ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

Označenie, že výrobok nebol testovaný na zvieratách
Na účely zabezpečenia požiadavky, aby sa v rámci Európskej únie pri označovaní
údajov o netestovaní kozmetických výrobkov na zvieratách uplatňovali rovnaké kritériá a aby
údaje neuvádzali spotrebiteľa do omylu alebo neviedli k nekalej súťaži medzi výrobcami na
trhu, ktorí využívajú tento údaj ako marketingový nástroj, pripravila Európska komisia
odporúčanie na používanie údajov o nevykonaní testov na zvieratách v označení
kozmetických výrobkov.
V článku 20 nariadenia Európskeho parlamentu a rady 1223/2009 o kozmetických výrobkoch
sa uvádza
„Zodpovedná osoba môže, na obale kozmetického výrobku alebo v akomkoľvek dokumente,
vyhlásení, nálepke, kruhovej alebo prstencovej etikete, ktoré sprevádzajú alebo odkazujú na
výrobok, uviesť skutočnosť, že neboli vykonané žiadne testy na zvieratách, iba v tom prípade,
ak výrobca a jeho dodávatelia nevykonali alebo nenariadili vykonať žiadne testy konečného
kozmetického výrobku, jeho prototypu alebo ktorejkoľvek zložky, ktorú obsahuje, ani nepoužili
žiadne zložky, ktoré boli niekým iným testované na zvieratách na účely vývoja nových
kozmetických výrobkov“.
„Kozmetickým výrobkom je látka alebo prípravok určený na použitie na vonkajšie časti
ľudského tela (pokožku, vlasový systém, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány), zuby a
sliznicu ústnej dutiny s cieľom výlučne alebo prevažne ich očistiť, parfumovať, meniť ich
vzhľad, chrániť ich, udržiavať ich v dobrom stave alebo korigovať ľudské pachy.
„Konečným kozmetickým výrobkom“ je kozmetický výrobok takého zloženia, v akom je
umiestnený na trh a dostupný spotrebiteľovi.
„Prototypom“ je prvý model alebo vzor kozmetického výrobku, ktorý nepochádza z výrobnej
dávky a podľa ktorého je konečný kozmetický výrobok vyvinutý alebo sériovo vyrábaný.
„Zvieraťom“ je každý živý stavovec okrem človeka vrátane jeho samostatne žijúcich
vývojových štádií alebo rozmnožovacích vývojových štádií okrem plodov a embryí.
„Nebol testovaný na zvieratách“ znamená, že pri výrobe kozmetického výrobku nebol
vykonaný žiadny test na zvieratách. Takýto údaj je možné použiť iba pri úplnom nahradení
testov na zvieratách alternatívnou metódou, teda nie zníženie počtu zvierat alebo zníženie
utrpenia zvierat.
„Výrobca a jeho dodávatelia surovín sami alebo prostredníctvom inej osoby netestovali“
znamená, že výrobca a jeho dodávatelia vrátane všetkých dodávateľov v dodávateľskom
reťazci priamo sami nevykonali testy na zvieratách alebo nepožiadali o vykonanie testov na
zvieratách alebo nezaplatili za testy na zvieratách napr. sponzorovaním výskumu a pod.
„Na výrobu kozmetického výrobku nepoužili látky, ktoré boli na účely vývoja nového
kozmetického výrobku testované na zvieratách inou osobou“ znamená, že výrobca alebo
jeho dodávatelia surovín by nemali na výrobu kozmetických výrobkov použiť látky, o ktorých
sú k dispozícii napr. vo vedeckej literatúre údaje, o tom, že na účely vývoja nového

kozmetického výrobku boli inými osobami kdekoľvek na svete vykonané testy na zvieratách.
V tejto súvislosti „výroba nového kozmetického výrobku“ znamená, buď úpravu výrobku,
ktorý sa už na trhu nachádza, alebo výrobu úplne nového výrobku napríklad v rámci inovácie,
pričom nové balenie výrobku sa za nový výrobok nepovažuje.
Požiadavky na uvedenie údajov o nevykonaní testov na zvieratách v označení
kozmetických výrobkov:
•
nie je povinné, je dobrovoľné,
•
môže byť vyjadrené ľubovoľným znením alebo použitím akýchkoľvek obrázkov,
obrazových alebo iných symbolov,
•
nesmie uviesť spotrebiteľa do omylu,
•
nesmie viesť k nekalej súťaži medzi výrobcami alebo osobami zodpovednými za
umiestnenie kozmetických výrobkov na trh.
Zodpovedná osoba, ktorá na kozmetickom výrobku použije údaj, že pri jeho výrobe
nebol vykonaný test na zvieratách, je zodpovedná za tento údaj a musí byť schopná
dokázať jeho pravdivosť.
Bratislava 11. 7. 2013
Ing. Helena Kohútová, UVZ SR

