
LA COMISSIÓ EUROPEA HA OBERT UNA CONSULTA PÚBLICA SOBRE L’ÚS DE NITRITS  
I NITRATS COM A ADDITIUS ALIMENTARIS
El passat 4 de maig es va tancar el període de consulta pública que la Comissió Europea (CE) va obrir sobre un esbor-
rany de treball amb una proposta de modificació dels nivells d’ús de nitrits i nitrats en derivats càrnics, làctics i pro-
ductes de la pesca processats. Aquesta proposta incorporava una nota addicional en la qual es ressaltava que els ni-
vells residuals marcats inclouran els nitrits i nitrats aportats per totes les fonts en el moment en què el producte estigui 
llest per a la seva comercialització i d’aplicació per a tota la vida útil del producte.

L’any 2017, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, de l’anglès European Food Safety Authority) va 
concloure que els nivells marcats com a additius alimentaris eren segurs.

Dictàmens posteriors de l’EFSA han mostrat que les ingestes diàries admissibles (IDA) se superaven si es tenien en 
compte totes les fonts dietètiques de nitrits/nitrats (és a dir, additius alimentaris, presència natural i contaminació). El 
que passava és que alguns estats tenien nivells màxims més estrictes abans de l’harmonització legislativa de la CE 
i que la indústria n’està reduint voluntàriament l’ús. Aquests fets han portat a aquesta possible revisió de les disposi-
cions sobre nitrits i nitrats del Reglament (CE) núm. 1333/2008 en el seu ús com a additius alimentaris sense posar en 
risc la seguretat microbiològica del productes.
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