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Odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmných 
surovin lisováním olejnatých semen a rafinací rostlinných olejů 

 
 
 

1. Úvod 
 

Členové FEDIOLu vylisují přes 35 milionů tun olejnatých semen ročně a produkují 
11 milionů tun rostlinných olejů. Kromě toho zpracovávají 6 milionů tun 
dovezených olejů. Členové FEDIOLu také vyrábějí 25 milionů tun mouček a jsou 
významným hráčem na trhu EU, který je se spotřebou 57 milionů tun krmiv 
největším trhem na světě (zdroj Oilworld). Statistické údaje lze rovněž najít na 
adrese: http://www.fediol.eu/. 

V celé Evropě je asi 150 závodů na zpracování olejnatých semen a na výrobu 
rostlinných olejů a výrobu tuků. Tato zařízení zaměstnávají přibližně 20 000 lidí. 

 
Průmysl proteinových krmiv a olejů EU zpracovává různé druhy olejnatých 

semen, bobů, ovoce a ořechů na výrobu rostlinných olejů – pro lidskou spotřebu, 
ale i pro krmení zvířat a pro technické účely – a pro výrobu mouček z olejnatých 
semen, které se používají jako krmiva bohatá na bílkoviny. Závody na lisování 

olejů bývají obvykle spojeny se zařízeními na rafinaci olejů, která produkují 
mastné výrobky, jež mohou být určeny pro potraviny, krmiva nebo technické 

použití. Oddíly b) a c) uvedené dále obsahují další podrobnosti o vyráběných 
krmivech a o procesech používaných v tomto odvětví. 

 
S cílem pomoci firmám dodávat bezpečné produkty provedl FEDIOL hodnocení 
rizik řetězce krmných surovin vyráběných z hlavních plodin, které jsou v tomto 

odvětví zpracovávány (viz také oddíl d)). Tato hodnocení slouží firmám, jejichž 
činností je lisování olejnatých semen a rafinace olejů, jako nástroj pro hodnocení 
svého vlastního systému řízení bezpečnosti krmiv. Zmíněná hodnocení těmto 

firmám také pomáhají v dialogu se zákazníky, dodavateli a dalšími zúčastněnými 
stranami v souvislosti s řízením řetězce. Hodnocení rizik tak přispěje ke zvýšení 

bezpečnosti krmivového řetězce. FEDIOL zdůrazňuje, že firmy budou i nadále 
primárně zodpovědné za zajištění bezpečných krmiv a že tato hodnocení 
nemohou žádnou z těchto odpovědností nahradit. Hodnocení rizik uvádějící 

kontrolní opatření je dalším podrobnějším popisem koncepce programů 
nezbytných předpokladů (PRP), jak je uvedeno v kapitole 5 průvodní příručky 

Společenství. 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970093/f1.html
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2. Výčet krmných surovin 
 

K hlavním surovinám zpracovávaným průmyslem proteinových mouček a olejů EU 
patří semena řepky, sójové boby, slunečnicová semena, surový palmový olej, 
surový olej z palmových jader a surový kokosový olej. 

 
Název Číslo 

v katalogu 

pro krmné 

suroviny 

68/2013 

Číslo 

v online 

rejstříku 

krmiv 

Popis 

Extrahovaná moučka 

z kukuřičných klíčků 

1.2.12 Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí zpracovaných kukuřičných klíčků. 

Lněné expelery 2.8.2 Výrobek z výroby oleje získaný lisováním lněných semen (botanická čistota 

nejméně 93 %). 

Lněný extrahovaný 

šrot (moučka) 

2.8.3 Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lněných 

expelerů. Může být ruminálně chráněný. 

Lněné expelery 

krmné 

2.8.4 Výrobek z výroby oleje získaný lisováním lněných semen (botanická čistota 

nejméně 93 %). Může obsahovat do 1 % použité bělicí hlinky a jiné filtrační 

pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu 

křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna) a surových 

lecitinů z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. 

Lněný extrahovaný 

šrot (moučka) krmný 

2.8.5 Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lněných 

expelerů. Může obsahovat do 1 % použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné 

látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, 

fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna) a surových lecitinů 

z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. Může být ruminálně chráněný. 

Lněný extrahovaný 

šrot (moučka) krmný 

– surovina 

04306-EN Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lněných 

expelerů podle katalogu pro krmné suroviny, nařízení 68/2013, výrobek číslo 

2.8.5.  Může obsahovat do 2 % mýdlových kalů (s výjimkou lecitinů) 

z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. 

Řepkové expelery 2.14.2 Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen řepky. Může být ruminálně 

chráněný. 

Řepkový extrahovaný 

šrot (moučka) 

2.14.3 Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou řepkových 

expelerů. Výrobek může být ruminálně chráněný. 

Řepkové semeno 

extrudované 

2.14.4 Výrobek získaný z celého semene řepky úpravou ve vlhkém a teplém prostředí 

a pod tlakem zvyšujícím želatinizaci škrobu. Může být ruminálně chráněný. 

Řepkoproteinové 

koncentráty 

2.14.5 Výrobek z výroby oleje získaný oddělením proteinové frakce řepkových expelerů 

nebo semene řepky. 

Řepkové expelery 

krmné 

2.14.6 Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen řepky. Může obsahovat do 1 % 

použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních 

křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo 

dřevného vlákna) a surových lecitinů z integrovaných zařízení na drcení 

a rafinaci. Může být ruminálně chráněný. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:CS:PDF
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
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Řepkový extrahovaný 

šrot (moučka) krmný 

2.14.7 Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou řepkových 

expelerů. Může obsahovat do 1 % použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné 

látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, 

fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna) a surových lecitinů 

z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. Může být ruminálně chráněný. 

Řepkový extrahovaný 

šrot (moučka) krmný 

– surovina 

04263-EN Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou řepkových 

expelerů podle katalogu pro krmné suroviny, nařízení 68/2013, výrobek číslo 

2.14.7.  Může obsahovat do 2 % mýdlových kalů (s výjimkou lecitinů) 

z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. 

Sezamové expelery 2.17.3 Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen sezamu (popel nerozpustný 

v HCl nejvýše 5 %). 

Sójové boby 

toastované 

2.18.1 Sójové boby (Glycine max. L. Merr.) podrobené vhodné tepelné úpravě. (aktivita 

ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.). Může být ruminálně chráněný. 

Sójové expelery 2.18.2 Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen sóji. 

Sójový extrahovaný 

šrot (moučka) 

2.18.3 Výrobek z výroby oleje získaný ze sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné 

úpravě. (aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.).  

Může být ruminálně chráněný. 

Sójový loupaný 

extrahovaný šrot 

(moučka) 

2.18.4 Výrobek z výroby oleje získaný ze sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné 

úpravě. (aktivita ureázy nejvýše 0,5 mg N/g × min.). Může být ruminálně 

chráněný. 

Sójové slupky 2.18.5 Výrobek získaný loupáním sójových bobů. 

Sójové boby 

extrudované 

2.18.6 
Výrobek získaný ze sójových bobů úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod 

tlakem zvyšujícím želatinizaci škrobu. Může být ruminálně chráněný. 

Sójové vločky 2.18.12 Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením 

a mačkáním loupaných sójových bobů. (aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × 

min.). 

Sójový extrahovaný 

šrot (moučka) krmný 

2.18.13 Výrobek z výroby oleje získaný ze sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné 

úpravě. (aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.). Může obsahovat do 1 % 

použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních 

křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo 

dřevného vlákna) a surových lecitinů z integrovaných zařízení na drcení 

a rafinaci. Může být ruminálně chráněný. 

Sójový loupaný 

extrahovaný šrot 

(moučka) krmný 

2.18.14 Výrobek z výroby oleje získaný ze sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné 

úpravě. (aktivita ureázy nejvýše 0,5 mg N/g × min.). Může obsahovat do 1 % 

použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních 

křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo 

dřevného vlákna) a surových lecitinů z integrovaných zařízení na drcení 

a rafinaci. Může být ruminálně chráněný. 

Sójový extrahovaný 

šrot (moučka) krmný 

– surovina 

04286-EN Výrobek z výroby oleje získaný ze sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné 

úpravě podle katalogu pro krmné suroviny, nařízení 68/2013, výrobek číslo 

2.8.13. Může obsahovat do 1,5 % mýdlových kalů (s výjimkou lecitinu) 

z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. 

Sójový loupaný 

extrahovaný šrot 

(moučka) krmný – 

surovina 

04294-EN Výrobek z výroby oleje získaný z loupaných sójových bobů po extrakci a vhodné 

tepelné úpravě podle katalogu pro krmné suroviny, nařízení 68/2013, výrobek 

číslo 2.18.14. Může obsahovat do 1,5 % mýdlových kalů (s výjimkou lecitinu) 

z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. 

Slunečnicové 

expelery 

2.19.2 Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen slunečnice. 
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Slunečnicový 

extrahovaný šrot 

(moučka) 

2.19.3 Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou 

slunečnicových expelerů. Může být ruminálně chráněný. 

Slunečnicový loupaný 

extrahovaný šrot 

(moučka) 

2.19.4 Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů ze 

slunečnicových semen, z nichž byly zcela nebo částečně odstraněny slupky. 

Hrubá vláknina nejvýše 27,5% v sušině. 

Slunečnicový 

extrahovaný šrot 

(moučka) krmný – 

surovina 

04285-EN Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou 

slunečnicových expelerů podle katalogu pro krmné suroviny, nařízení 68/2013, 

výrobek číslo 2.19.6.  Může obsahovat do 2 % mýdlových kalů (s výjimkou 

lecitinů) z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. 

Slunečnicový loupaný 

extrahovaný šrot 

(moučka) krmný – 

surovina 

04274-EN Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou 

slunečnicových expelerů, z nichž byly zcela nebo částečně odstraněny slupky, 

podle katalogu pro krmné suroviny, nařízení 68/2013, výrobek číslo 2.19.7.  

Může obsahovat do 2 % mýdlových kalů (s výjimkou lecitinů) z integrovaných 

zařízení na drcení a rafinaci. 

Slupky ze 

slunečnicových 

semen 

2.19.5 Výrobek získaný loupáním slunečnicových semen. 

Slunečnicový 

extrahovaný šrot 

(moučka) krmný 

2.19.6 Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou 

slunečnicových expelerů. Může obsahovat do 1 % použité bělicí hlinky a jiné 

filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního 

oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna) a surových 

lecitinů z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. Může být ruminálně 

chráněný. 

Slunečnicový loupaný 

extrahovaný šrot 

(moučka) krmný 

2.19.7 Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů ze 

slunečnicových semen, z nichž byly zcela nebo částečně odstraněny slupky. 

Může obsahovat do 1 % použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné látky (např. 

křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů 

a celulózového nebo dřevného vlákna) a surových lecitinů z integrovaných 

zařízení na drcení a rafinaci. 

Hrubá vláknina nejvýše 27,5 % v sušině. 

Rostlinný olej a tuk 

(Název musí být 

doplněn druhem 

rostliny.) 

2.20.1 Olej a tuk získané z rostlin (s výjimkou ricinového oleje z ricinovníku), může být 

odslizený, rafinovaný a/nebo hydrogenovaný. 

Surové lecitiny 2.21.1 Výrobek získaný při odstraňování slizovitých látek ze surového oleje z olejnatých 

semen a olejnatých plodů působením vody. Při odstraňování slizovitých látek ze 

surového oleje mohou být přidány kyselina citronová, kyselina fosforečná nebo 

hydroxid sodný. 

Makový extrahovaný 

šrot (moučka) 

2.23.2 Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí expelerů z makových semen. 

Kyselé oleje 

z chemické rafinace 

(Název musí být 

doplněn uvedením 

botanického nebo 

živočišného původu.) 

13.6.1 Výrobek získaný při odkyselení olejů a tuků rostlinného nebo živočišného původu 

pomocí zásad, po němž následuje okyselení a poté oddělení vodné fáze, který 

obsahuje volné mastné kyseliny, oleje nebo tuky a přírodní složky semen, plodů 

nebo živočišných tkání, například monoglyceridy a diglyceridy, lecitin a vlákninu. 

Destiláty mastných 

kyselin z fyzikální 

rafinace 

13.6.5 Výrobek získaný při odkyselení olejů a tuků rostlinného nebo živočišného původu 

destilací, který obsahuje volné mastné kyseliny, oleje nebo tuky a přírodní složky 

semen, plodů nebo živočišných tkání, například mono- a diglyceridy, steroly 

a tokoferoly. 
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Čisté destilované 

mastné kyseliny ze 

štěpení 

13.6.7 Výrobek získaný destilací hrubých mastných kyselin ze štěpení olejů/tuků, 

případně následovanou hydrogenací. Podle definice sestává z čistých 

destilovaných mastných kyselin C6-C24, alifatických, lineárních, 

monokarboxylových, nasycených a nenasycených. 

Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace. 

Mýdlové kaly 

z chemické rafinace 

13.6.8 Výrobek získaný při odkyselení rostlinných olejů a tuků pomocí vodného roztoku 

hydroxidu vápenatého, hořečnatého, sodného nebo draselného, který obsahuje 

soli mastných kyselin, oleje nebo tuky a přírodní složky semen, plodů nebo 

živočišných tkání, například mono- a diglyceridy, lecitin a vlákninu. 

Deodestiláty 

z chemické rafinace 

(pouze s analýzou 

dioxinů, na 

vysledovatelné 

úrovni, ukazující, že 

tento výrobek splňuje 

limity stanovené 

v příloze II nařízení 

183/2005) 

02202-EN Výrobek získaný destilací neutralizovaných olejů rostlinného (..) původu, který je 

následně zpracován a který obsahuje olejové nebo tukové složky. 

Mono- a diglyceridy 

mastných kyselin 

esterifikovaných 

organickými 

kyselinami (Název 

musí být upraven 

nebo doplněn 

uvedením použitých 

mastných kyselin. / 

Název musí být 

upraven nebo 

doplněn uvedením 

organické kyseliny.) 

13.6.9 Mono- a diglyceridy mastných kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku, 

esterifikovaných organickými kyselinami. 

Glycerin surový 13.8.1 Vedlejší výrobek získaný z: 

– oleochemického postupu štěpení olejů/tuků za účelem získání mastných 

kyselin a glycerolové fáze, po němž následuje koncentrace glycerolové fáze pro 

získání surového glycerolu, nebo transesterifikace (může obsahovat do 0,5% 

methanolu) přírodních olejů/tuků, kterou se získají methylestery mastných 

kyselin a glycerolová fáze, po čemž následuje koncentrace glycerolové fáze pro 

získání surového glycerolu; 

– výroby bionafty (methyl- nebo ethylesterů mastných kyselin) transesterifikací 

olejů a tuků neurčeného rostlinného a živočišného původu. V glycerinu mohou 

zůstat minerální a organické soli (do 7,5 %). 

Může obsahovat do 0,5 % metanolu a do 4 % organické hmoty bez obsahu 

glycerolu (Matter Organic Non Glycerol, MONG), která sestává z methylesterů 

mastných kyselin, ethylesterů mastných kyselin, volných mastných kyselin 

a glyceridů;  

– saponifikace olejů/tuků rostlinného nebo živočišného původu za účelem získání 

mýdla, obvykle pomocí alkalických kovů / kovů alkalických zemin. 

Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace. 

Glycerin 13.8.2 Výrobek získaný z: 

– oleochemického postupu a) štěpení olejů/tuků, po němž následuje koncentrace 

glycerolové fáze a rafinace destilací (viz část B, glosář postupů, položka 20) 

nebo ionexový postup; b) transesterifikace přírodních olejů/tuků za účelem 

získání methylesterů mastných kyselin a surové glycerolové fáze, po níž 

následuje koncentrace glycerolové fáze za účelem získání surového glycerolu 

a rafinace destilací nebo ionexový postup; 

– výroby bionafty (methyl- nebo ethylesterů mastných kyselin) transesterifikací 
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olejů a tuků neurčeného rostlinného a živočišného původu, s následnou rafinací 

glycerinu. Obsah glycerolu nejméně: 99 % v sušině; 

– saponifikace olejů/tuků rostlinného nebo živočišného původu za účelem získání 

mýdla, obvykle pomocí alkalických kovů / kovů alkalických zemin, následovaná 

rafinací surového glycerolu a destilací 

Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace. 

 

 
 

Sóju (boby) a slunečnicová semena je možné loupat, čímž lze získat šrot s nízkým 
obsahem vlákniny, a tudíž s vysokým obsahem bílkovin (šrot „hi-pro“ oproti „low-
pro“). 

