjà bien clair, et le caractère non-
contraignant de ses avis d'application de la politique de l'Union dans les domaines où les 
meilleurs politiques sont encore controversées.

Amendamentul 13
Articolul 7 alineatul (4)

(4) Agenția emite un aviz, la solicitarea 
oricărei autorități naționale de reglementare 
sau la solicitarea Comisiei, privind 
conformitatea unei decizii adoptate de către 
o autoritate de reglementare cu orientările 
prevăzute de Directiva 2003/54/CE, 
Directiva 2003/55/CE, Regulamentul (CE) 
nr. 1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005. 

(4) Agenția emite un aviz, la solicitarea 
oricărei autorități naționale de reglementare 
sau la solicitarea Comisiei, privind 
conformitatea unei decizii adoptate de către 
o autoritate de reglementare cu orientările 
prevăzute de Directiva 2003/54/CE, 
Directiva 2003/55/CE, Regulamentul (CE) 
nr. 1228/2003 sau Regulamentul (CE) nr. 
1775/2005 și cu întreaga legislație 
comunitară care definește politica în 
domeniul energetic a Uniunii.

Justification

Etend la responsabilité démocratique de l'Agence à la prise en compte des extensions 
éventuelles du droit de l'Union en matière énergétique.

Amendamentul 14
Articolul 9 alineatul (1)

(1) Consiliul de administrație este alcătuit 
din doisprezece membri. Șase sunt numiți 
de către Comisie, iar șase, de către Consiliu. 
Durata mandatului este de cinci ani, 

(1) Consiliul de administrație este alcătuit 
din doisprezece membri, dintre care șase se 
numără printre candidații propuși de 
Comisie, iar șase printre cei propuși de 
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reînnoibil o singură dată. către Consiliu. Durata mandatului este de 
cinci ani, reînnoibil o singură dată.

Justification

Elargit les candidatures au Conseil d'Administration.

Amendamentul 15
Articolul 10 alineatul (10)

(10) Consiliul de administrație adoptă 
raportul anual referitor la activitățile și 
perspectivele agenției, prevăzut la articolul 
14 alineatul (8), și îl transmite, cel târziu 
până la 15 iunie, Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei, Comitetului 
Economic și Social European și Curții de 
Conturi. Raportul conține o secțiune 
independentă, aprobată de către Consiliul 
autorităților de reglementare, privind 
activitățile de reglementare ale agenției pe 
parcursul anului în cauză.

(10) Consiliul de administrație adoptă 
raportul anual referitor la activitățile și 
perspectivele agenției, prevăzut la articolul 
14 alineatul (8), și îl transmite, cel târziu 
până la 15 aprilie, Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei, Comitetului 
Economic și Social European și Curții de 
Conturi. Raportul conține o secțiune 
independentă, aprobată de către Consiliul 
autorităților de reglementare, privind 
activitățile de reglementare ale agenției pe 
parcursul anului în cauză. Cele cinci 
instituții acordă sau nu descărcarea de
gestiune pentru punerea în aplicare de 
către agenție a politicii Uniunii Europene 
în domeniul energetic, al pieței interne și al 
concurenței. Parlamentul emite 
recomandări pentru programul de activitate 
prevăzut la articolul 10 alineatul (4).

Justification

Précise les réponses des instances de l'Union au rapport annuel de l'Agence et avance sa date 
de façon à ce que ces réponses puissent orienter l'agence pour le programme de l'année 
suivante.

Amendamentul 16
Articolul 13 alineatul (2)

(2) Directorul este numit, de către Consiliul 
de administrație, pe baza meritelor, a 
competențelor și a experienței acestuia, 
dintr-o listă de cel puțin doi candidați 
propuși de către Comisie, ca urmare a unei 
invitații de exprimare a interesului. Înainte 

(2) Directorul este numit, de către Consiliul 
autorităților de reglementare, pe baza 
meritelor, a competențelor și a experienței 
acestuia, dintr-o listă de cel puțin doi 
candidați propuși de către Comisie și doi 
candidați propuși de Consiliu, ca urmare a 
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de a fi numit în funcție, candidatul 
selecționat de către Consiliul de 
administrație poate primi invitația de a se 
adresa comitetului competent al
Parlamentului European și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acestuia. 

unei invitații de exprimare a interesului.
Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 
selecționat de către Consiliul de 
administrație poate primi invitația de a face 
o declarație în fața comisiei competente a
Parlamentului European și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acesteia. 
Parlamentul se poate opune acestei numiri 
în cazul în care răspunsurile date de 
candidat nu par să fie conforme cu 
orientările Uniunii.

Justification

Précise la responsabilité démocratique du Directeur.

Amendamentul 17
Articolul 16 alineatul (1)

(1) Orice persoană fizică sau juridică poate 
face recurs împotriva unei decizii în 
conformitate cu articolele 7 și 8 și care 
vizează persoana respectivă, sau împotriva 
unei decizii care, deși adresată unei alte 
persoane, o privește direct și personal. 

(1) Orice persoană fizică sau juridică poate 
face recurs împotriva unei decizii în 
conformitate cu articolele 6, 7 și 8 și care 
vizează persoana respectivă, sau împotriva 
unei decizii care, deși adresată unei alte 
persoane, o privește direct și personal. 

Justification

Prend en compte l’élargissement des pouvoirs de décisions de l’Agence proposé à l’article 6.

Amendamentul 18
Articolul 27 alineatul (2)

(2) Consiliul de administrație adoptă 
măsurile practice pentru punerea în aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în 
termen de șase luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

(2) Consiliul de administrație adoptă 
măsurile practice pentru punerea în aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 și a 
Convenției de la Aarhus în termen de șase 
luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Justification

Réaffirme le caractère contraignant de la Convention d'Aarhus (notamment sur la 
transparence des études d'impact environnemental) vis à vis de toutes les institutions de 
l'Union, et donc de l'Agence.
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Amendamentul 19
Articolul 30 alineatul (1)

(1) Comisia realizează o evaluare a 
activităților desfășurate de agenție. Această 
evaluare vizează rezultatele obținute de 
agenție, precum și metodele acesteia de 
lucru, comparativ cu obiectivele, mandatul și 
sarcinile definite în prezentul regulament și 
în programele anuale de activitate stabilite 
de aceasta. 

(1) Comisia realizează o evaluare a 
activităților desfășurate de agenție. Această 
evaluare vizează rezultatele obținute de 
agenție, precum și metodele acesteia de 
lucru, comparativ cu obiectivele, mandatul și 
sarcinile definite în prezentul regulament și 
în programele anuale de activitate stabilite 
de aceasta. Această evaluare se bazează pe 
o largă consultare, prin intermediul site-
ului web al Comisiei, a părților interesate 
de politica în domeniul energetic, al 
concurenței și al pieței interne, adică a 
operatorilor de transport, de distribuție și 
de producție de energie, a asociațiilor 
profesionale și de consumatori și a 
organizațiilor pentru protecția mediului. 
Acest raport este transmis Parlamentului și 
Consiliului la data prevăzută la articolul 10 
alineatul (10). 

Justification

Précise la méthode d'évaluation et son utilité dans l'élaboration des programmes de l'agence.
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