
 

 

Til Nordisk råd 

 

 

 

Svar Rek. 47/2021 om merking av legemidler til dyr med blindeskrift (braille)  

 

1. Rekommandasjon 

 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer  

 

at arbejde for en dialog med brancheforeninger for virksomheder, der markedsfører og sælger 

lægemidler til dyr om at indføre frivillig mærkning med blindskrift (brailleskrift) af pakninger 

med veterinære medicinalprodukter, således at blinde og svagtseende har mulighed for at 

identificere indholdet i pakninger med medicin til dyr  

at man i fællesskab indleder en dialog med EU-Kommissionen med henblik på at opfordre 

den til at fremlægge et forslag om revision af forordning 2019/6, således at det bliver muligt 

at stille krav om mærkning med blindskrift af veterinærlægemidler.  

 

 

2. Meddelelse  

I det følgende meddeles de nordiske regjeringenes svar på Nordisk råds rekommandasjon 

47/2021. 

Forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr har som formål å øke tilgjengeligheten av 

legemidler til dyr, effektivisere godkjenningsordningene, stimulere til økt konkurranseevne og 

innovasjon, bidra til et mer effektivt indre marked og styrke EUs arbeid med å bekjempe 

antimikrobiell resistens. Forordningen om legemidler til dyr medfører at kravene til merking 

av legemidler til dyr reduseres. Dette innebærer en lettelse for produsentene, samtidig som 

sikkerheten ivaretas. Muligheten for flerspråklige multinasjonale pakninger kunne bidra til økt 

tilgang til legemidler til dyr i Norden.  

For legemidler til mennesker følger det av direktiv 2001/83/EF at ytre emballasje skal være 

påført legemidlets navn angitt i Braille, i tillegg til styrke dersom legemidlet finnes i flere 

styrker. Innehaver av markedsføringstillatelsen skal også, etter anmodning fra 

pasientorganisasjoner, sørge for at pakningsvedlegg gjøres tilgjengelig i et format som egner 

seg for blinde og svaksynte.  

Det stilles imidlertid ikke krav i forordningen om legemidler til dyr om at legemidlets pakning 

skal merkes med blindeskrift. Forordningen inneholder heller ingen bestemmelse om at 

pakningsvedlegg på forespørsel gjøres tilgjengelig i et format som egner seg for blinde og 

svaksynte. 



 

 

Side 2 
 

EU-kommisjonen har overfor spanske legemiddelmyndigheter fremholdt at Spania ikke har 

myndighet til å pålegge selskaper å merke sine legemiddelpakninger med Braille.  

Regjeringene har forståelse for ønsket om at informasjon om legemidler til dyr gjøres 

tilgjengelig for blinde og svaksynte. Behovet for og konsekvensene av et slikt 

informasjonskrav, herunder konsekvensene for tilgang til legemidler til dyr, bør utredes.  

Vi vil derfor diskutere løsninger for hvordan pakningsvedlegg gjøres tilgjengelig i et format 

som egner seg for blinde og svaksynte, herunder om det kan finnes alternative løsninger som 

kan bidra til at blinde og svaksynte får tilgang til informasjon fra pakning og pakningsvedlegg 

for legemidler som de benytter til sine dyr – uten at dette går ut over tilgangen på legemidler. 

Regjeringene er kjent med at også land utenfor Norden er opptatt av at legemidler til dyr skal 

merkes med blindeskrift. Vi vil derfor ta kontakt med disse myndighetene for å se på 

muligheten for å foreslå for EU-kommisjonen at de legger frem et forslag til endring av 

forordning (EU) 2019/6 slik at merking og pakningsvedlegg tilpasses blinde og svaksynte. 

Innledningsvis kan legemiddelmyndighetene gjennom sine representanter i 

koordineringsgruppen for gjensidig anerkjennelse og desentralisert prosedyre for legemidler 

til dyr (CMDv) og EMAs komité for legemidler til dyr (CVMP), også kunne diskutere saken 

med andre lands representanter med sikte på å undersøke hvilken støtte et slikt forslag 

eventuelt kan få blant EØS-landene. 

 

De nordiske lands regjeringer anser rekommandasjonen for delvis oppfylt.  

 

 

 

 

 

 

 

 