 
K dalším zpracovávaným olejnatým semenům patří lněná semena, sezamová 

semena, kukuřičné klíčky a mák. Mezi další zpracovávané oleje patří bambucký olej, 

máslo illipe, olej ze saflorových semen a olej z podzemnice olejné. 
 
Výše uvedený seznam bude případně z hlediska funkce upraven, dojde-li 
k průmyslovému rozvoji v průmyslu rostlinných olejů a proteinových mouček nebo 
k vývoji předpisů EU upravujících problematiku krmných surovin, například k revizi 

katalogu pro krmné suroviny. 
 

Výše uvedený seznam je pouze orientační. Pro všechny výrobky prodávané jako 
krmné suroviny musí být k dispozici hodnocení rizik v souladu s touto příručkou.  
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3.  Přehled hlavních procesů 
 

3.1 DRCENÍ OLEJNATÝCH SEMEN 
 

3.1.1 ČIŠTĚNÍ, SUŠENÍ A PŘÍPRAVA SEMEN/BOBŮ 

Prvním krokem je čištění a sušení semen/bobů. Cizí tělesa, jako jsou kamínky, sklo 
a kov, se oddělí proséváním a pomocí magnetů a odstraní z krmivového řetězce. 

Sušení se provádí tak, aby semena nepřišla do styku s kouřovými plyny, pokud se 
nepoužívá zemní plyn. 

Některá olejnatá semena, například sójové boby a slunečnicová semena, je možné 
po čištění loupat. Po oloupání má tento šrot nižší obsah surové vlákniny, a tudíž vyšší 
obsah bílkovin. Sójové slupky lze použít také ke krmným účelům jako takové nebo 
ve formě granulí. 
 

 
3.1.2 DRCENÍ A ZAHŘÍVÁNÍ 

Semena s vysokým obsahem oleje, jako jsou řepková a slunečnicová semena, se 
obvykle mechanicky lisují po předehřátí. Vylisovaný koláč obsahuje až osmnáct 
procent oleje a dále se zpracovává v extraktoru. V některých případech prochází 
lisovaný koláč hlubokým vytlačováním. Tím se hladiny oleje sniží pod deset procent, 
čímž vzniká expeler prodávaný pro krmné účely. Sójové boby mají relativně nízký 
obsah oleje. Tepelně se zpracovávají, mechanicky lisují, čímž vzniká surovina/vločky, 
která se používá pro další extrakci. 

Někdy se surový materiál obsahující olej lisuje bez zahřívání; tyto oleje jsou 

označovány jako oleje lisované za studena. Vzhledem k tomu, že lisováním za 

studena se neextrahuje všechen olej, používá se tato metoda prakticky jen při 
výrobě několika speciálních jedlých olejů, například olivového oleje. 
 

3.1.3 EXTRAKCE ROZPOUŠTĚDLEM 

Extrakce rozpouštědlem slouží k získání oleje ze semen/bobů. Předem zpracovaná 
semena/boby se upraví vícestupňovým protiproudým procesem s rozpouštědlem, 
který se provádí tak dlouho, dokud se obsah zbytkového oleje nesníží na co nejnižší 
úroveň. Obvyklým rozpouštědlem používaným při extrakci je hexan.  

Miscella je směs oleje a rozpouštědla. Destilací se rozdělí na dvě složky, olej 
a rozpouštědlo. Rozpouštědlo se recykluje a vrací se do procesu extrakce. 
 

3.1.4 ODSTRAŇOVÁNÍ ROZPOUŠTĚDLA A OPÉKÁNÍ 

Šrot s obsahem hexanu se zbaví rozpouštědla v opékači pomocí nepřímého topení 
a páry. Opékání, při němž dochází k odstranění rozpouštědla, slouží ke třem 

účelům. Prvním účelem je získat zpět rozpouštědlo ze šrotu, druhým pak zvýšit 

nutriční hodnotu krmiva, například snížením obsahu glukosinolátů nebo inhibitorů 
trypsinu a třetím účelem je minimalizovat riziko biologické kontaminace. 
 

3.1.5. SUŠENÍ, CHLAZENÍ, SKLADOVÁNÍ 

Abychom získali stabilní krmnou surovinu, kterou lze přepravovat a skladovat, musí 
se šrot následně sušit a chladit. Obecně platí, že olejnatá krmiva se skladují v silech. 
Balení do pytlů se provádí jen ve výjimečných případech. Aby se předešlo přilnutí 
krmiva ke stěně sila, běžně se do něj přidává protispékavé činidlo (mimo jiné 
minerální jíly). To je obzvláště důležité v případě, že sila dosahují značných výšek. 
Používají se ty protispékavé látky, které povolují předpisy EU pro krmiva. 
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3.2   RAFINACE 
 

Surový olej získaný lisováním a/nebo extrakcí se někdy používá přímo pro 
potravinářské a krmné účely. Surové oleje se však většinou rafinují. 

Při rafinaci surového oleje dochází k odstranění slizu nebo surových lecitinů a k 

odstranění volných mastných kyselin z oleje tak, aby bylo dosaženo neutrální chuti 
jedlého oleje při zachování nutriční hodnoty a zajištění kvality a stability produktu.  

 
3.2.1 DEGUMACE (ODSTRAŇOVÁNÍ SLIZOVITÝCH LÁTEK): CHEMICKÁ A FYZICKÁ RAFINACE 

Odstraňování slizovitých látek je první fází rafinace a dochází při ní k odstranění 

slizovitých látek / surových lecitinů z oleje. Za tímto účelem se surový olej za 
zvýšených teplot ošetří vodou, enzymy nebo potravinářskou kyselinou. Hydratované 
slizovité látky se odstraní na konci této fáze nebo po neutralizaci. Slizovité látky jsou 

surovina, která se používá k výrobě lecitinů.  
 

3.2.2 NEUTRALIZACE: CHEMICKÁ RAFINACE 

Volné mastné kyseliny jsou odpovědné za kyselost oleje. Chemická rafinace je 
tradiční metoda rafinace oleje a její součástí je neutralizace volných mastných 

kyselin v surovém oleji.  Při neutralizaci se olej ošetří potravinářským alkalickým 
roztokem (louhem sodným), který reaguje s volnými mastnými kyselinami a vznikne 

mýdlový kal.  
 
Mýdlový kal spolu s vysráženými slizovitými látkami, jsou-li stále ještě přítomny, se 

od oleje oddělí odstřeďováním. Mýdlové kaly obvykle obsahují 40 % vody a 60 % 
tuku (volné mastné kyseliny, triglyceridy). V zařízeních, ve kterých se provádí drcení 

olejnatých semen i rafinace oleje ze semen (integrovaná zařízení na drcení 
a rafinaci), je možné mýdlo a slizovité látky do šrotu nebo expelerů přidat zpět 
v dávkách přibližně 1,5 %.  

Mýdlový kal může být rovněž prodán na trhu jako krmná surovina pod označením 
„mýdlový kal“ nebo může být přidáním kyseliny štěpen na kyselé oleje. 

Výroba slizovitých látek a mýdlového kalu v integrovaných zařízeních na drcení 
a rafinaci je proces, při němž dochází k průběžnému odstraňování slizovitých látek 
a volných mastných kyselin z olejů a k jejich průběžnému přidávání v podobě 

slizovitých látek nebo mýdlového kalu do šrotu nebo expelerů. Složky v mýdlovém 
kalu jsou součástí přirozeného složení semen nebo bobů. To znamená, že do procesu 

drcení se vrací pouze přirozené složky oddělené od semen a bobů. To, zda 
integrovaná zařízení na drcení a rafinaci vrací mýdlové kaly zpět do šrotu nebo 
expelerů, je určeno konstrukcí zařízení. Nejedná se o každodenní rozhodnutí řídících 

pracovníků.  
Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, odbor pro výživu zvířat, na svém 

zasedání ve dnech 17. a 18. ledna 2013 potvrdil, že šrot a expelery, do nichž se 
v integrovaných zařízeních na drcení a rafinaci přidávají mýdlové kaly, jsou krmnými 
surovinami. 

 
3.2.3 BĚLENÍ: CHEMICKÁ A FYZICKÁ RAFINACE 

Účelem bělení (neboli odbarvování) je snížit množství pigmentů, jako jsou 

karotenoidy a chlorofyl. Nicméně touto úpravou se odstraňují také zbytky fosfatidů, 
mýdel, stopová množství kovů, oxidační produkty a bílkoviny. Tyto stopové složky 
ztěžují další zpracování. Snižují kvalitu konečného výrobku a odstraňují se adsorpcí 

pomocí aktivního jílu nebo křemene. V integrovaných zařízeních na drcení/rafinaci 
se použitá bělicí hlinka může vracet zpět do šrotu. Bělicí hlinka pocházející ze 

závodů zabývajících se čistě rafinací a/nebo ztužováním může obsahovat nikl, 
a proto je z recyklace pro krmiva vyloučena a likviduje se mimo krmivový řetězec. 
Pokud jsou v surovém oleji přítomny těžké polycyklické aromatické uhlovodíky, 

použije se k jejich odstranění aktivní uhlí. Bělicí hlinky obsahující aktivní uhlí se 
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likvidují mimo odvětví krmiv. 
 
 

3.2.4 WINTERIZACE: VOLITELNÁ CHEMICKÁ I FYZICKÁ RAFINACE 

Během winterizace dochází ke krystalizaci a odstranění vosků v procesu filtrování 

s cílem zabránit vytváření zákalu kapalného podílu při nižších teplotách. Filtrační 

koláč, který zbude po procesu filtrování, se skládá z oleje, vosků a filtračního 
prostředku. Filtrační koláč je možné recyklovat opékáním a je možné jej přidat do 
krmiv (v integrovaném zařízení na drcení/rafinaci) nebo prodat jako takový v podobě 

krmné suroviny (rafinace samostatně). Výraz winterizace byl původně použit před 
desítkami let, kdy byl z důvodu provedení tohoto procesu vystaven zimním teplotám 

bavlníkový olej. Winterizace využívající teplotu k řízení krystalizace se provádí 
u slunečnicového a kukuřičného oleje. Tento proces se rovněž označuje jako 
odparafinování. 

 
3.2.5 DEODORIZACE: CHEMICKÁ RAFINACE 

Deodorizace je vakuová destilace vodní parou, pomocí níž se odstraňují relativně 

těkavé složky, které v tucích a olejích způsobují nežádoucí příchuti, zbarvení 
a zápach.  Tento proces je možné provádět díky tomu, že existují velké rozdíly 

v těkavosti těchto nežádoucích látek a triglyceridů. 

Deodorizace slouží k odstranění zápachu, nepříjemných příchutí a jiných těkavých 

složek, jako jsou pesticidy a lehké polycyklické aromatické uhlovodíky, a to pomocí 

vylučování. Pečlivým provedením tohoto procesu také dojde ke zlepšení stability 
a barvy oleje, zatímco nutriční hodnoty zůstanou zachovány. 

V závislosti na tom, jak dlouho zůstane materiál v deodorizéru, provádí se proces ve 

vakuu (0,5–8 mbar) při teplotách mezi 180–270 °C a používá se vylučovací médium, 
například pára nebo dusík, neboť látky zodpovědné za pachy a chutě jsou obvykle 

těkavé. V uvedených rozmezích se podle potřeby upraví podmínky k zajištění 
odstranění určitých látek. 
V tomto kroku dochází k dalšímu odstranění bílkovin. 

 
3.2.6 DESTILACE: FYZICKÁ RAFINACE 

Při fyzické rafinaci dochází k odstranění volných mastných kyselin destilací; bod varu 
volných mastných kyselin je nižší než u triglyceridového oleje. Volné mastné kyseliny 

z fyzické rafinace se označují jako destiláty mastných kyselin. Závody zabývající se 
čistě rafinací, tedy ty, které surové oleje nakupují, a tudíž olejnatá semena nedrtí, 

často používají fyzickou rafinaci v případě tropických olejů, jako je palmový olej, olej 
z palmových jader a kokosový olej. Integrovaná zařízení na drcení/rafinaci mohou 
fyzickou rafinaci rovněž používat u oleje ze semen, jako jsou semena řepky, 

slunečnicová semena a sójový olej. Součástí fyzické rafinace není neutralizace 
surového oleje, a tudíž ani produkce mýdlového kalu.  
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3.3 MODIFIKACE OLEJŮ A TUKŮ 

 
3.3.1 HYDROGENACE 

Při hydrogenaci vodík reaguje s místy nenasycenosti mastných kyselin. Cílem 
hydrogenace je získat oleje a tuky se specifickými profily tání nebo s oxidační 
stabilitou, a to redukcí nenasycené dvojné vazby v oleji.  

Hydrogenace se provádí tak, že na olej působí plynný vodík v přítomnosti tepla 
a kovových katalyzátorů, například niklu. 

 
3.3.2 INTERESTERIFIKACE 

Lepšího profilu tání oleje/tuku může být dosaženo také interesterifikací, která je 

definována jako vzájemná výměna mastných kyselin z různých tuků/olejů na 
glycerolu.  

Existují dva typy procesů interesterifikace: chemický a enzymatický.  
Chemická interesterifikace v přítomnosti základních katalyzátorů, například 

methoxidu sodného, vede k neselektivnímu neboli náhodnému přeskupení mastných 

kyselin. Interesterifikace pomocí imobilizované lipázy je v průmyslu běžnější, a to 
kvůli selektivní modifikaci pozice mastných kyselin v triglyceridech. 

Po interesterifikaci se výstupní produkt bělí (je-li to nutné) a (znovu) deodorizuje. 

 
3.3.3 FRAKCIONACE 

Délka řetězce triglyceridu určuje jeho bod tání. Při frakcionaci dochází k řízené 
krystalizaci. Pevné látky se odstraňují s použitím rozpouštědel nebo winterizací nebo 
lisováním. K lisování dochází prostřednictvím hydraulického tlaku nebo vakuové 

filtrace. 
Frakcionace slouží k výrobě speciálních tuků z palmového oleje a oleje z plamových 
jader. 

 
3.3.4 ŠTĚPENÍ 

Štěpením esterových vazeb triglyceridů s použitím vody pod vysokým tlakem 
vznikají mastné kyseliny a molekuly glycerolu. Glycerol je oddělen vodou. 

 
Vývojové diagramy uvedené dále znázorňují hlavní používané postupy: 

- Drcení olejnatých semen 

- Chemická rafinace oleje 

- Fyzická rafinace oleje 

- Následné zpracování rafinovaného oleje 
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3.4 VÝVOJOVÝ DIAGRAM DRCENÍ 
   Vývojový diagram drcení olejnatých 

semena 

Semeno 

Drcení a zahř

ívání 

Přípravné 

lisování 

Extrakce 

rozpouštědla 

Odstranění rozpouště

dla destilací/vyluč

ováním 

Surový olej 

Strany 19, 37 a 

54
d 

 K degumaci 

Surový olej 

K degumaci 

Filtrační 

pomocné 

látky 

z běleníb 

Odstranění 

rozpouštědla 

Opékání 

Sušení 

Chlazení 

Šrot 

Strany 20, 38 a 55
d 

(2.14.3, 2.14.6, 2.18.3, 

2.18.4, 2.18.13, 2.18.14, 

2.19.3, 2.19.4, 2.19.6, 

2.19.7)
c 

z rafinace
b 

Mýdlové 

kaly 

z winterizace
b 

Použitá bě

licí hlinka 

Čištění, sušení, 

oloupání 
Slupky 

Rozpouště

dlo 

Expeler 

Protispékav

á látka 

a
Typický vývojový diagram; pořadí procesních kroků se může v jednotlivých výrobních závodech lišit 

b
Číslo odkazuje na číslo v katalogu pro krmné suroviny podle nařízení Komise 68/2013 

c
Vztahuje se pouze na integrovaná zařízení na drcení a rafinaci 

Hluboké vytlač

ování 
Expeler 

(2.1.4.2, 2.1.4.6)
c 
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3.5 VÝVOJOVÝ DIAGRAM CHEMICKÉ RAFINACE 
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3.7 VÝVOJOVÝ DIAGRAM FYZICKÉ RAFINACE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Vývojový diagram rafinace 

Fyzická rafinacea 

Surový olej 

Degumace 

Bělicí hlinka 

Winterizace Filtrační 

pomocné 

látky 

Bělení 

K extrakci 

rozpouště

dlem
e 

Destilace 

Filtrační 

pomocné 

látky 

Destilát 

mastných 

kyselin 

Strany 24, 42, 60, 

74, 91
d 

(13.6.5)
c 

K opékači, kterým 

se odstraňuje 

rozpouštědlo
e 

Použitá bělicí 

hlinka
b 

Kyseliny 

Aktivní uhlí 

(nepovinné) 

Rafinovaný 

olej 

Strany 23, 41, 59, 

73, 90
d 

 

Surové 

lecitiny 

(vlhká 

guma)(2.21.1)
c 

K opékání, kterým 

se odstraňuje 

rozpouštědlo
b 

Surový 

degumovaný 

olej(2.20.1)
c 

a
Typický vývojový diagram; pořadí procesních kroků se může v jednotlivých výrobních závodech lišit 

b
Použitá bělicí hlinka s aktivním uhlím není v integrovaném zařízení na drcení a rafinaci vrácena do šrotu a je zlikvidována mimo krmivový řetězec 

c
Číslo odkazuje na číslo v katalogu pro krmné suroviny podle nařízení Komise 68/2013 

d
Tato čísla stránek odkazují na hodnocení bezpečnosti v této příloze 

e
Vztahuje se pouze na integrovaná zařízení na drcení a rafinaci 
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3.8 VÝVOJOVÝ DIAGRAM NÁSLEDNÉHO ZPRACOVÁNÍ 
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4. Hodnocení rizik bezpečnosti potravinového a krmivového 
řetězce – metodika sdružení FEDIOL 

 
4.1 PŘEHLED PLODIN, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ RIZIK BEZPEČNOSTI 

KRMIVOVÉHO ŘETĚZCE 
 semena řepky 

 sójové boby 
 slunečnicová semena 
 palmové plody a palmová jádra  

 kokos 
 

4.2 JAK FEDIOL PROVEDL HODNOCENÍ RIZIK BEZPEČNOSTI KRMIVOVÉHO 

ŘETĚZCE  
 

FEDIOL postupoval v souladu s metodikou popsanou v příručce – kapitola 6 – HACCP. 
 

