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5. REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG REGULATIONS 

(BLOOD) AMENDMENTS 

1. Subsection C.01.014(2) of the Food and Drug Regulations1 is replaced by 

the following: 

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a drug that is listed in Schedule C 

to the Act or a medicated feed as defined in subsection 2(1) of the Feeds 

Regulations, 1983. 

2. Items 3 and 4 of Table II to section C.01A.008 of the Regulations are 

replaced by the following: 

Item Categories of drugs 

4. Drugs that are listed in Schedule D to the Act, other than vaccines 

3. Subparagraph C.04.019(b)(ii) of the Regulations is repealed. 

4. The headings before section C.04.400 and sections C.04.400 to C.04.423 of 

the Regulations are repealed. 

5. These Regulations come into force one year after the day on which they are 

published in the Canada Gazette, Part II. 

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these Regulations appears 

following SOR/2013-178, Blood Regulations. 

  

 
1 C.R.C., c. 870 

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-10-23/html/sor-dors178-eng.html
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Bản dịch tham khảo 

CÁC QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỰC PHẨM VÀ 

THUỐC (MÁU) 

SỬA ĐỔI 

1. Tiểu mục C.01.014 (2) của Quy định Thực phẩm và Dược phẩm được thay thế 

bằng phần sau: 

(2) Tiểu mục (1) không áp dụng đối với một loại thuốc được liệt kê trong Bảng C 

của Đạo luật hoặc thức ăn chăn nuôi có thuốc như được định nghĩa trong tiểu mục 

2 (1) của Quy định về thức ăn chăn nuôi, năm 1983. 

2. Các mục 3 và 4 của Bảng II đến mục C.01A.008 của Quy định được thay thế 

bằng các mục sau: 

Mục Danh mục thuốc 

4. Các loại thuốc được liệt kê trong Bảng D của Đạo luật, trừ vắc xin 

3. Đoạn C.04.019 (b) (ii) của Quy định bị bãi bỏ. 

4. Các tiêu đề trước phần C.04.400 và các phần C.04.400 đến C.04.423 của 

Quy định đều bị bãi bỏ. 

5. Các Quy định này có hiệu lực sau một năm kể từ ngày chúng được công bố 

trên Công báo Canada, Phần II. 

N.B. Công bố phân tích tác động quản lý cho các Quy định này xuất hiện  kèm 

theo SOR / 2013-178, Quy định về máu 

 


