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Gezien ons contact met jullie hechten we er waarde aan om jullie over het volgende te
informeren. Morgenmiddag om 16.00 uur zal de Europese werkgroep van de 5 bedrijven
aankondigen dat ze in een aantal Europese markten het Evolved Nutrition Label (ENL) schema
zullen gaan testen. Ze doen dit zoveel mogelijk in afstemming met EU lidstaten,
geïnteresseerde autoriteiten en stakeholders. Resultaten van de real-life test worden ingezet
om het proces van een geloofwaardig en eenduidig voedingswaarde-etiketteringssysteem in
Europa te ondersteunen.

Ons doel is één uniform, eenvoudig te begrijpen en zinvol kleurgecodeerd voedingswaarde
etiketteringssysteem dat consumenten in heel Europa informeert over de inhoud van de
porties die ze consumeren. Door duidelijk te laten zien hoeveel elke voedingsstof bijdraagt aan
de referentie inname en dit met kleuren aan te geven, kunnen zij bewustere keuzes maken. Wij
vinden een vanuit de EU gecoördineerd proces voor het evalueren van alle voorgestelde
systemen en benaderingen heel belangrijk. Wij vinden het relevant dat er in de praktijk ENL én
andere systemen getest worden, alleen dan komen we meer te weten over wat echt werkt voor
de consument.

Morgen zal niet worden gecommuniceerd in welke landen wordt getest en door wie. Dat mag
niet vanuit EU Competition Law en is aan de individueel betrokken bedrijven.
Labelling is een onderwerp dat in ieder geval in beweging is. We blijven graag met jullie in
gesprek, juist ook in relatie tot het Preventieakkoord en dergelijke ontwikkelingen zoals dat
deze week ook al even kort met van Unilever besproken is

Wij zullen lokaal dit bericht niet actief met de media delen. We willen jullie daarnaast vragen
het embargo tot morgenmiddag 16.00 uur te respecteren.
Mochten jullie vragen hebben, laat het ons dan natuurlijk weten.

Groet, mede namens de andere betrokken bedrijven,

Bijlagen: het persbericht onder embago en infographic ter toelichting van ENL systematiek
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