1.1. Pro každou plodinu s obsahem oleje vytvořil FEDIOL vývojový diagram, který 
popisuje tyto prvky řetězce: pěstování plodiny, skladování a přeprava sklizeného 
olejnatého semene nebo plodu, zpracování těchto surovin na různé produkty 

bohaté na oleje a bílkoviny, skladování a konečná přeprava těchto produktů do 
potravinářského/krmivářského průmyslu. Krmné suroviny šrot z palmových jader 

a kopra nespadají do působnosti těchto hodnocení, neboť jsou vyráběny 
společnostmi, které nejsou členy FEDIOL. 
 

1.2. Pro každý prvek řetězce popsal FEDIOL rizika bezpečnosti potravin/krmiv, která 
lze rozumně očekávat v tomto bodě řetězce za předpokladu, že nejsou zavedena 

žádná bezpečnostní opatření. Pro jednotlivé kroky zpracování (drcení a/nebo 
rafinace a další zpracování) byla obecně popsána rizika související s technickým 

vybavením. Rizikem ohrožujícím bezpečnost je biologický (B), chemický (C) nebo 
fyzický (P) činitel v produktu nebo stav produktu, kvůli kterým je produkt 
škodlivý pro zdraví lidí nebo zvířat.  

 
1.3. V prvcích řetězce vztahujících se na zemědělské činnosti, jako je pěstování 

plodin, přeprava a skladování sklizených olejnatých semen nebo plodů a sušení 
olejnatých semen a drcení olejnatých plodů, spadá kontrola rizik do oblasti 
odpovědnosti provozovatelů působících v dané části řetězce. Proto byla rizika, 

která se zde objevují, pouze zjištěna, ale to, jaké riziko představují, nebylo dále 
hodnoceno (nebyla hodnocena možnost výskytu a závažnost). Uvedení rizik 

v hodnocení rizik provedeném sdružením FEDIOL však umožní místním 
provozovatelům přijmout nezbytná opatření. Toto musí členové sdružení FEDIOL 
ověřit, pokud jsou do těchto řetězců zapojeni. Nicméně kontrolní opatření pro 

tato rizika by nakonec mohla být přijata také na úrovni drcení nebo rafinace. 
 

1.4. Hodnocení rizik se mohou lišit u výrobců rostlinných olejů a proteinových 
mouček, a to například na základě původu surovin a individuálních a specifických 
podmínek zpracování u provozovatele. 

 
Mimoto nejsou v těchto tabulkách uvedeny žádné operační programy nezbytných 

předpokladů (OPRP) ani kritické kontrolní body (CCP), protože by rozhodnutí 
vedoucí k vytvoření takového OPRP nebo CCP mělo odpovídat skutečným 
provozním podmínkám každého závodu nebo zpracovatelské linky. 

 
1.5. FEDIOL hodnocení rizik zdůvodnil. 
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1.6. FEDIOL zkontroloval, zda předpisy EU nebo obchodní normy, například ty, které 
vytvořil FEDIOL a FOSFA nebo NOFOA, stanoví limity pro příslušné riziko, 

a pokud ano, pak byly tyto limity uvedeny. 
 

1.7. Balení zboží nespadá do působnosti této metodiky pro posouzení analýzy rizik 
řetězce. Přeprava dodávek ze závodu je rovněž mimo rozsah působnosti této 
metodiky. 

 
Hodnocení rizik bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce v případě sójových 

bobů, řepkových semen, slunečnicových semen, palmového či oleje z palmových 
jader a kokosového oleje je připojeno níže a je k dispozici také na internetových 
stránkách FEDIOL: http://www.fediol.eu.  

Jak je uvedeno výše, každé hodnocení rizik se skládá z následujících částí: 
 vývojového diagramu zobrazujícího celý dodavatelský řetězec 

 listů rozebírajících rizika v jednotlivých fázích dodavatelského řetězce, tj. 
pěstování, sušení, drcení, rafinace, skladování a přeprava.  
Pokud jde o listy týkající se skladování a přepravy v řetězci slunečnicového, 

řepkového, palmového (/palmojádrového) a kokosového oleje, podívejte se do listů 
týkajících se sójových bobů. 

 
 
FEDIOL bude každé dva roky posuzovat hodnocení bezpečnosti krmiv 

řetězců produktů z olejnatých semen a olejnatých plodů. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html


 

Příručka EFISC – odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmiv lisováním olejnatých semen a rafinací rostlinných olejů 

 20 

Krmiva  
H                                                    oleje  
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ás

te
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ra
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(4.1) 

Výroba 
rafinované

ho oleje 

(4.2) 

Výroba 
destilátů 
mastných 

kyselin 
z řepky 

(4.3) 

Výroba 
řepkových 
kyselých 

olejů 

(4.4) 

Výroba 
řepkových 

deodestilátů 

 

(4) Rafinace 

(1) Pěstování semen řepky 

   Semena řepky 

      Čištění 

(2) Sušení v primární výrobě 

  Sušená semena 

řepky 

Použitá bělicí hlinka Filtrační 

pomocné 

látky 

Soli mastných 

kyselin 

Surový degumovaný 

řepkový olej 

(3) Drcení řepkových semen 

 Surové lecitiny (3.2) Výroba surových lecitinů (gumy) 

(3.1) Výroba surového oleje 

(3.3) Výroba řepkového extrahovaného šrotu 

                (B) Doprava 

Rafinovaný 

řepkový olej 

Řepkové 

deodestiláty 

Destiláty mastných kyselin 

z řepky 

Řepkové kyselé oleje 

Vedlejší produkt z výroby mastných kyselin z řepky 

Výroba mastných kyselin z řepky 

Štěpení a destilace (oleochemický průmysl) 

Řepkový 

extrahovaný šrot 

  (A) Doprava 

Vedlejší produkt z výroby mastných kyselin 

z řepky 

                (B) 

Doprava 

   Směšování 

KRMIVÁŘSKÝ 

PRŮMYSL EU 

Mastné 

kyseliny 

z řepky 

získané 

(A) Doprava 

   Pěstování semen řepky 

   Semena řepky 

         Čištění 

Sušení v primární výrobě 

  Sušená semena řepky 

(A) Doprava         Skladování 

Vývojový diagram v                                                          krmivech v 

EU 

MIMO EU 

V RÁMCI EU 
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Krmiva  
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5. Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje  

 1.                      * 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  
KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C    Třetí země vyvážející řepková semena pracují 

s pozitivními seznamy pro používání pesticidů 

během pěstování, které u některých látek 

mohou být v rozporu s evropskými předpisy pro 

rezidua pesticidů.  

 

V řepkových semenech pocházejících 

z vlhkých oblastí mohou být vysoké úrovně 

fungicidů. 

Nařízení ES č. 396/2005 zakazuje uvádět do 

oběhu komodity, které nejsou v souladu s MLR 

stanovenými v přílohách. Nařízení (ES) 

č. 178/2006 stanoví přílohu I, ve které se uvádí 

seznam potravin a krmiv, na něž se vztahují 

limity reziduí pesticidů. Nařízení 149/2008 

vytvořilo přílohy II, III a IV, které stanoví MLR u 

produktů uvedených v příloze I. 

 

  

GMO neschválené v EU B    Odlišná rychlost schvalování nových GMO 

v EU a třetích zemích, ze kterých jsou olejnatá 

semena dovážena. Riziko, že v olejnatých 

semenech dovážených do EU budou stopová 

množství GMO neschválených v EU. 

  Jedná se spíše 

o problém dodržování 

právních předpisů než 

o problém bezpečnosti 

potravin. 

Fytotoxiny C    Řepková semena mohou obsahovat plevel. Směrnice 2002/32/ES omezuje maximální 

obsah toxických semen plevelů. 

 Vizuální kontrola 

řepkových semen. 

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v odstavci 2.3 dokumentu o metodice. 

  



 

Příručka EFISC – odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmiv lisováním olejnatých semen a rafinací rostlinných olejů 

 22 

Krmiva  
H                                                    oleje  

 2. S                                          

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST 
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminanty vzniklé při 

sušení   

        

- dioxin C    Spalování odpadu může vést 

k tvorbě dioxinů. Až dosud 

firmy zabývající se drcením 

olejnatých semen zjišťovaly, 

že hladiny dioxinů v surovém 

řepkovém oleji jsou nižší, než 

je mez stanovitelnosti. 

Kodex správné praxe pro 

prevenci a redukci 

kontaminace dioxiny a 

PCB s dioxinovým efektem 

v potravinách a krmivech 

(Kodex CAC/RCP 62-

2006). 

 Správná výrobní praxe doporučuje používat 
pohonné hmoty, které negenerují dioxiny 
a sloučeniny s dioxinovým efektem a jiné 
škodlivé kontaminanty.  

V případě přímého ohřevu by se měly používat 

příslušné hořáky. Za nezbytné je považováno 

monitorování, aby bylo zajištěno, že sušení či 

zahřívání nezpůsobuje zvýšené hladiny dioxinů 

a PCB s dioxinovým efektem. Nepoužívat 

odpadní produkty jako palivo pro přímé sušení. 

 

Krmné suroviny ze semen řepky musí splňovat 

limity pro dioxin a PCB s dioxinovým efektem 

stanovené ve směrnici 2002/32/ES. 

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v odstavci 2.3 dokumentu o metodice. 
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Krmiva  
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                    :                   ,            zpracování oleje 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST 
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Hydraulické oleje nebo 

maziva ze zařízení 

C nízká vysoká 3 Hydraulické oleje a maziva mohou 

obsahovat toxické sloučeniny. 

 Program nezbytných předpokladů by měl 

zajistit, aby nedošlo ke kontaminaci výrobku 

nepotravinářskými hydraulickými oleji nebo 

mazivy, a omezit riziko kontaminace 

produktu hydraulickými oleji a mazivy 

s potravinářskou kvalitou na minimum. 

Program nezbytných předpokladů by mohl 

zahrnovat zaznamenávání použitých 

množství. 

 

Kontaminanty ve vodě jako 

PFOS a PFOA 

 

C nízká střední 2 Voda se používá v procesu drcení 

a rafinace. 

Voda používaná k výrobě 

krmiv podle nařízení 

183/2005/ES by měla mít 

vhodnou kvalitu 

  

Čisticí prostředky 

a chemikálie do ohřívačů 

C střední střední 3 Do styku s produktem přicházejí čisticí 

prostředky a pára (využívající chemikálie 

pro ohřívače). 

 Čisticí prostředky používané při výrobě by 

měly být spláchnuty. Čisticí prostředky 

a chemikálie do ohřívačů musí být vhodné 

pro použití v potravinářském průmyslu. 

 

Kapaliny systémů ohřevu 

(THF) unikající ze zařízení 

 

C střední vysoká 4 THF mohou používat i nečlenové 

FEDIOLu. 

 

 

Podle kodexu FEDIOLu 

nazvaného Kodex správné 

praxe v oblasti zahřívání 

jedlých olejů v průběhu 

zpracování není použití THF 

dovoleno. 

Použít ohřev horkou vodou nebo párou. 

V opačném případě by mělo být zavedeno 

kontrolní opatření, které zajistí, že nedojde 

ke kontaminaci výrobku kapalinou systémů 

ohřevu. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. D                      

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST 
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  
KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Toxiny z látek pro hubení 

škůdců 

C nízká vysoká 3 Otrávené zrní z otevřených boxů by 

mohlo skončit v potravinovém řetězci. 

 Je nutné použít takový program 

kontroly škůdců, který je vhodný pro 

použití v potravinovém řetězci. 

 

Toxické sloučeniny 

z hexanu, například benzen 

C nízká vysoká 3 Průmyslový hexan může obsahovat 

toxické sloučeniny. 

Směrnice 2009/32/ES stanoví kritéria 

čistoty pro použití hexanu během drcení 

olejnatých semen.  

Musí být použit hexan 

s potravinářskou kvalitou. 

 

Cizorodý materiál, například 

sklo, dřevo, kovy atd. 

P střední střední 3 Může být přítomen cizorodý materiál  Měl by být zaveden systém pro 

odstraňování cizorodého materiálu. 
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 3.1 Výroba surového oleje  

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST 
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminanty z filtračních 

pomocných látek 

C nízká vysoká 3 Surový olej může potenciálně vyplavit 

kontaminanty z filtračních pomocných 

látek. 

 Používat filtrační pomocné 

látky, které jsou vhodné pro 

potravinářský průmysl. 

 

Minerální oleje z vadného 

systému regenerace 

C střední střední 3 K regeneraci hexanu se používají 

potravinářské minerální oleje s nízkou až 

střední viskozitou. Je v zájmu firmy 

zabývající se drcením olejnatých semen 

regenerovat co možná nejvíce hexanu, 

a tak systém regenerace řádně udržovat. 

 Minerální olej systému 

regenerace musí být 

potravinářské kvality. Program 

nezbytných předpokladů by 

měl zajistit, aby nedošlo ke 

kontaminaci výrobku oleji bez 

potavinářské kvality, a omezit 

riziko kontaminace produktu 

potravinářskými oleji na 

minimum. Program 

nezbytných předpokladů by 

mohl zahrnovat 

zaznamenávání použitých 

množství. 

Nizozemský limit GMP pro C 

(10-40) v olejích je 400 mg/kg. 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká* střední 2 Pravidelné monitorování reziduí pesticidů 

na semenech řepky ukazuje, že hladiny 

reziduí zůstávají v zákonných mezích.  

Nařízení (ES) č. 396/2005 stanoví limity 

reziduí pesticidů. Toto nařízení 

umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace pesticidů ve 

zpracovávaných produktech za 

předpokladu, že je zajištěna 

bezpečnost potravin. Stanovisko 

FEDIOLu (11SAF181) uvádí, že na 

základě průměrného obsahu oleje 

v semenech řepky, který se pohybuje 

v rozmezí 40 % až 45 %, by se měl  

ke stanovení MLR v řepkovém oleji 

použít faktor zpracování ve výši 2,5. 

 * U některých zdrojů semen 

řepky může být střední 

pravděpodobnost překročení 

MLR pro rezidua určitých 

pesticidů. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou být některé ze 

zakázaných pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich zjištění v surovém 

řepkovém oleji je však velmi nízká.  

Limity pro rezidua řady pesticidů 

v krmivech stanoví směrnice 

2002/32/ES. 

  

Dioxin C velmi nízká vysoká 2    FEDIOL – Kodex správné 

praxe pro shromažďování 

údajů o výskytu kontaminantů 

v produktech z oleje a šrotu 

může v příloze o dioxinu 

stanovit požadavky ohledně 

testování na přítomnost 

dioxinu v semenech řepky 

pocházejících z určitých 

zeměpisných oblastí. 

 

Hexan, který je přítomen 

v surovém oleji po 

regeneraci 

C vysoká nízká 3 Po extrakci oleje hexanem a následné 

regeneraci hexanu z oleje zůstanou 

v surovém oleji stopová množství hexanu. 

