
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ 

 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

70(Ι) του 2001 

83(Ι) του 2002 

35(Ι) του 2004  

78(I) του 2004 

100(Ι) του 2004 

263(Ι) του 2004  

13(Ι) του 2005 

28(Ι) του 2005 

97(Ι) του 2005 

122(Ι) του 2005 

20(Ι) του 2006  

75(Ι) του 2006 

104(Ι) του 2006. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 

Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος 

Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμους του 2001 έως 

(Αρ. 3) του 2006 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης 

Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμοι 

του 2001 έως 2007. 

 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σ’ αυτό του ορισμού του όρου «κράτος-

μέλος» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 

« “κράτος-μέλος” σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν 

συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 8Α του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 8Α του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

« (2)  Το Συμβούλιο Φαρμάκων μεριμνά ώστε να καθιστά 

προσβάσιμους στο κοινό τους εσωτερικούς κανονισμούς, 

που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 5, και τυχόν 

εσωτερικούς κανονισμούς των επιτροπών και των 

υποεπιτροπών του, την ημερήσια διάταξη των συνεδριών 

του Συμβουλίου Φαρμάκων, καθώς και των εν λόγω 

επιτροπών και υποεπιτροπών, τα αποτελέσματα των 

συνεδριάσεων τους, συνοδευόμενα από τις ληφθείσες 

αποφάσεις, τις λεπτομέρειες των ψηφοφοριών και τις 

επεξηγήσεις ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων της 

μειοψηφίας.». 
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