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Националните компетентни органи, координирани от референтната държава-членка, гарантират, че 
притежателите на разрешения за употреба изпълняват следните условия: 
 
ПРУ се ангажира да отговори на няколко неразрешени въпроса, свързани с качеството, като 
предостави подходящи и значими документи и данни, както е посочено в Писмото за поемане на 
задължение от 9 декември 2009 г. С оглед намаляване на административната работа всички 
документи за отговор трябва да се предадат едновременно, една година след издаване на 
решението на Европейската комисия. 
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