Nařízení 767/2009 o uvádění krmiv na 

trh stanoví, že krmné suroviny nesmí 

obsahovat žádné chemické nečistoty 

pocházející z výrobního procesu a z 

pomocných technických látek, pokud 

v katalogu není stanoven maximální 

obsah. Katalog pro krmné suroviny 

v nařízení 68/2013 zavádí limit pro 

stanovení maximálního obsahu těchto 

chemických nečistot ve výši 0,1 % (1 

000 ppm). 

 Toxikologická hodnocení 

ukazují, že je bezpečným 

krmivem surový řepkový olej 

s úrovněmi hexanu až do 

výše 1 000 ppm. FOSFA má 

limit teploty vznícení 121 °̊C, 

který se vztahuje na 

bezpečnost během dopravy 

a skladování. 
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 3.2                          

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST 
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Minerální oleje z vadného 

systému regenerace 

C střední střední 3 K regeneraci hexanu se používají 

potravinářské minerální oleje s nízkou až 

střední viskozitou. Je v zájmu firmy 

zabývající se drcením olejnatých semen 

regenerovat co možná nejvíce hexanu, 

a tak systém regenerace řádně udržovat. 

 Minerální olej systému regenerace musí 

být potravinářské kvality. Program 

nezbytných předpokladů by měl zajistit, 

aby nedošlo ke kontaminaci výrobku oleji 

bez potavinářské kvality, a omezit riziko 

kontaminace produktu potravinářskými 

oleji na minimum. Program nezbytných 

předpokladů by mohl zahrnovat 

zaznamenávání použitých množství. 

Nizozemský limit GMP pro C 

(10-40) v olejích je 400 mg/kg. 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká* střední 2 Pravidelné monitorování reziduí pesticidů 

na semenech řepky ukazuje, že hladiny 

reziduí zůstávají v zákonných mezích.  

Nařízení (ES) č. 396/2005 

stanoví limity reziduí 

pesticidů. Toto nařízení 

umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace 

pesticidů ve zpracovávaných 

produktech za předpokladu, 

že je zajištěna bezpečnost 

potravin.  

 * U některých zdrojů semen 

řepky může být střední 

pravděpodobnost překročení 

MLR pro rezidua určitých 

pesticidů. 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou být některé ze 

zakázaných pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich zjištění v surovém 

řepkovém oleji je však velmi nízká.  

Limity pro rezidua řady 

pesticidů v krmivech stanoví 

směrnice 2002/32/ES. 

  

Hexan, který je přítomen 

v surovém lecitinu po 

regeneraci 

C vysoká nízká 3 Po extrakci oleje hexanem a následné 

regeneraci hexanu z oleje zůstanou 

v surovém oleji stopová množství hexanu. 

Nařízení 767/2009 o uvádění 

krmiv na trh stanoví, že krmné 

suroviny nesmí obsahovat 

žádné chemické nečistoty 

pocházející z výrobního 

procesu a z pomocných 

technických látek, pokud 

v katalogu není uveden 

maximální obsah. Katalog pro 

 Toxikologická hodnocení 

ukazují, že jsou bezpečným 

krmivem krmné suroviny 

s úrovněmi hexanu až do 

výše 1 000 ppm. FOSFA má 

limit teploty vznícení 121 ° ̊C, 

který se vztahuje na 

bezpečnost během dopravy 
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krmné suroviny v nařízení 

68/2013 zavádí limit pro 

stanovení maximálního 

obsahu těchto chemických 

nečistot ve výši 0,1 % (1 000 

ppm). 

a skladování. 

Patogeny B nízká střední 2 Mikrobiologický růst v důsledku 

kondenzace vody vypařující se ze 

surových lecitinů.   
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 3.3                   x       a       

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST 
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Dioxin 

z protispékavých 

látek 

C nízká vysoká 3 Protispékavé látky jsou minerálního 

původu a mohou přirozeně obsahovat 

dioxin. Dioxin je toxický pro lidi 

i zvířata. 

Kritéria kvality pro protispékavé látky 

stanoví nařízení 2439/1999/ES. 

Nákup protispékavých látek krmivářské 

kvality. 

 

Salmonela B vysoká vysoká 4 Salmonela představuje významné 

riziko mikrobiologické kontaminace 

krmiv. Salmonely jsou rozšířené 

v životním prostředí a každý článek 

v potravinovém řetězci, od výrobců až 

po spotřebitele, musí hrát svou úlohu 

ve snižování rizika újmy na zdraví 

zvířat i lidí způsobené salmonelou.  

FEDIOL spolu se třemi dalšími 

sdruženími zastupujícími dodavatele 

a spotřebitele krmiv, tj. FEFAC, 

COCERAL a COPA-COGECA, přijaly 

odpovědnost za vydání pokynů, které 

mají odvětví pomoci s tlumením 

salmonely, a v červnu 2011 vydaly 

„Společné zásady pro řízení rizika 

salmonely v krmivovém řetězci“. 

Evropská příručka správné praxe při 

průmyslové výrobě bezpečných krmiv 

byla upravena tak, aby byla s těmito 

zásadami v souladu. 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, COPA-

COGECA – Společné zásady pro řízení 

rizika salmonely v krmivovém řetězci.  

 

FEDIOL – Doporučení o obsahu 

vlhkosti pro řepkový extrahovaný šrot 

a slunečnicový extrahovaný šrot. 

 

Program nezbytných předpokladů 

provozovatele musí obsahovat tato opatření: 

a) Chránit krmné suroviny před kontaminací 

během zpracování a skladování, například 

uzavřenými systémy, hygienickými postupy 

nebo podle potřeby rozdělením prostor na 

hygienické zóny. 

b) Kontrolovat čas a teplotu u opékače, 

kterým se odstraňuje rozpouštědlo. 

c) Kontrolovat vlhkost šrotu/expelerů. 

FEDIOL doporučuje obsah vlhkosti pro 

řepkový extrahovaný šrot maximálně ve výši 

12,5 %. 

 

Jestliže monitorovací systém hlásí, že byla 

v hotové krmné surovině zjištěna salmonela, 

je třeba zvážit tato opatření: 

o provést sérotypizaci a zpětné ověření 
s cílem určit zdroj kontaminace, 

o přezkoumat podmínky zpracování 
a relevantní programy nezbytných 
předpokladů, 

o další čištění skladu a vozidel (v případě 
potřeby),  

o další čištění závodu a zařízení,  

Provozovatel zavede 

monitorování výroby, přičemž 

budou odebrány vzorky 

z celého procesu v místě, kde 

produkt opouští opékač, 

kterým se odstraňuje 

rozpouštědlo, v okamžiku, kdy 

produkt vstoupí do 

skladovacího sila, až po 

prostor vykládky. 

 

Provozovatel si na základě 

historických údajů stanoví 

realistické cíle, pokud jde 

o snižování výskytu 

kontaminace salmonelou 

v jeho šrotu/expelerech. 
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o přezkoumat předchozí výsledky 
monitorování, 

o zvážit doplňující školení nebo změny 
procesu či postupů, 

o  provést chemické ošetření ve snaze snížit 
výskyt salmonely na přijatelnou úroveň. 

 

Dioxin z použitých 

bělicích hlinek 

C nízká vysoká 3 Bělicí hlinky jsou minerálního původu 

a mohou přirozeně obsahovat dioxin. 

Dioxin je toxický pro lidi i zvířata. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah 

dioxinů v krmivech rostlinného původu 

na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

a omezuje celkový obsah dioxinů 

a PCB s dioxinovým efektem na  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe 

v oblasti podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje, který 

uvádí jako horní hranici maximálního 

limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým 

efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, 

kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené 

v jeho Kodexu správné praxe v oblasti 

podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro 

rafinaci oleje. 

Toto riziko se týká pouze 

integrovaných zařízení na 

drcení a rafinaci. 

Rezidua hexanu C vysoká nízká 3 Rezidua hexanu jsou přítomna ve 

šrotu z olejnatých semen. 

Nařízení 767/2009 o uvádění krmiv na 

trh stanoví, že krmné suroviny nesmí 

obsahovat žádné chemické nečistoty 

pocházející z výrobního procesu a z 

pomocných technických látek, pokud 

v katalogu není uveden maximální 

obsah. Katalog pro krmné suroviny 

v nařízení 68/2013 zavádí limit pro 

stanovení maximálního obsahu těchto 

chemických nečistot ve výši 0,1 % (1 

000 ppm). 

 Toxikologická hodnocení 

ukazují, že je bezpečným 

krmivem šrot z olejnatých 

semen s úrovněmi hexanu až 

do výše 1 000 ppm. OVID 

v Německu má bezpečnostní 

list uvádějící maximálně 300 

ppm hexanu v řepkovém 

šrotu, aby se zabránilo 

výbuchu během říční nákladní 

dopravy. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 4. Rafinace 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO 

SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminanty v pomocných 

látkách  

(alkalický roztok, kyseliny), 

například rtuť v louhu 

sodném. 

C nízká vysoká 3 Pomocné látky přicházejí do 

kontaktu s výrobkem. 

 Pomocné látky, které přímo přicházejí do 

styku s olejem, musí být určeny pro použití 

v potravinách nebo musí být potravinářské 

kvality. 

 

  



 

Příručka EFISC – odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmiv lisováním olejnatých semen a rafinací rostlinných olejů 

 32 

Krmiva  
H                                                    oleje  

 4.1                                     

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Dioxiny a PCB 

s dioxinovým efektem 

C nízká vysoká 3 Potenciálním zdrojem 

kontaminace oleje dioxiny je 

sušení semen řepky a bělicí 

hlinka. Nicméně dávka bělicí 

hlinky použité během rafinace je 

pouze 1–3 %. Dioxin se během 

destilace částečně odpařuje. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje 

obsah dioxinů v krmivech 

rostlinného původu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje 

celkový obsah dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL vytvořil Kodex správné 

praxe v oblasti podmínek nákupu 

čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci 

oleje*, který uvádí jako horní hranici 

maximálního limitu pro dioxiny 

a PCB s dioxinovým efektem 

hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

Nakupovat čerstvou bělicí 

hlinku od dodavatelů, kteří 

splňují specifikace FEDIOLu 

pro čerstvou bělicí hlinku. 

 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká* střední 2 Pravidelné monitorování reziduí 

pesticidů na semenech řepky 

ukazuje, že hladiny reziduí 

zůstávají v zákonných mezích.  

Nařízení (ES) č. 396/2005 stanoví 

limity reziduí pesticidů. Toto 

nařízení umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace pesticidů 

ve zpracovávaných produktech za 

předpokladu, že je zajištěna 

bezpečnost potravin. Stanovisko 

FEDIOL (11SAF181) uvádí, že na 

základě průměrného obsahu oleje 

v semenech řepky, který se 

pohybuje v rozmezí 40 % až 45 %, 

by se měl ke stanovení MLR 

v řepkovém oleji použít faktor 

zpracování ve výši 2,5. 

* U některých zdrojů semen 

řepky může být střední 

pravděpodobnost překročení 

MLR pro rezidua určitých 

pesticidů. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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H                                                    oleje  

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou být 

některé ze zakázaných pesticidů 

přítomny. Pravděpodobnost 

jejich zjištění v surovém 

řepkovém oleji je však velmi 

nízká.  

Limity pro rezidua řady pesticidů 

v krmivech stanoví směrnice 

2002/32/ES. 

  

Mikrobiologická 

kontaminace 

 

B nízká střední 2 Obsah vlhkosti (tj. vodní aktivity) 

v rafinovaných olejích je pro růst 

bakterií příliš nízký. 

   

Cizorodý materiál, například 

sklo, dřevo, kovy atd. 

P střední střední 3   Používat hygienické postupy 

(např. uzavřené systémy) 

a filtr před nakládkou. 

 

 

 

 4.2 F               :                                           

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Dioxin C nízká vysoká 3 Bělicí hlinka je potenciálním 

zdrojem kontaminace dioxiny 

během rafinace oleje. Avšak 

dávka bělicí hlinky použité 

během rafinace je pouze 1–3 %. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje 

obsah dioxinů v krmivech 

rostlinného původu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje 

celkový obsah dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkty určené ke krmení zvířat, 

které obsahují nežádoucí látku 

v množství přesahujícím zákonný 

limit, nesmějí být za účelem 

rozředění míšeny se stejným či 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od 

dodavatelů, kteří splňují 

specifikace FEDIOLu 

uvedené v jeho Kodexu 

správné praxe v oblasti 

podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje. 
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H                                                    oleje  

jiným produktem určeným ke krmení 

zvířat (směrnice 2002/32/ES). 

Podle nařízení 225/2012, kterým se 

mění nařízení 183/2005 o hygieně 

krmiv, musí být provedena zkouška 

na celkové množství dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem u 100 % šarží 

destilátů mastných kyselin pro 

krmiva.  

FEDIOL vytvořil Kodex správné 

praxe v oblasti podmínek nákupu 

čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci 

oleje, který uvádí jako horní hranici 

maximálního limitu pro dioxiny 

a PCB s dioxinovým efektem 

hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká* střední 2 Pravidelné monitorování reziduí 

pesticidů na semenech řepky 

ukazuje, že hladiny reziduí 

zůstávají v zákonných mezích.  

Nařízení 396/2005 stanoví limity 

reziduí pesticidů. Toto nařízení 

umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace pesticidů 

ve zpracovávaných produktech za 

předpokladu, že je zajištěna 

bezpečnost krmiva.  

 * U některých zdrojů 

semen řepky může být 

střední pravděpodobnost 

překročení MLR pro 

rezidua určitých pesticidů. 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C nízká vysoká 3 V životním prostředí mohou být 

některé ze zakázaných pesticidů 

přítomny. Pravděpodobnost 

jejich zjištění v surovém 

řepkovém oleji je však velmi 

nízká.  

Limity pro rezidua řady pesticidů 

v krmivech stanoví směrnice 

2002/32/ES. 

Neodpovídající produkt by 

neměl být použit pro krmiva. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf


 

Příručka EFISC – odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmiv lisováním olejnatých semen a rafinací rostlinných olejů 

 35 

Krmiva  
H                                                    oleje  

 4.3 
C                :        (    )                          
a                                           

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká* střední 2 Pravidelné monitorování reziduí 

pesticidů na semenech řepky 

ukazuje, že hladiny reziduí 

zůstávají v zákonných mezích.  

Nařízení 396/2005 stanoví limity 

reziduí pesticidů. Toto nařízení 

umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace pesticidů 

ve zpracovávaných produktech za 

předpokladu, že je zajištěna 

bezpečnost krmiva.  

 * U některých zdrojů 

semen řepky může být 

střední pravděpodobnost 

překročení MLR pro 

rezidua určitých pesticidů. 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou být 

některé ze zakázaných pesticidů 

přítomny. Pravděpodobnost 

jejich zjištění v surovém 

řepkovém oleji je však velmi 

nízká.  

Limity pro rezidua řady pesticidů 

v krmivech stanoví směrnice 

2002/32/ES. 

  

Dioxin C velmi nízká vysoká 2 Základní přehled o drcení 

a rafinaci při výrobě mýdlových 

kalů, který vypracoval FEDIOL 

(ref. 12SAF183), uvádí, že 

úroveň v mýdlovém kalu 

obsažených kontaminantů 

rozpustných v oleji odpovídá 

úrovni v případě surových olejů.  

Podle nařízení 225/2012, kterým se 

mění nařízení 183/2005 o hygieně 

krmiv, musí být provedena zkouška 

na celkové množství dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem u 100 % šarží 

mýdlových kalů a kyselých olejů pro 

krmiva.  

 

 V integrovaných 

zařízeních na drcení 

a rafinaci lze mýdlové 

kaly bezpečně vrátit zpět 

na šrot. 
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Krmiva  
H                                                    oleje  

 4.4 C                :                               

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  
KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

        

 

 

Dioxin C střední vysoká 4 Bělicí hlinka je potenciálním 

zdrojem kontaminace dioxiny 

během rafinace oleje. Během 

chemické rafinace se dioxiny 

koncentrují do deodestilátů. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů 

v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový 

obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Podle nařízení 225/2012, kterým se mění 

nařízení 183/2005 o hygieně krmiv, musí být 

provedena zkouška na celkové množství 

dioxinů a PCB s dioxinovým efektem u 100 % 

šarží deodestilátů pro krmiva.  

 

Produkty určené ke krmení zvířat, které 

obsahují nežádoucí látku v množství 

přesahujícím zákonný limit, nesmějí být za 

účelem rozředění míšeny se stejným či jiným 

produktem určeným ke krmení zvířat 

(směrnice 2002/32/ES). 

