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P od względem prawnym środ-
ki do pielęgnacji zwierząt to 
po prostu mieszaniny che-
miczne. W związku z tym, 
regulowane są jedynie przez 

akty prawne dotyczące substancji chemicz-
nych i ich mieszanin, takie jak rozporządzenie 
REACH, czy CLP. Wspomniane produkty 
nie wchodzą natomiast w zakres rozporządze-
nia dotyczącego produktów kosmetycznych, 
które zgodnie z defi nicją są przeznaczone 
do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała 
ludzkiego. Jednocześnie brak jest na polskim 
rynku programów certyfi kacji wyrobów prze-
znaczonych do pielęgnacji zwierząt. 

W jaki sposób zapewnić
konsumentów, że oferowany
produkt spełnia określone
wymagania, w tym dotyczące
jakości środowiskowej
i ekologicznej?
Rozwiązaniem jest oznakowanie produktów 
do pielęgnacji zwierząt znakiem ekologicz-
nym EKO. 
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Znak ten jest zastrzeżony na rzecz Polskiego 
Centrum Badań i Certyfi kacji S.A. i przyzna-
wany jest wyrobom w drodze dobrowolnej 
certyfi kacji. Warunkiem koniecznym, jaki muszą 
spełniać certyfi kowane wyroby, to zgodność 
z kryteriami dotyczącymi: ochrony zdrowia, 
wpływu na środowisko, ekonomicznego wyko-
rzystania zasobów naturalnych w trakcie całego 
cyklu życia wyrobu oraz właściwości użytkowych. 
Potwierdzeniem właściwości użytkowych środka 
pielęgnacyjnego dla zwierząt może być m.in. 
opinia Polskiego Stowarzyszenia Groomerów 
lub opinia punktu pielęgnacji zwierząt.

Znak ten przyznawany jest jedynie pro-
duktom, które zawierają co najmniej 50% 
składników naturalnych lub pochodzenia 
naturalnego, oraz w których przynajmniej 
50% składników roślinnych posiada certyfi kat 
potwierdzający organiczne pochodzenie. 

Co ważne produkt do pielęgnacji zwierząt 
ze znakiem EKO, musi spełniać określone 
wymagania Rozporządzenia nr 1223/2009 
ws. produktów kosmetycznych w zakresie 
stosowanych substancji. 

A zatem, konsument może mieć pewność, 
że wybierając środek dla zwierząt ze znakiem 
EKO, zawiera on jedynie te substancje, które 
zostały już zatwierdzone do użytku w pro-
duktach kosmetycznych, a także w znacznym 
stopniu naturalne.

Czy oznakowanie
ekologiczne EKO to
zmniejszenie negatywnego
wpływu na środowisko? 
Zgodnie z kryteriami, certyfi kowane pro-
dukty muszą spełniać rygorystyczne limity 
dotyczące zawartości substancji toksycznych 
dla organizmów wodnych, niebiodegradowal-
nych, stwarzających zagrożenie dla człowieka 
i środowiska. Zdefi niowany został także wykaz 
substancji, których certyfi kowane produkty nie 
mogą zawierać niezależnie od stężenia m.in. 
związków chemicznych umieszczonych na liście 
substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie 
(SVHC) czy mikrocząsteczek plastiku. 

W związku z tym, że zwierzęta są, bardziej 
niż ludzie, wrażliwe i skłonne do podrażnień, 
środki do ich pielęgnacji opatrzone znakiem 
EKO nie zawierają w swoim składzie substancji 
zapachowych ani barwników, a stosowane kon-
serwanty muszą być naturalne lub identyczne 
z naturalnymi.

Zgodnie z kompleksowym podejściem do 
rozwiązań ekologicznych wyrób do pielęgna-
cji zwierząt jest zapakowany w opakowanie 
o minimalnym wpływie na środowisko, za-
projektowane z myślą o recyklingu, a także 
zapewniające łatwe i skuteczne dozowanie.

W przypadku, gdy producent planuje wdro-
żyć w swoim przedsiębiorstwie ekologiczną 
i zrównoważoną produkcję produktów pie-
lęgnacyjnych (nie tylko dla zwierząt), można 
do tego celu wykorzystać kryteria ekologiczne 
znaku EKO oraz znaku EKO – Certyfi kowany 
Kosmetyk Naturalny. Stanowią one przewodnik 
do osiągnięcia tego celu.� n 

Informacje o certyfi kacji produktów 
dostępne są na stronie: www.pcbc.gov.pl

Znak ekologiczny EKO 
to gwarancja dla Konsumenta, 

że produkt, który jest nim 
opatrzony jest nie tylko 

wysokiej jakości, ale także 
ekologiczny i skuteczny.


