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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare
la aditivii alimentari E 249 și E 2501

1. Articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Directiva 2006/52/CE și
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 reprezintă temeiul legislației UE privind aditivii
alimentari.
2. Nitritul de potasiu (E 249) și nitritul de sodiu (E 250) („nitriții”) acționează ca stabilizatori
de culoare și conservanți pentru produsele pe bază de carne și, de asemenea, previn
infecțiile bacteriene, în special pe cele provocate de bacteria Clostridium botulinum.
3. Mai multe studii științifice au confirmat rolul nitriților în combinație cu aminele în apariția
cancerului colorectal și a cancerului de stomac.
4. Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului a Organizației Mondiale
a Sănătății definește nitriții ca substanțe „probabil cancerigene pentru oameni”.
5. Comisiei i se solicită să ia în considerare concluziile Autorității Europene pentru
Siguranța Alimentară și ale unor studii științifice independente și fiabile privind efectele
nocive ale nitriților și să sprijine cercetarea pentru găsirea unor alternative de înlocuire a
nitriților cu scopul de a preveni infecțiile bacteriene, cum ar fi cele provocate de
Clostridium botulinum.
6. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze
Parlamentul.
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