 

FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti 

podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro 

rafinaci oleje, který uvádí jako horní hranici 

maximálního limitu pro dioxiny a PCB 

s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Deodestiláty z chemické rafinace nesmí být 

v krmivu použity, pokud nejsou ošetřeny tak, 

aby se zajistilo, že úrovně dioxinů odpovídají 

limitům stanoveným ve směrnici 2002/32 

o nežádoucích látkách (viz také informační 

přehled vypracovaný FEDIOLem 

o ošetřených deodestilátech určených do 

krmiva, ref. 12SAF196).  

Mastné výrobky získané během procesů 

rafinace šarží kombinujících fyzickou 

a chemickou rafinaci do jednoho procesu 

a stejné zařízení lze použít v souvislosti 

s krmivy, jestliže existuje analytický důkaz 

prokazující, že jsou limity dioxinu a reziduí 

pesticidů dodrženy. 

 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, 

kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené 

v jeho Kodexu správné praxe v oblasti 

podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro 

rafinaci oleje. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C střední střední 3 Pravidelné monitorování reziduí 

pesticidů na semenech řepky 

ukazuje, že hladiny reziduí 

zůstávají v zákonných mezích. 

Nicméně během chemické 

rafinace se dioxiny koncentrují 

do destilátů. 

Nařízení 396/2005 stanoví limity reziduí 

pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít 

faktor přenosu povolených pesticidů do 

zpracovávaných produktů za předpokladu, že 

je zajištěna bezpečnost krmiv. 

  

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C střední vysoká 4 V životním prostředí mohou být 

některé ze zakázaných pesticidů 

přítomny. Pravděpodobnost 

jejich zjištění v surovém 

řepkovém oleji je však velmi 

nízká, ale při rafinaci se budou 

koncentrovat do destilátů. 

Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech 

stanoví směrnice 2002/32/ES. 

 

Deodestiláty z chemické rafinace nesmí být 

v krmivu použity, pokud nejsou ošetřeny tak, 

aby se zajistilo, že úrovně reziduí pesticidů 

odpovídají limitům stanoveným ve směrnici 

2002/32 o nežádoucích látkách (viz také 

informační přehled vypracovaný FEDIOLem 

o ošetřených deodestilátech určených do 

krmiva, ref. 12SAF196). 
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Krmiva  
H                                                    oleje  

 5. H                           

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO 

SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Nikl  C nízká vysoká 3 Nikl se používá jako katalyzátor 

při hydrogenaci (ztužování) oleje.  

 Pomocné technické látky, které přímo 

přicházejí do styku s olejem, musí být určeny 

pro použití v potravinách nebo musí být 

potravinářské kvality. 

Ztužený olej filtrovat. 

 

Obsah niklu ve ztužených 

olejích od členů sdružení 

FEDIOL je výrazně nižší 

než 20 ppm.  
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 A. Skladování a                                            

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Toxiny z látek pro hubení 

škůdců 

C nízká vysoká 3 Otrávené zrní z otevřených boxů by mohlo 

skončit v potravinovém řetězci. 

 Je nutné použít takový program 

kontroly škůdců, který je vhodný pro 

použití v potravinovém řetězci. 

 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C střední střední 3 Posklizňové používání pesticidů na olejnatá 

semena je kritické kvůli tomu, že čas na 

odbourání pesticidů je pak velmi omezen. 

Země vyvážející olejnatá semena pracují 

s pozitivními seznamy pro používání 

pesticidů, které v případě některých látek 

mohou být v rozporu s evropskými předpisy, 

zejména v případě měkkých semen, 

například slunečnice. Pesticid použitý 

u předchozích nákladů během skladování 

a přepravy může řepková semena 

kontaminovat. 

Nařízení 396/2005 zakazuje 

uvádět do oběhu komodity, 

které nejsou v souladu s MLR 

stanovenými v příloze 

uvedeného nařízení. 

Přepravní a skladovací firmy musí 

pesticidy používat správným 

způsobem a vést o tom záznamy. 

V opačném případě musí ověřit, zda 

úrovně reziduí pesticidů používaných 

při přepravě a skladování odpovídají 

předpisům EU. 

 

Kontaminace předchozím 

nákladem při přepravě 

zemědělským vozem, 

nákladním automobilem 

nebo říčním plavidlem či 

zaoceánskou lodí 

C nízká vysoká 3 Přeprava olejnatých semen a šrotů z nich 

většinou neprobíhá v dopravních 

prostředcích určených výlučně pro přepravu 

potravin či krmiv. 

 Přepravní firmy musí zemědělské 

vozy, nákladní automobily, říční 

plavidla a zaoceánské lodě před 

nakládkou čistit. Kontrola čistoty před 

nakládkou. 

 

Kontaminace předchozím 

nákladem během 

skladování 

C nízká vysoká 3 Olejnatá semena a šrot z nich mohou být 

kontaminovány mykotoxinem obsaženým 

v předchozích nákladech. 

 Skladovací společnosti musí prostory 

před použitím vyčistit a následně 

jejich čistotu zkontrolovat. 

 

Falšování melaminem C nízká střední 2 Z analytického hlediska se melamin podobá 

proteinům. 

Nařízení 2002/32 stanoví pro 

množství melaminu v krmných 

surovinách limit ve výši 

2,5 mg/kg. 
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 Nové 

B. 

                           odvozených p                    

v krmivech –                  ,                    ,                     

                  (                            ). 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace předchozím 

nákladem 

        

- Silniční cisterny, 
železniční cisterny a říční 
plavidla  

C střední vysoká 4 Silniční cisternová vozidla a říční 

plavidla mohla být použita pro jiné 

produkty neslučitelné s potravinami 

nebo krmivy, například pro 

petrochemické produkty. 

 Silniční cisternová vozidla a říční plavidla, 

která nejsou určena výlučně pro přepravu 

potravin nebo krmiv, musí projít 

schváleným procesem čištění. 

 

- Silniční cisterny, cisternové 

kontejnery, železniční cisterny 

a říční plavidla splňující normy 

EU pro přepravu potravin 

C nízká vysoká 3 Většina rostlinných olejů je 

přepravována dopravními prostředky 

určenými výhradně pro potraviny. 

Nařízení (ES) č. 852/2004 

o hygieně potravin vyžaduje, 

aby tekuté potraviny byly 

přepravovány silničními 

cisternami, železničními 

cisternami a říčními plavidly 

určenými výhradně pro tyto 

potraviny. 

FEDIOL – Kodex správné 

pracovní praxe pro 

hromadnou silniční 

a železniční kontejnerovou 

přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Zkontrolovat předchozí náklady pomocí 

praktické příručky FEDIOL a předchozí 

náklad(y), pokud jde o dopravní prostředky 

a vnitřní povrch nádrže (ref. 07COD143F). 

 

- Pobřežní cisternové lodě 

splňující normy EU pro 

C nízká vysoká 3 V případě pobřežních cisternových lodí 

převážejících oleje a tuky při krátkých 

FEDIOL – Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

Zkontrolovat předchozí náklady pomocí 

praktické příručky FEDIOL a předchozí 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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přepravu potravin námořních plavbách v EU se jako 

absolutní minimum stanoví podmínka, 

aby bezprostředním předchozím 

nákladem byl produkt, který je buď 

potravinou, nebo se jedná o výrobek 

uvedený na seznamu látek, které jsou 

přijatelné jako bezprostřední předchozí 

náklad, vydaném EU ve směrnici 

96/3/ES. 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

náklad(y), pokud jde o dopravní prostředky 

a vnitřní povrch nádrže (ref. 07COD143F). 

Osvědčení FOSFA o shodě, čistotě 

a vhodnosti lodních nádrží vystavené 

inspektorem, který je členem FOSFA. 

Kombinovaný list FOSFA o původu 

podepsaný kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné prohlášení 

podepsané vlastníkem lodi nebo 

pověřeným zástupcem, platné před 

nakládkou nebo překládkou nákladu. 

Kontaminace čisticími 

prostředky 

        

- Silniční cisterny, železniční 

cisterny a říční plavidla 

C střední střední 3 Zvýšené riziko u čistících stanic, které 

na jednom místě čistí nádrže na krmiva 

a chemické nádrže. 

FEDIOL – Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152). 

 

 

Používat při čištění nádrží správné 

postupy. 

 

. 

 

 

 

- Pobřežní cisternové lodě C střední střední 3 Zvýšené riziko v případě, že pobřežní 

plavidlo není určeno výlučně pro 

přepravu krmiv nebo potravin. 

FEDIOL – Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Osvědčení FOSFA o shodě, čistotě 

a vhodnosti lodních nádrží vystavené 

inspektorem, který je členem FOSFA. 

Kombinovaný list FOSFA o původu 

podepsaný kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné prohlášení 

podepsané vlastníkem lodi nebo 

pověřeným zástupcem, platné před 

nakládkou nebo překládkou nákladu.  

 

Kapaliny systémů ohřevu 

nebo chlazení unikající ze 

zařízení 

        

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf


 

Příručka EFISC – odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmiv lisováním olejnatých semen a rafinací rostlinných olejů 

 42 

Krmiva  
H                                                    oleje  

- Silniční cisterny  C nízká vysoká 3 Používají se nerezové cisterny, které 

jsou vyhřívány chladicí vodou z motoru 

systémem dvojitých stěn (nikoli 

spirálami).  

FEDIOL – Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152). 

Zakazuje se používat ohřívací kapaliny 

v systémech přímého ohřevu. 

 

- Železniční cisterny, 

cisternové nákladní lodě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pobřežní cisternové lodě 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

nízká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nízká 

vysoká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysoká 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. Nicméně 

vzhledem k relativně nízkým teplotám 

ohřevu, které se během přepravy 

používají, je možnost úniku ohřívací 

kapaliny do produktu nízká. 

 

 

 

 

 

V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. Nicméně 

vzhledem k relativně nízkým teplotám 

ohřevu, které se během přepravy 

používají, je možnost úniku ohřívací 

kapaliny do produktu nízká. 

FEDIOL – Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL – Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Topné spirály v železničních cisternách 

musí být z nerezové oceli. 

Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí 

přepravce oleje zajistit dokumentaci 

o možných čistých ztrátách a provést 

analýzu, bude-li to nutné.  

 

 

Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí 

přepravce oleje zajistit dokumentaci 

o možných čistých ztrátách a provést 

analýzu, bude-li to nutné. 

Doporučuje se použít ohřev 

horkou vodou nebo párou. 

Cizí tělesa P střední střední 3   Plán jakosti by měl obsahovat požadavek 

na nakládku silničních cisternových vozidel 

rafinovanými oleji pod střechou. 

 

Falšování C/P/B střední střední 3 K falšování minerálními oleji dochází 

při přepravě olejů v zemích původu 

FEDIOL – Kodex správné 

pracovní praxe pro 

hromadnou silniční 

Analyzovat všechny příchozí šarže. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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těchto olejů. a železniční kontejnerovou 

přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Uplatnění minimálních závazných 

požadavků Kodexu správné pracovní 

praxe pro hromadnou silniční a železniční 

kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách (FEDIOL), jako 

je dostupnost informací o poloze vozu 

během cesty a zapečetění nádrže (ref. 

07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. S                          

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPO

DOBNOST  

ZÁVAŽNOS

T  
TŘÍDA RIZIKA  ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace kvůli 

nedostatečnému 

oddělení (kontaminace 

z předchozích nákladů, 

použitím nesprávných 

spojů, sdílením zařízení) 

C nízká vysoká 3 Tato kategorie rizik se vztahuje na terminály, 

kde se skladují jak chemické látky, tak rostlinné 

oleje. Menší riziko je v případě, že terminál 

v souvislosti se skladováním rostlinných olejů 

uplatňuje seznam přijatelných předchozích 

nákladů během námořní přepravy vydaný 

Evropskou unií. Nejmenší riziko je v případě, že 

se rostlinné oleje skladují v nádržích, které jsou 

určeny výlučně k uchovávání potravin. 

Terminály v EU, které 

skladují oleje a tuky pro 

potravinářské účely, jsou 

povinny uplatňovat 

HACCP (nařízení ES 

č. 852/2004) 

 

Vyhrazení skladovacích nádrží 

výlučně k uchovávání potravin 

nebo krmiv. V opačném případě 

musí být skladovací nádrže 

alespoň v souladu s předpisy EU 

týkajícími se předchozích 

nákladů, které byly stanoveny pro 

námořní dopravu ve směrnici 

96/3/ES. 

 

Kontaminace čisticími 

prostředky 

C nízká vysoká 3 Tato kategorie rizik se vztahuje na terminály, 

kde se skladují jak chemické látky, tak rostlinné 

oleje. Tyto terminály se mohou zdráhat používat 

čisticí prostředky, které jsou vhodné pro použití 

v potravinářském průmyslu. U těch terminálů 

v EU, které uplatňují HACCP a které rostlinné 

oleje a chemikálie skladují odděleně, je 

pravděpodobnost použití nesprávných čisticích 

prostředků velmi nízká. 

 Čisticí prostředky musí být 

vhodné pro použití 

v potravinářském průmyslu. 

 

 

Rozpouštědla 

z nátěrových hmot 

C nízká vysoká 3 Rozpouštědla z nových nátěrů se přenesou do 

oleje, který se během rafinace může dostat do 

destilátů mastných kyselin 

 Používat nádrže nerezové nebo 

při použití nádrží s novým 

nátěrem nepoužívat destiláty 

mastných kyselin jako krmivo 

 

Kapaliny systémů 

ohřevu unikající 

z vadných zařízení 

C nízká vysoká 3 V systémech ohřevu mohou být používány 

toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně 

nízkým teplotám ohřevu, které se během 

skladování používají, je možnost úniku ohřívací 

kapaliny do produktu nízká. 

 Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí skladovací firma 

zajistit dokumentaci o čistých 

ztrátách a provést analýzu, bude-

li to nutné.  

Doporučuje se použít ohřev 

vodou nebo párou. 
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Nesprávné používání 

přídatných látek 

C nízká vysoká 3 Přídatné látky povolené pro potravinářský olej se 

použijí do oleje určeného do krmiva a naopak, 

přičemž je možné, že k tomuto účelu nebyly 

schváleny. 

 Dohodnout jasné specifikace 

ohledně používání přídatných 

látek 

 

Falšování minerálním 

olejem 

 nízká vysoká 3 K falšování minerálními oleji dochází v zemích 

původu. Provádějí se intenzivnější kontroly, a 

pravděpodobnost falšování se tudíž snížila. 

   

 

 D.                                               

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPO

DOBNOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace při přepravě         

- Kontaminace předchozími 

náklady, které se vyskytují 

v nádržích nebo potrubí 

C střední  střední 3  V případě zaoceánských lodí 

převážejících oleje a tuky do EU se 

jako absolutní minimum stanoví 

podmínka, aby bezprostředním 

předchozím nákladem byl produkt, 

který je buď potravinou, nebo se 

jedná o výrobek uvedený na 

seznamu látek, které jsou přijatelné 

jako bezprostřední předchozí 

náklad, vydaném EU ve směrnici 

96/3/ES. 

Směrnice 96/3/ES (odchylně od 

nařízení ES č. 852/2004) stanoví, že 

předchozí náklady musí být 

zkontrolovány.   

 

 

Smlouvy FOSFA ukládají prodejci 

povinnost informovat kupujícího, 

jaké tři předchozí náklady byly 

převáženy v rámci námořní přepravy 

olejů a tuků. 

FEDIOL – Kodex správné praxe pro 

hromadnou přepravu olejů a tuků do 

nebo v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně provozních 

postupů FOSFA). 

EU nereguluje námořní dopravu 

Osvědčení FOSFA o shodě, 

čistotě a vhodnosti lodních 

nádrží vystavené 

inspektorem, který je členem 

FOSFA. Kombinovaný list 

FOSFA o původu podepsaný 

kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné 

prohlášení podepsané 

vlastníkem lodi nebo 

pověřeným zástupcem, platné 

před nakládkou nebo 

překládkou nákladu. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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olejů a tuků pro použití v krmivech. 

       Pro potřeby nakládky 

a vykládky používat potrubí 

určená výlučně pro daný účel. 

 

- Kontaminace čisticími 

prostředky  

C nízká  vysoká 3 Námořní přepravní společnosti 

obvykle dodržují správné postupy. 

 Zkontrolovat lodní deník.   

Rozpouštědla z nátěrových 

hmot 

C nízká vysoká 3 Rozpouštědla z nových nátěrů se 

přenesou do oleje, který se během 

rafinace může dostat do destilátů 

mastných kyselin 

 Používat nádrže nerezové 

nebo při použití nádrží 

s novým nátěrem nepoužívat 

destiláty mastných kyselin 

jako krmivo 

 

Kapaliny systémů ohřevu 

(THF) unikající ze zařízení 

C nízká vysoká 3 V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. 

