
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA IV 
 

CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIILOR DE INTRODUCERE PE PIAŢĂ 
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Autorităţile naţionale competente, coordonate de statul membru de referinţă, se vor asigura că 
următoarele condiţii sunt îndeplinite de deţinătorii autorizaţiilor de introducere pe piaţă: 
 
Titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă se angajează să răspundă la o serie de chestiuni 
nerezolvate legate de calitate prin prezentarea de documente şi date relevante şi suficiente conform 
descrierii din Scrisoarea de angajament din 9 decembrie 2009. Pentru a reduce munca administrativă, 
toate documentele de răspuns trebuie prezentate sub forma unui singur pachet de date la un an de la 
emiterea deciziei CE. 
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