Organizace volají po povinném zavedení nutričního štítku
NUTRI-SCORE na potravinách v EU.
28. dubna 2020 téměř 40 různých organizací z celého spektra - včetně skupin spotřebitelů, tvůrců politik,
akademiků, potravinářských společností a maloobchodníků - požaduje, aby se nutriční štítek Nutri-Score stal
v EU povinným. Tento barevně označený nutriční štítek na přední straně balení slouží k podpoře spotřebitelů
při zdravějším výběru potravin, uvádí ve své zprávě Evropská organizace spotřebitelů BEUC. Poslali
společný dopis Evropské komisi, v níž žádají legislativní návrh na zavedení Nutri-Score v celé EU. I v ČR o
systému diskutujeme. Z hlediska zdravotního se jeví krokem kupředu.
Tato široká výzva přichází před tím, než Evropská komise zveřejní svou strategii "Farm to Fork", jejímž
cílem je zajistit udržitelnost potravinového systému. Vzhledem k tomu, že cílem strategie je také podpora
zdravých potravin pro všechny, očekávají, že exekutiva EU navrhne nutriční označení na přední straně balení
v celé EU. V době krize pandemie COVID-19 je zdraví občanů EU důležitější než kdy jindy. Přestože je
nezbytné bojovat proti bezprostředním hrozbám, které tento virus představuje, musí se tvůrci politik EU
zabývat také dlouhodobými zdravotními riziky spojenými s nevyváženou stravou a podvýživou.
Situace v EU
S nadváhou nebo obezitou bojuje jeden ze dvou evropských dospělých - zvyšující se pravděpodobnost
srdečně-cévních chorob, cukrovky a rakoviny - je nezbytně nutný silnější tlak, který pomůže zastavit tuto
krizi v oblasti veřejného zdraví. Národní vlády i mezinárodní odborníci na zdraví označili nutriční
označování za jeden z klíčových politických nástrojů, které mohou být použity pro podporu spotřebitelů při
rozhodování o zdravějším výběru potravin, a to na první pohled. Výzkum provedený v několika zemích
ukazuje, že značení Nutri-Score je v současné době nejlépe fungujícím systémem. Pomáhá spotřebitelům
porovnávat nutriční kvalitu potravin napříč sortimentem a zdravější výběr v supermarketu.
Komentáře spotřebitelů
Monique Goyens, generální ředitelka Evropské spotřebitelské organizace (BEUC): "Jelikož míra nadváhy a
obezity zůstává v EU znepokojivě vysoká, je nezbytné, abychom spotřebitele lépe vybavili nástroji, jako je
Nutri-Score, které jim pomohou porovnat potraviny a umožnit tak zdravější rozhodnutí v supermarketu. "
Ivo Mechels, generální ředitel Euroconsumers (test Achats (BE), Altroconsumo (IT), Deco Proteste (PT) a
OCU (ES)): "Důkazy z výzkumu provedeného v několika zemích ukazují, že Nutri-Score je nejsnadnější
značkou, kterou je třeba pochopit, a systém s nejlepšími výsledky, který spotřebitelům pomáhá porovnávat
nutriční hodnotu potravin v celé řadě potravin. Výsledky jsou konkrétní: skutečně to vede ke zdravějších
nákupům spotřebitelů! Proto potřebujeme Nutri-Score u všech potravin v EU. "
Alain Bazot, prezident UFC-Que Choisir (FR): "Ačkoli Francie vydláždila cestu pro přijetí Nutri-Score, v
supermarketech zůstává dobrovolná a není dostatečně viditelná. S cílem pomoci spotřebitelům při výběru
zdravějších potravin požadujeme povinné nutriční skóre na úrovni EU. "
Komentáře potravinářských společnosti

Thomas Gauthier-Lafaye, ředitel pro evropské záležitosti, Danone: "V Danone aktivně propagujeme
zdravější stravovací návyky. Žádný systém není dokonalý, ale vidíme, že Nutri-Score je dnes nejlepším
schématem pro lidi, jak porovnat nutriční kvalitu produktů na první pohled, a to i v rámci dané kategorie.
Podporujeme proto výzvu, aby byl tento barevně označený nutriční štítek na přední straně balení povinný v
celé EU. "
Bart Vandewaetere, vedoucí korporátních komunikací a vládních vztahů pro Nestlé Zone EMENA: "Před 20
lety jsme zahájili naši reformní cestu, aby naše produkty byly zdravější. Nutri-Score nyní nabízí jasný
standard, který pomáhá pohybovat se při výběru ještě rychleji. Například 16% našich snídaňových cereálií ve
Francii získalo v roce 2019 Nutri-score "A" nebo "B". Naší ambicí je, aby více než 50% našich snídaňových
cereálií ve Francii mělo Nutri-score "A" nebo "B" do konce roku 2021. "
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Existují-li důkazy podporující, že to funguje nejlépe v národním kontextu, měla by být zachována
flexibilita pro další systém, který bude používán kromě povinného Nutri-Score.
Where there is evidence to support that this works best in a national context, flexibility should be maintained
for another scheme to be used in addition to the mandatory Nutri-Score.
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