Nicméně vzhledem k relativně 

nízkým teplotám ohřevu, které se 

během přepravy používají, je 

možnost úniku ohřívací kapaliny do 

produktu nízká. 

FEDIOL – Kodex správné praxe pro 

hromadnou přepravu olejů a tuků do 

nebo v rámci Evropské unie (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí přepravce oleje 

zajistit dokumentaci 

o možných čistých ztrátách 

a provést analýzu, bude-li to 

nutné. 

Doporučuje se použít ohřev 

vodou nebo párou. 

Hydraulické oleje 

z přenosných čerpadel 

C nízká vysoká 3 Hydraulické oleje z přenosných 

čerpadel mohou být toxické. 

 Používání přenosných 

čerpadel s jasným oddělením 

hydraulického motoru od 

čerpadla. Pokud tomu tak 

není, musí být použity 

hydraulické oleje 

potravinářské kvality. 

U hydraulických motorů, které 

jsou přímo spojeny 

s čerpadlem, existuje v případě 

selhání těsnění možnost 

nežádoucího úniku 

hydraulického oleje do 

rostlinného oleje. 

Falšování minerálním 

olejem 

 nízká vysoká 3 K falšování minerálními oleji 

dochází v zemích původu. Provádějí 

se intenzivnější kontroly, a 

pravděpodobnost falšování se tudíž 

snížila. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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(4.1) 

Výroba 
rafinované

ho 
sójového 

oleje 

(4.2) 

Výroba 
destilátů 
mastných 
kyselin ze 

sóji 

 

(4.3) 

Výroba 
sójových 
kyselých 

olejů 

(4.4) 

Výroba 
sójových 

deodestilátů 

 

(4) Rafinace 

Filtrační 

pomocné látky 

Mýdlové 

kaly 
Použitá bělicí 

hlinka 

(3) Drcení sóji 

Slupky 

(3.2) Výroba surových lecitinů (gumy) 

(3.1) Výroba surového oleje 

(3.3) Výroba sójového šrotu 

Sójové kyselé oleje 

Rafinovaný 

sójový olej  

Sójové slupky 

  (A) Doprava KRMIVÁŘSKÝ  

PRŮMYSL EU 

V RÁMCI EU 

(B) Doprava 

 Surové lecitiny 

(3.4) Oddělení sójových slupek 
Surový degumovaný 

sójový olej 

Sójový šrot 

(B) Doprava 

Směšování  (C) Skladování 

(B) Doprava 

(C) Skladování 

(B) Doprava  (C) Skladování 

(Č
ás

te
čn

á 

ra
fin

ac
e)

 Sójové 

deodestiláty 

Destiláty 

mastných kyselin 

(Č
ás

te
čn

á 

ra
fin

ac
e)

 

(D) Přeprava 

zaoceánskou lodí 

MIMO EU 

                                                ó         otu a                     krmivech  
v EU 

 Drcení sóji 

 

Výroba surových lecitinů (gumy) 

Výroba surového oleje 

Výroba sójového šrotu 

(1) Pěstování sójových bobů 

   Sójové boby 

 Sušená sója 

(A) Doprava         Skladování 

(2) Sušení v primární výrobě 

Surové lecitiny 

Oddělení sójových slupek 

Znaky v závorkách odkazují na informace na následujících listech 

 Výroba 
rafinovaného 

sójového oleje 

Výroba 
destilátů 
mastných 

kyselin ze sóji 

Výroba 
sójových 
kyselých 

olejů 

Výroba 
sójových 

deodestilátů 

Rafinace 
Sójové deodestiláty 

Destiláty mastných 

kyselin ze sóji 

Sójové kyselé oleje 

Rafinovaný sójový 

olej 

Použitá bělicí hlinka 
Filtrační 

pomocné látky Mýdlové kaly 

   Skladování 

(B) Doprava 

Surový degumovaný 

sójový olej 

Sójový šrot - destiláty 

Sójové slupky 

(B) Doprava 

(A) Doprava    Skladování 

(D) Přeprava zaoceánskou 

lodí 
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6. Hodnocení rizik řetězce produktů ze sójového šrotu a oleje  

 1.            ó             

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C    Třetí země vyvážející sóju (sójové boby) 

(USA, Brazílie, Argentina a Paraguay) 

pracují s pozitivními seznamy pro 

používání pesticidů během pěstování, 

které u některých látek mohou být 

v rozporu s evropskými předpisy pro 

rezidua pesticidů. Pravidelné monitorování 

pesticidů na sójových bobech ukazuje, že 

hladiny reziduí zůstávají v zákonných 

mezích. 

Nařízení ES 396/2005 

zakazuje uvádět do oběhu 

komodity, které nejsou 

v souladu s MLR stanovenými 

v přílohách. Nařízení ES 

č. 178/2006 stanoví přílohu I, 

ve které se uvádí seznamy 

potravin a krmiv, na něž se 

vztahují limity reziduí. 

Nařízení 149/2008 stanoví 

přílohy II, III a IV, ve kterých 

jsou předepsány MLR pro 

výrobky uvedené v příloze I. 

  

GMO neschválené v EU B    Odlišná rychlost schvalování nových GMO 

v EU a třetích zemích, ze kterých jsou 

olejnatá semena dovážena. Riziko, že 

v olejnatých semenech dovážených do EU 

budou stopová množství GMO 

neschválených v EU. 

  Jedná se spíše o problém 

dodržování právních předpisů 

než o problém bezpečnosti 

potravin. 

Fytotoxiny C    Sójové boby mohou obsahovat plevel. Směrnice 2002/32/ES 

omezuje maximální obsah 

toxických semen plevelů. 

 Jako kontrolní opatření se 

doporučuje vizuální kontrola 

sójových bobů. 

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v odstavci 2.3 dokumentu o metodice. 
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  2. S       ó                               

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminanty vzniklé při 

sušení   

        

- dioxin C    Spalování odpadu může vést 

k tvorbě dioxinů. Až dosud 

firmy zabývající se drcením 

sójových bobů zjišťovaly, že 

hladiny dioxinů v surovém 

sójovém oleji jsou nižší, než 

je mez stanovitelnosti. 

Kodex správné praxe pro 

prevenci a redukci 

kontaminace dioxiny a PCB 

s dioxinovým efektem 

v potravinách a krmivech 

(Kodex CAC/RCP 62-2006). 

 Správná výrobní praxe doporučuje používat 
pohonné hmoty, které negenerují dioxiny 
a sloučeniny s dioxinovým efektem a jiné 
škodlivé kontaminanty.  

V případě přímého ohřevu by se měly používat 
příslušné hořáky. Za nezbytné je považováno 
monitorování, aby bylo zajištěno, že sušení či 
zahřívání nezpůsobuje zvýšené hladiny dioxinů 
a PCB s dioxinovým efektem. Nepoužívat 
odpadní produkty jako palivo pro přímé sušení. 

Krmné suroviny 

ze sójových bobů musí splňovat limity pro 

dioxin a PCB s dioxinovým efektem stanovené 

ve směrnici 2002/32/ES. 

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v odstavci 2.3 dokumentu o metodice. 
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                  :         ó           ,          
a zpracování oleje  

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Hydraulické oleje nebo 

maziva ze zařízení 

C nízká vysoká 3 Hydraulické oleje a maziva mohou 

obsahovat toxické sloučeniny. 

 Program nezbytných 

předpokladů by měl zajistit, 

aby nedošlo ke kontaminaci 

výrobku nepotravinářskými 

hydraulickými oleji nebo 

mazivy, a omezit riziko 

kontaminace produktu 

hydraulickými oleji a mazivy 

s potravinářskou kvalitou na 

minimum. Program 

nezbytných předpokladů by 

mohl zahrnovat 

zaznamenávání použitých 

množství. 

 

Kontaminanty ve vodě jako 

PFOS a PFOA 

 

C nízká střední 2 Voda se používá v procesu drcení 

a rafinace. 

Voda používaná k výrobě 

krmiv podle 

nařízení183/2005/ES musí 

být odpovídající kvality. 

  

Čisticí prostředky 

a chemikálie do ohřívačů 

C střední střední 3 Do styku s produktem přicházejí čisticí 

prostředky a pára (využívající chemikálie 

pro ohřívače). 

 Čisticí prostředky používané 

při výrobě by měly být 

spláchnuty. Čisticí prostředky 

a chemikálie do ohřívačů 

musí být vhodné pro použití 

v potravinářském průmyslu. 

 

Kapaliny systémů ohřevu 

(THF) unikající ze zařízení 

 

C střední vysoká 4 THF mohou používat i nečlenové 

FEDIOLu. 

Podle kodexu FEDIOLu 

nazvaného Kodex správné 

praxe v oblasti zahřívání 

jedlých olejů v průběhu 

zpracování není použití THF 

Použít ohřev horkou vodou 

nebo párou. V opačném 

případě by mělo být zavedeno 

kontrolní opatření, které 

zajistí, že nedojde ke 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf


 

Příručka EFISC – odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmiv lisováním olejnatých semen a rafinací rostlinných olejů 

 51 

Krmiva  
H                                    ó               oleje  

 dovoleno. kontaminaci výrobku 

kapalinou  

systémů ohřevu. 

 

 3. Drcení sóji 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Toxiny z látek pro hubení 

škůdců 

C nízká vysoká 3 Otrávené zrní z otevřených boxů by mohlo 

skončit v potravinovém řetězci. 

 Je nutné použít takový 

program kontroly škůdců, 

který je vhodný pro použití 

v potravinovém řetězci. 

 

Toxické sloučeniny 

z hexanu, například benzen 

C nízká vysoká 3 Průmyslový hexan může obsahovat 

toxické sloučeniny. 

Směrnice 2009/32/ES stanoví 

kritéria čistoty pro použití 

hexanu během drcení 

olejnatých semen.  

Musí být použit hexan 

s potravinářskou kvalitou. 

 

Cizorodý materiál, například 

sklo, dřevo, kovy atd. 

P střední střední 3 Může být přítomen cizorodý materiál.  Měl by být zaveden systém 

pro odstraňování cizorodého 

materiálu. 
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  3.1 Výroba surového oleje  

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminanty z filtračních 

pomocných látek 

C nízká vysoká 3 Surový olej může potenciálně vyplavit 

kontaminanty z filtračních pomocných 

látek. 

 Používat filtrační pomocné 

látky, které jsou vhodné pro 

potravinářský průmysl. 

 

Minerální oleje z vadného 

systému regenerace 

C střední střední 3 K regeneraci hexanu se používají 

potravinářské minerální oleje s nízkou až 

střední viskozitou. Je v zájmu firmy 

zabývající se drcením olejnatých semen 

regenerovat co možná nejvíce hexanu, 

a tak systém regenerace řádně udržovat. 

 Minerální olej systému 

regenerace musí být 

potravinářské kvality. 

Program nezbytných 

předpokladů by měl zajistit, 

aby nedošlo ke kontaminaci 

výrobku oleji bez potavinářské 

kvality, a omezit riziko 

kontaminace produktu 

potravinářskými oleji na 

minimum. Program 

nezbytných předpokladů by 

mohl zahrnovat 

zaznamenávání použitých 

množství. 

Nizozemský limit GMP 

pro C (10-40) v olejích je 

400 mg/kg. 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká* střední 2 Pravidelné monitorování reziduí pesticidů 

na sójových bobech ukazuje, že hladiny 

reziduí zůstávají v zákonných mezích.  

Nařízení 396/2005 stanoví 

limity reziduí pesticidů. Toto 

nařízení umožňuje použít 

faktor zpracování/ 

koncentrace pesticidů ve 

zpracovávaných produktech 

za předpokladu, že je 

zajištěna bezpečnost 

potravin.  

Stanovisko FEDIOLu 

(11SAF181) uvádí, že na 

základě průměrného obsahu 

oleje v sójových bobech, který 

 * U některých zdrojů 

sójových bobů může být 

střední pravděpodobnost 

překročení MLR pro 

rezidua určitých 

pesticidů. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 se pohybuje v rozmezí 18 % 

až 21 %, by se měl ke 

stanovení MLR v sójovém 

oleji použít faktor zpracování 

ve výši 5. 

 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou být některé ze 

zakázaných pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich zjištění v surovém 

sójovém oleji je však velmi nízká. 

V případě sójových bobů je povoleno 

použití endosulfanu. Údaje z monitorování 

ukazují, že jeho rezidua v surovém oleji 

nepřesahují zákonný limit. 

Limity pro rezidua řady 

pesticidů v krmivech stanoví 

směrnice 2002/32/ES. 

  

Hexan, který je přítomen 

v surovém oleji po 

regeneraci 

C vysoká nízká 3 Po extrakci oleje hexanem a následné 

regeneraci hexanu z oleje zůstanou 

v surovém oleji stopová množství hexanu. 

 Nařízení 767/2009 o uvádění 

krmiv na trh stanoví, že krmné 

suroviny nesmí obsahovat 

žádné chemické nečistoty 

pocházející z výrobního 

procesu a z pomocných 

technických látek, pokud 

v katalogu není uveden 

maximální obsah. Katalog pro 

krmné suroviny v nařízení 

68/2013 zavádí limit pro 

stanovení maximálního 

obsahu těchto chemických 

nečistot ve výši 0,1 % (1 000 

ppm). 

 Toxikologická hodnocení 

ukazují, že bezpečným 

krmivem je surový sójový 

olej s úrovněmi hexanu 

až do výše 1 000 ppm. 

FOSFA má limit teploty 

vznícení 121 ° ̊C, který se 

vztahuje na bezpečnost 

během dopravy 

a skladování. 
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  3.2                          

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Minerální oleje z vadného 

systému regenerace 

C střední střední 3 K regeneraci hexanu se používají 

potravinářské minerální oleje s nízkou až 

střední viskozitou. Je v zájmu firmy 

zabývající se drcením olejnatých semen 

regenerovat co možná nejvíce hexanu, 

a tak systém regenerace řádně udržovat. 

 Minerální olej systému 

regenerace musí být 

potravinářské kvality. 

Program nezbytných 

předpokladů by měl zajistit, 

aby nedošlo ke kontaminaci 

výrobku oleji bez potavinářské 

kvality, a omezit riziko 

kontaminace produktu 

potravinářskými oleji na 

minimum. Program 

nezbytných předpokladů by 

mohl zahrnovat 

zaznamenávání použitých 

množství. 

Nizozemský limit GMP 

pro C (10-40) v olejích je 

400 mg/kg. 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká* střední 2 Pravidelné monitorování reziduí pesticidů 

na sójových bobech ukazuje, že hladiny 

reziduí mohou překročit zákonné meze.  

Nařízení 396/2005 stanoví 

limity reziduí pesticidů. Toto 

nařízení umožňuje použít 

faktor zpracování/ 

koncentrace pesticidů ve 

zpracovávaných produktech 

za předpokladu, že je 

zajištěna bezpečnost 

potravin.  

 

Zkontrolovat příchozí sójové 

boby nebo surové lecitiny. 

Jestliže úroveň reziduí 

pesticidů stanovený limit 

překročí, mělo by se provést 

hodnocení bezpečnosti 

krmiva. 

* U některých zdrojů 

sójových bobů může být 

střední pravděpodobnost 

překročení MLR pro 

rezidua určitých 

pesticidů. 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou být některé ze 

zakázaných pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich zjištění v surovém 

sójovém oleji je však velmi nízká. 

V případě sójových bobů je povoleno 

použití endosulfanu. Údaje z monitorování 

Limity pro rezidua řady 

pesticidů v krmivech stanoví 

směrnice 2002/32/ES. 
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 ukazují, že jeho rezidua v surovém oleji 

nepřesahují zákonný limit. 

Hexan, který je přítomen 

v surových lecitinech po 

regeneraci 

C vysoká nízká 3 Po extrakci oleje hexanem a následné 

regeneraci hexanu z oleje zůstanou 

v surovém oleji stopová množství hexanu. 

Nařízení 767/2009 o uvádění 

krmiv na trh stanoví, že krmné 

suroviny nesmí obsahovat 

žádné chemické nečistoty 

pocházející z výrobního 

procesu a z pomocných 

technických látek, pokud 

v katalogu není uveden 

maximální obsah. Katalog pro 

krmné suroviny v nařízení 

68/2013 zavádí limit pro 

stanovení maximálního 

obsahu těchto chemických 

nečistot ve výši 0,1 % (1 000 

ppm). 

 Toxikologická hodnocení 

ukazují, že jsou 

bezpečným krmivem 

krmné suroviny 

s úrovněmi hexanu až do 

výše 1 000 ppm. FOSFA 

má limit teploty vznícení 

121 ° ̊C, který se vztahuje 

na bezpečnost během 

dopravy a skladování. 

Patogeny B nízká střední 2 Mikrobiologický růst v důsledku 

kondenzace vody vypařující se z vlhkých 

slizovitých látek. 
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  3.3         ó        x       a       

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Dioxin z protispékavých 

látek 

C nízká vysoká 3 Protispékavé látky jsou minerálního 

původu a mohou přirozeně obsahovat 

dioxin. Dioxin je toxický pro lidi i zvířata. 

Kritéria kvality pro 

protispékavé látky stanoví 

nařízení 2439/1999/ES. 

Nákup protispékavých látek 

krmivářské kvality. 

 

Salmonela B vysoká vysoká 4 Salmonela představuje významné riziko 

mikrobiologické kontaminace krmiva. 

Salmonely jsou rozšířené v životním 

prostředí a každý článek v potravinovém 

řetězci, od výrobců až po spotřebitele, 

musí hrát svou úlohu ve snižování rizika 

újmy na zdraví zvířat i lidí způsobené 

salmonelou.  FEDIOL spolu se třemi 

dalšími sdruženími zastupujícími 

dodavatele a spotřebitele krmiv, tj. 

FEFAC, COCERAL a COPA-COGECA, 

přijaly odpovědnost za vydání pokynů, 

které mají odvětví pomoci s kontrolou 

salmonely, a v červnu 2011 vydaly 

„Společné zásady pro řízení rizika 

salmonely v krmivovém řetězci“. Evropská 

příručka správné praxe při průmyslové 

výrobě bezpečných krmiv byla upravena 

tak, aby byla s těmito zásadami v souladu. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA - Společné 

zásady pro řízení rizika 

salmonely v krmivovém 

řetězci. 

 

Program nezbytných 

předpokladů provozovatele 

musí obsahovat tato opatření: 

a) Chránit krmné suroviny 

před kontaminací během 

zpracování a skladování, 

například uzavřenými 

systémy, hygienickými 

postupy nebo podle potřeby 

rozdělením prostor na 

hygienické zóny. 

b) Kontrolovat čas a teplotu 

u opékače, kterým se 

odstraňuje rozpouštědlo. 

c) Kontrolovat vlhkost 

šrotu/expelerů  

 

Jestliže monitorovací systém 

hlásí, že byla v hotové krmné 

surovině zjištěna salmonela, 

je třeba zvážit tato opatření: 

o provést 
sérotypizaci a zpětné ověření 
s cílem určit zdroj 

 

Provozovatel zavede 

monitorování výroby, 

přičemž budou odebrány 

vzorky z celého procesu 

v místě, kde produkt 

opouští opékač, kterým 

se odstraňuje 

rozpouštědlo, 

v okamžiku, kdy produkt 

vstoupí do skladovacího 

sila, až po prostor 

vykládky. 

 

Provozovatel si na 

základě historických 

údajů stanoví realistické 

cíle, pokud jde 

o snižování výskytu 

kontaminace salmonelou 

v jeho šrotu/expelerech. 
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 kontaminace; 
o přezkoumat 
podmínky zpracování 
a relevantní programy 
nezbytných předpokladů; 
o další čištění 
skladu a vozidel (v případě 
potřeby);  
o další čištění 
závodu a zařízení;  
o přezkoumat 
předchozí výsledky 
monitorování; 
o zvážit doplňující 
školení nebo změny procesu 
či postupů; 
o provést chemické 
ošetření ve snaze snížit výskyt 
salmonely na přijatelnou 
úroveň. 

Dioxin z použitých bělicích 

hlinek 

C nízká vysoká 3 Bělicí hlinky jsou minerálního původu 

a mohou přirozeně obsahovat dioxin. 

Dioxin je toxický pro lidi i zvířata. 

Směrnice 2002/32/ES 

omezuje obsah dioxinů 

v krmivech rostlinného 

původu na 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) a omezuje 

celkový obsah dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem na 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

FEDIOL vytvořil Kodex 

správné praxe v oblasti 

podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje, 

který uvádí jako horní hranici 

maximálního limitu pro dioxiny 

a PCB s dioxinovým efektem 

hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od 

dodavatelů, kteří splňují 

specifikace FEDIOLu 

uvedené v jeho Kodexu 

správné praxe v oblasti 

podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje. 

Toto riziko se týká pouze 

integrovaných zařízení 

na drcení a rafinaci. 

Rezidua hexanu C vysoká nízká 3 Rezidua hexanu jsou přítomna ve šrotu 

z olejnatých semen. 

Nařízení 767/2009 o uvádění 

krmiv na trh stanoví, že krmné 

suroviny nesmí obsahovat 

 Toxikologická hodnocení 

ukazují, že je bezpečným 

krmivem šrot z olejnatých 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 žádné chemické nečistoty 

pocházející z výrobního 

procesu a z pomocných 

technických látek, pokud 

v katalogu není uveden 

maximální obsah. Katalog pro 

krmné suroviny v nařízení 

68/2013 zavádí limit pro 

stanovení maximálního 

obsahu těchto chemických 

nečistot ve výši 0,1 % (1 000 

ppm). 

semen s úrovněmi 

hexanu až do výše 1 000 

ppm. Německo má 

smluvní specifikace 

uvádějící maximálně 300 

ppm hexanu v sójovém 

šrotu, aby se zabránilo 

výbuchu během říční 

nákladní dopravy. 

Kadmium C nízká střední 2 V závislosti na původu mohou sójové boby 

obsahovat zvýšené úrovně kadmia, což je 

důsledkem toho, že kadmiem byla 

kontaminovaná fosforečná hnojiva. 

 

  Toto riziko se vztahuje 

na některé zeměpisné 

oblasti původu. 
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  3.4 O         ó              

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Salmonela B vysoká vysoká 4 Salmonela představuje významné riziko 

mikrobiologické kontaminace krmiva. 

Salmonely jsou rozšířené v životním 

prostředí a každý článek v potravinovém 

řetězci, od výrobců až po spotřebitele, 

musí hrát svou úlohu ve snižování rizika 

újmy na zdraví zvířat i lidí způsobené 

salmonelou.  FEDIOL spolu se třemi 

dalšími sdruženími zastupujícími 

dodavatele a spotřebitele krmiv, tj. 

FEFAC, COCERAL a COPA-COGECA, 

převzaly odpovědnost a vydaly v červnu 

2011 „Společné zásady pro řízení rizika 

salmonely v krmivovém řetězci“. Evropská 

příručka správné praxe při průmyslové 

výrobě bezpečných krmiv byla upravena 

tak, aby byla s těmito zásadami v souladu. 

 

 FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA - Společné 

zásady pro řízení rizika 

salmonely v krmivovém 

řetězci. 

. 

Program nezbytných 

předpokladů provozovatele 

musí obsahovat tato opatření: 

a) Chránit krmné suroviny 

před kontaminací během 

zpracování a skladování, 

například uzavřenými 

systémy, hygienickými 

postupy nebo podle potřeby 

rozdělením prostor na 

hygienické zóny. 

b) Kontrolovat vlhkost  

 

Jestliže monitorovací systém 

hlásí, že byla v hotové krmné 

surovině zjištěna salmonela, 

je třeba zvážit tato opatření: 

o provést 
sérotypizaci a zpětné ověření 
s cílem určit zdroj 
kontaminace; 
o přezkoumat 
podmínky zpracování 
a relevantní programy 
nezbytných předpokladů; 
o další čištění 
skladu a vozidel (v případě 
potřeby);  
o další čištění 
závodu a zařízení;  
o přezkoumat 
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 předchozí výsledky 
monitorování; 
o zvážit doplňující 
školení nebo změny procesu 
či postupů; 
o  provést chemické 
ošetření ve snaze snížit výskyt 
salmonely na přijatelnou 
úroveň. 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká* střední 2 Pravidelné monitorování reziduí pesticidů 

na sójových bobech ukazuje, že hladiny 

reziduí zůstávají v zákonných mezích.  

Politika MLR v třetích zemích se liší od 

politiky MLR v EU. 

Nařízení (ES) č. 396/2005 stanoví 

limity reziduí pesticidů.  

Smlouva FEDIOL na nákup 

slunečnicových semen z oblasti 

Černého moře (obsahuje doložku 

o dodržování předpisů EU 

v souvislosti s MLR). 

 * U některých zdrojů 

sójových bobů může být 

střední pravděpodobnost 

překročení MLR pro 

rezidua určitých 

pesticidů. 
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  4. Rafinace  

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminanty v pomocných 

látkách   

(alkalický roztok, kyseliny), 

například rtuť v louhu 

sodném. 

C nízká vysoká 3 Pomocné látky přicházejí do kontaktu 

s výrobkem. 

 Pomocné látky, které přímo 

přicházejí do styku s olejem, 

musí být určeny pro použití 

v potravinách nebo musí být 

potravinářské kvality. 
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  4.1 Výroba rafinovaného sójového oleje 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  
KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Dioxiny a PCB 

s dioxinovým efektem 

C nízká vysoká 3 Potenciálním zdrojem kontaminace oleje 

dioxinem je sušení sójových bobů a bělicí 

hlinka. Avšak dávka bělicí hlinky použité 

během rafinace je pouze 1–3 %. Dioxin se 

během destilace částečně odpařuje. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů 

v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový 

obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem 

na  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe 

v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí 

hlinky pro rafinaci oleje, který uvádí jako horní 

hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB 

s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Nákup čerstvé bělicí 

hlinky od dodavatelů, 

kteří splňují specifikace 

FEDIOLu uvedené 

v jeho Kodexu správné 

praxe v oblasti 

podmínek nákupu 

čerstvé bělicí hlinky pro 

rafinaci oleje. 

 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká* střední 2 Pravidelné monitorování reziduí pesticidů 

na sójových bobech ukazuje, že hladiny 

reziduí mohou překročit zákonné meze. 

Avšak ze zkušeností vyplývá, že rezidua 

pesticidů jsou odstraněna během rafinace. 

Nařízení 396/2005 stanoví limity reziduí 

pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít 

faktor zpracování/koncentrace pesticidů ve 

zpracovávaných produktech za předpokladu, 

že je zajištěna bezpečnost krmiva. 

Stanovisko FEDIOLu (11SAF181) uvádí, že 

na základě průměrného obsahu oleje 

v sójových bobech, který se pohybuje 

v rozmezí 18 % až 21 %, by se měl ke 

stanovení MLR v sójovém oleji použít faktor 

zpracování ve výši 5. 

 * U některých 

zdrojů sójových 

bobů může být 

střední 

pravděpodobno

st překročení 

MLR pro 

rezidua určitých 

pesticidů. 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou být některé ze 

zakázaných pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich zjištění v surovém 

sójovém oleji je však velmi nízká. 

Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech 

stanoví směrnice 2002/32/ES. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 v krmivech V případě sójových bobů je povoleno 

použití endosulfanu. Údaje z monitorování 

ukazují, že jeho rezidua v surovém oleji 

nepřesahují zákonný limit. 

Cizorodý materiál, například 

sklo, dřevo, kovy atd. 

P střední střední 3 Může být přítomen cizorodý materiál.  Používat hygienické 

postupy (např. 

uzavřené systémy). 

Používat filtr před 

nakládkou.  

 

 

 

 4.2 F               :                                       ó   

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  
KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

         

Dioxin C nízká vysoká 3 Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem 

kontaminace dioxiny během rafinace oleje. 

Avšak dávka bělicí hlinky použité během 

rafinace je pouze 1–3 %. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů 

v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový 

obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem 

na  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkty určené ke krmení zvířat, které 

obsahují nežádoucí látku v množství 

přesahujícím zákonný limit, nesmějí být za 

účelem rozředění míšeny se stejným či jiným 

produktem určeným ke krmení zvířat 

(směrnice 2002/32/ES). 

Nákup čerstvé bělicí 

hlinky od dodavatelů, 

kteří splňují specifikace 

FEDIOLu uvedené 

v jeho Kodexu správné 

praxe v oblasti 

podmínek nákupu 

čerstvé bělicí hlinky pro 

rafinaci oleje. 

 



 

Příručka EFISC – odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmiv lisováním olejnatých semen a rafinací rostlinných olejů 

 64 

Krmiva  
H                                    ó               oleje  

 Podle nařízení 225/2012, kterým se mění 

nařízení 183/2005 o hygieně krmiv, musí být 

provedena zkouška na celkové množství 

dioxinů a PCB s dioxinovým efektem u 100 % 

šarží destilátů mastných kyselin pro krmiva.  

FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe 

v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí 

hlinky pro rafinaci oleje, který uvádí jako horní 

hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB 

s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká* střední 2 Pravidelné monitorování reziduí pesticidů 

na sójových bobech ukazuje, že hladiny 

reziduí mohou překročit zákonné meze. 

Během rafinace se rezidua pesticidů 

přesunou z oleje do destilátu mastných 

kyselin. 

Nařízení 396/2005 stanoví limity reziduí 

pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít 

faktor zpracování/koncentrace pesticidů ve 

zpracovávaných produktech za předpokladu, 

že je zajištěna bezpečnost krmiva. 

Zkontrolovat příchozí 

sójové boby nebo 

destiláty mastných 

kyselin. Jestliže úroveň 

reziduí pesticidů 

stanovený limit 

překročí, mělo by se 

provést hodnocení 

bezpečnosti krmiva. 

* U některých 

zdrojů sójových 

bobů může být 

střední 

pravděpodobno

st překročení 

MLR pro 

rezidua určitých 

pesticidů. 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C nízká vysoká 3 V životním prostředí mohou být některé ze 

zakázaných pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich zjištění v surovém 

sójovém oleji je však velmi nízká. 

V případě sójových bobů je povoleno 

použití endosulfanu. Údaje z monitorování 

ukazují, že jeho rezidua v surovém oleji 

nepřesahují zákonný limit. 

Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech 

stanoví směrnice 2002/32/ES. 

Neodpovídající produkt 

by neměl být použit pro 

krmiva. 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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  4.3 
C                :         ó                      
a  ó                                       

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  
KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká střední 2 Pravidelné monitorování reziduí pesticidů 

na sójových bobech ukazuje, že hladiny 

reziduí mohou překročit zákonné meze. 

Úroveň reziduí pesticidů v kyselém oleji 

bude odpovídat úrovni v případě surového 

oleje. 

Nařízení 396/2005 stanoví limity reziduí 

pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít 

faktor zpracování/koncentrace povolených 

pesticidů ve zpracovávaných produktech za 

předpokladu, že je zajištěna bezpečnost 

krmiva. 

Zkontrolovat příchozí 

sójové boby nebo 

mýdlové kaly a kyselý 

olej. Jestliže úroveň 

reziduí pesticidů 

stanovený limit 

překročí, mělo by se 

provést hodnocení 

bezpečnosti krmiva. 

* U některých 

zdrojů sójových 

bobů může být 

střední 

pravděpodobno

st překročení 

MLR pro 

rezidua určitých 

pesticidů. 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou být některé ze 

zakázaných pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich zjištění v surovém 

sójovém oleji je však velmi nízká. 

V případě sójových bobů je povoleno 

použití endosulfanu. Údaje z monitorování 

ukazují, že jeho rezidua v surovém oleji 

nepřesahují zákonný limit. 

Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech 

stanoví směrnice 2002/32/ES. 

  

Dioxin C velmi nízká vysoká 2 Základní přehled o drcení a rafinaci při 

výrobě mýdlových kalů, který vypracoval 

FEDIOL (ref 12SAF183), uvádí, že úroveň 

v mýdlovém kalu obsažených 

kontaminantů rozpustných v oleji odpovídá 

úrovni v případě surových olejů. 

Podle nařízení 225/2012, kterým se mění 

nařízení 183/2005 o hygieně krmiv, musí být 

provedena zkouška na celkové množství 

dioxinů a PCB s dioxinovým efektem u 100 % 

šarží mýdlových kalů a kyselých olejů pro 

krmiva.  

 

 V integrovaných 

zařízeních na 

drcení a rafinaci 

lze mýdlové 

kaly tudíž 

bezpečně vrátit 

zpět na šrot. 
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  4.4 C                :         ó                    

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  
KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

         

Dioxin C střední vysoká 4 Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem 

kontaminace dioxiny během rafinace 

oleje. Během chemické rafinace se 

dioxiny koncentrují do deodestilátů. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů 

v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah 

dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Podle nařízení 225/2012, kterým se mění nařízení 

183/2005 o hygieně krmiv, musí být provedena 

zkouška na celkové množství dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem u 100 % šarží deodestilátů 

pro krmiva.  

 

Produkty určené ke krmení zvířat, které obsahují 

nežádoucí látku v množství přesahujícím zákonný 

limit, nesmějí být za účelem rozředění míšeny se 

stejným či jiným produktem určeným ke krmení 

zvířat (směrnice 2002/32/ES). 

FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti 

podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci 

oleje, který uvádí jako horní hranici maximálního 

limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem 

hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Deodestiláty z chemické 

rafinace nesmí být v krmivu 

použity, pokud nejsou 

ošetřeny tak, aby se zajistilo, 

že úrovně dioxinů odpovídají 

limitům stanoveným ve 

směrnici 2002/32 

o nežádoucích látkách (viz 

také informační přehled 

vypracovaný FEDIOLem 

o ošetřených deodestilátech 

určených do krmiva, ref. 

12SAF196). 

 

Mastné výrobky získané 

během procesů rafinace šarží 

kombinujících fyzickou 

a chemickou rafinaci do 

jednoho procesu a stejné 

zařízení lze použít 

v souvislosti s krmivy, jestliže 

existuje analytický důkaz 

prokazující, že jsou limity 

dioxinu a reziduí pesticidů 

dodrženy. 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od 

dodavatelů, kteří splňují 

specifikace FEDIOLu 

uvedené v jeho Kodexu 

správné praxe v oblasti 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje. 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C vysoká střední 4 Pravidelné monitorování reziduí 

pesticidů na sójových bobech ukazuje, 

že hladiny reziduí mohou překročit 

zákonné meze. Během chemické 

rafinace se rezidua pesticidů 

koncentrují do deodestilátů. 

Nařízení 396/2005 stanoví limity reziduí pesticidů. 

Toto nařízení umožňuje použít faktor přenosu 

povolených pesticidů do zpracovávaných produktů 

za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiva. 

Zkontrolovat příchozí sójové 

boby nebo deodestilát. 

Jestliže úroveň reziduí 

pesticidů stanovený limit 

překročí, mělo by se provést 

hodnocení bezpečnosti 

krmiva. 

 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C střední vysoká 4 V životním prostředí mohou být některé 

ze zakázaných pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich zjištění 

v surovém sójovém oleji je však velmi 

nízká. Během rafinace se do destilátu 

může částečně dostat endosulfan. 

Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví 

směrnice 2002/32/ES. 

 

Deodestiláty z chemické 

rafinace nesmí být v krmivu 

použity, pokud nejsou 

ošetřeny tak, aby se zajistilo, 

že úrovně reziduí pesticidů 

odpovídají limitům 

stanoveným ve směrnici 

2002/32 o nežádoucích 

látkách (viz také informační 

přehled vypracovaný 

FEDIOLem o ošetřených 

deodestilátech určených do 

krmiva, ref. 12SAF196). 

 

Minerální olej C střední střední 3 Minerální olej používaný jako přísada 

proti prachu se koncentruje do 

deodestilátu 

 Zkontrolovat příchozí sójové 

boby nebo deodestilát. 
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 5. Hydrogenace sójového oleje  

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Nikl  C nízká vysoká 3 Nikl se používá jako katalyzátor při 

hydrogenaci (ztužování) oleje.  

 Pomocné látky, které přímo 

přicházejí do styku s olejem, 

musí být určeny pro použití 

v potravinách nebo musí být 

potravinářské kvality. 

Ztužený olej filtrovat. 

 

Obsah niklu ve 

ztužených olejích od 

členů sdružení FEDIOL 

je výrazně nižší než 20 

ppm. 
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  A. Skladování a           ó               ó               slupek 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPO

DOBNOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Toxiny z látek pro hubení 

škůdců 

C nízká vysoká 3 Otrávené zrní z otevřených boxů by mohlo 

skončit v potravinovém řetězci. 

 Je nutné použít takový 

program kontroly škůdců, 

který je vhodný pro použití 

v potravinovém řetězci. 

 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C střední střední 3 Posklizňové používání pesticidů na olejnatá 

semena je kritické kvůli tomu, že čas na 

odbourání pesticidů je pak velmi omezen. Země 

vyvážející olejnatá semena pracují s pozitivními 

seznamy pro používání pesticidů, které 

v případě některých látek mohou být v rozporu 

s evropskými předpisy, zejména v případě 

měkkých semen, například slunečnice. 

Nařízení 396/2005 zakazuje 

uvádět do oběhu komodity, které 

nejsou v souladu s MLR 

stanovenými v příloze 

uvedeného nařízení. 

Přepravní a skladovací 

firmy musí pesticidy 

používat správným 

způsobem a vést o tom 

záznamy. V opačném 

případě musí ověřit, zda 

úrovně reziduí pesticidů 

používaných při přepravě 

a skladování odpovídají 

předpisům EU. 

 

Kontaminace předchozím 

nákladem při přepravě 

zemědělským vozem, 

nákladním automobilem 

nebo říčním plavidlem či 

zaoceánskou lodí 

C nízká vysoká 3 Přeprava olejnatých semen a šrotů z nich 

většinou neprobíhá v dopravních prostředcích 

určených výlučně pro přepravu potravin či krmiv. 

 Přepravní firmy musí 

zemědělské vozy, nákladní 

automobily, říční plavidla 

a zaoceánské lodě před 

nakládkou čistit. Kontrola 

čistoty před nakládkou. 

 

Kontaminace předchozím 

nákladem během 

skladování 

C nízká vysoká 3 Olejnatá semena a šrot z nich mohou být 

kontaminovány mykotoxinem obsaženým 

v předchozích nákladech. 

 Skladovací společnosti 

musí prostory před 

použitím vyčistit 

a následně jejich čistotu 

zkontrolovat. 

 

Přísada proti prachu 

používaná na sójové boby 

C střední střední 3 Jako prevence proti usazování prachu je v USA 

povolen postřik bílými oleji (parafíny) aplikovaný 

na sójové boby v množství až 200 ppm. V Jižní 

 Zkontrolovat příchozí 

sójové boby z USA. 
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 Americe se používá sójový olej. 

Falšování melaminem C nízká střední 2 Z analytického hlediska se melamin podobá 

proteinům. 

Nařízení 2002/32 stanoví pro 

množství melaminu v krmných 

surovinách limit ve výši 2,5 mg/kg. 

  

 

 

 

 Nové 

B. 

          ó               odvozených p                    

v krmivech –                  ,                    ,                

                       (                            ). 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace předchozím 

nákladem 

        

- Silniční cisterny, 
železniční cisterny a říční 
plavidla  

C střední vysoká 4 Silniční cisternová vozidla a říční 

plavidla mohla být použita pro jiné 

produkty neslučitelné s potravinami 

nebo krmivy, například pro 

petrochemické produkty. 

 Silniční cisternová vozidla 

a říční plavidla, která nejsou 

určena výlučně pro přepravu 

potravin nebo krmiv, musí 

projít schváleným procesem 

čištění. 

 

- Silniční cisterny, cisternové 

kontejnery, železniční cisterny 

a říční plavidla splňující normy 

EU pro přepravu potravin 

C nízká vysoká 3 Většina rostlinných olejů je 

přepravována dopravními prostředky 

určenými výhradně pro potraviny. 

Nařízení (ES) č. 852/2004 

o hygieně potravin vyžaduje, 

aby tekuté potraviny byly 

přepravovány silničními 

cisternami, železničními 

cisternami a říčními plavidly 

určenými výhradně pro tyto 

potraviny. 

Zkontrolovat předchozí 

náklady pomocí praktické 

příručky FEDIOL a předchozí 

náklad(y), pokud jde 

o dopravní prostředky 

a vnitřní povrch nádrže (ref. 

07COD143F). 

 



 

Příručka EFISC – odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmiv lisováním olejnatých semen a rafinací rostlinných olejů 

 71 

Krmiva  
H                                    ó               oleje  

 
 

FEDIOL – Kodex správné 

pracovní praxe pro 

hromadnou silniční 

a železniční kontejnerovou 

přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách 

(ref. 07COD138). 

- Pobřežní cisternové lodě 

splňující normy EU pro 

přepravu potravin 

C nízká vysoká 3 V případě pobřežních cisternových lodí 

převážejících oleje a tuky při krátkých 

námořních plavbách v EU se jako 

absolutní minimum stanoví podmínka, 

aby bezprostředním předchozím 

nákladem byl produkt, který je buď 

potravinou, nebo se jedná o výrobek 

uvedený na seznamu látek, které jsou 

přijatelné jako bezprostřední předchozí 

náklad, vydaném EU ve směrnici 

96/3/ES. 

FEDIOL – Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Zkontrolovat předchozí 

náklady pomocí praktické 

příručky FEDIOL a předchozí 

náklad(y), pokud jde 

o dopravní prostředky 

a vnitřní povrch nádrže (ref. 

07COD143F). Osvědčení 

FOSFA o shodě, čistotě 

a vhodnosti lodních nádrží 

vystavené inspektorem, který 

je členem FOSFA. 

Kombinovaný list FOSFA 

o původu podepsaný 

kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné 

prohlášení podepsané 

vlastníkem lodi nebo 

pověřeným zástupcem, platné 

před nakládkou nebo 

překládkou nákladu. 

 

Kontaminace čisticími 

prostředky 

        

- Silniční cisterny, železniční 

cisterny a říční plavidla 

C střední střední 3 Zvýšené riziko u čistících stanic, které 

na jednom místě čistí nádrže na krmiva 

a chemické nádrže. 

FEDIOL – Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152). 

Používat při čištění nádrží 

správné postupy. 

 

. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Pobřežní cisternové lodě C střední střední 3 Zvýšené riziko v případě, že pobřežní 

plavidlo není určeno výlučně pro 

přepravu krmiv nebo potravin. 

FEDIOL – Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Osvědčení FOSFA o shodě, 

čistotě a vhodnosti lodních 

nádrží vystavené 

inspektorem, který je členem 

FOSFA. 

Kombinovaný list FOSFA 

o původu podepsaný 

kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné 

prohlášení podepsané 

vlastníkem lodi nebo 

pověřeným zástupcem, platné 

před nakládkou nebo 

překládkou nákladu.  

 

Kapaliny systémů ohřevu 

nebo chlazení unikající ze 

zařízení 

        

- Silniční cisterny  C nízká vysoká 3 Používají se nerezové cisterny, které 

jsou vyhřívány chladicí vodou z motoru 

systémem dvojitých stěn (nikoli 

spirálami).  

FEDIOL – Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie 

(14COD152). 

Zakazuje se používat ohřívací 

kapaliny v systémech přímého 

ohřevu. 

 

- Železniční cisterny, 

cisternové nákladní lodě  

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

nízká 

 

 

 

 

vysoká 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. Nicméně 

vzhledem k relativně nízkým teplotám 

ohřevu, které se během přepravy 

používají, je možnost úniku ohřívací 

kapaliny do produktu nízká. 

 

FEDIOL – Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie 

(14COD152). 

 

 

Topné spirály v železničních 

cisternách musí být 

z nerezové oceli. 

Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí přepravce oleje 

zajistit dokumentaci 

o možných čistých ztrátách 

a provést analýzu, bude-li to 

Doporučuje se použít ohřev 

horkou vodou nebo párou. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Pobřežní 
cisternové lodě 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

nízká 

 

 

 

 

 

 

vysoká 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. Nicméně 

vzhledem k relativně nízkým teplotám 

ohřevu, které se během přepravy 

používají, je možnost úniku ohřívací 

kapaliny do produktu nízká. 

 

 

 

 

FEDIOL – Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie 

(14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

nutné.  

 

 

 

Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí přepravce oleje 

zajistit dokumentaci 

o možných čistých ztrátách 

a provést analýzu, bude-li to 

nutné. 

Cizí tělesa P střední střední 3   Plán jakosti by měl obsahovat 

požadavek na nakládku 

silničních cisternových vozidel 

rafinovanými oleji pod 

střechou. 

 

Falšování C/P/B střední střední 3 K falšování minerálními oleji dochází 

při přepravě olejů v zemích původu 

těchto olejů. 

FEDIOL – Kodex správné 

pracovní praxe pro 

hromadnou silniční 

a železniční kontejnerovou 

přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Analyzovat všechny příchozí 

šarže. 

Uplatnění minimálních 

závazných požadavků 

Kodexu správné pracovní 

praxe pro hromadnou silniční 

a železniční kontejnerovou 

přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách 

(FEDIOL), jako je dostupnost 

informací o poloze vozu 

během cesty a zapečetění 

nádrže (ref. 07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Skladování sójového oleje 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace kvůli 

nedostatečnému oddělení 

(kontaminace z předchozích 

nákladů, použitím 

nesprávných spojů, sdílením 

zařízení) 

C nízká vysoká 3 Tato kategorie rizik se vztahuje na 

terminály, kde se skladují jak chemické 

látky, tak rostlinné oleje. Menší riziko je 

v případě, že terminál v souvislosti se 

skladováním rostlinných olejů uplatňuje 

seznam přijatelných předchozích nákladů 

během námořní přepravy vydaný 

Evropskou unií. Nejmenší riziko je 

v případě, že se rostlinné oleje skladují 

v nádržích, které jsou určeny výlučně 

k uchovávání potravin. 

Terminály v EU, které skladují 

oleje a tuky pro potravinářské 

účely, jsou povinny uplatňovat 

HACCP (nařízení ES 

č. 852/2004) 

 

Vyhrazení skladovacích 

nádrží výlučně k uchovávání 

potravin nebo krmiv. 

V opačném případě musí být 

skladovací nádrže alespoň 

v souladu s předpisy EU 

týkajícími se předchozích 

nákladů, které byly stanoveny 

pro námořní dopravu ve 

směrnici 96/3/ES. 

 

Kontaminace čisticími 

prostředky 

C nízká vysoká 3 Tato kategorie rizik se vztahuje na 

terminály, kde se skladují jak chemické 

látky, tak rostlinné oleje. Tyto terminály se 

mohou zdráhat používat čisticí prostředky, 

které jsou vhodné pro použití 

v potravinářském průmyslu. U těch 

terminálů v EU, které uplatňují HACCP 

a které rostlinné oleje a chemikálie 

skladují odděleně, je pravděpodobnost 

použití nesprávných čisticích prostředků 

velmi nízká. 

 Čisticí prostředky musí být 

vhodné pro použití 

v potravinářském průmyslu. 

 

 

Rozpouštědla z nátěrových 

hmot 

C nízká vysoká 3 Rozpouštědla z nových nátěrů se 

přenesou do oleje, který se během 

rafinace může dostat do destilátů 

mastných kyselin 

 Používat nádrže nerezové 

nebo při použití nádrží 

s novým nátěrem nepoužívat 

destiláty mastných kyselin 

jako krmivo 
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 Kapaliny systémů ohřevu 

unikající z vadných zařízení 

C nízká vysoká 3 V systémech ohřevu mohou být používány 

toxické kapaliny. Nicméně vzhledem 

k relativně nízkým teplotám ohřevu, které 

se během skladování používají, je 

možnost úniku ohřívací kapaliny do 

produktu nízká. 

 Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí skladovací firma 

zajistit dokumentaci o čistých 

ztrátách a provést analýzu, 

bude-li to nutné.  

Doporučuje se použít 

ohřev vodou nebo párou. 

Nesprávné používání 

přídatných látek 

C nízká vysoká 3 Přídatné látky povolené pro potravinářský 

olej se použijí do oleje určeného do krmiva 

a naopak, přičemž je možné, že k tomuto 

účelu nebyly schváleny.  

 Dohodnout jasné specifikace 

ohledně používání přídatných 

látek 

 

Falšování minerálním 

olejem 

 nízká vysoká 3 K falšování minerálními oleji dochází v 

zemích původu. Provádějí se intenzivnější 

kontroly, a pravděpodobnost falšování se 

tudíž snížila. 
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  D.           ó                                 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPO

DOBNOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace při přepravě         

- Kontaminace předchozími 

náklady, které se vyskytují 

v nádržích nebo potrubí 

C střední  střední 3  V případě zaoceánských lodí 

převážejících oleje a tuky do EU se jako 

absolutní minimum stanoví podmínka, aby 

bezprostředním předchozím nákladem byl 

produkt, který je buď potravinou, nebo se 

jedná o výrobek uvedený na seznamu 

látek, které jsou přijatelné jako 

bezprostřední předchozí náklad, vydaném 

EU ve směrnici 96/3/ES. 

Směrnice 96/3/ES (odchylně od 

nařízení ES č. 852/2004) stanoví, že 

předchozí náklady musí být 

zkontrolovány.   

 

 

Smlouvy FOSFA ukládají prodejci 

povinnost informovat kupujícího, jaké 

tři předchozí náklady byly převáženy 

v rámci námořní přepravy olejů a tuků. 

 

FEDIOL – Kodex správné praxe pro 

hromadnou přepravu olejů a tuků do 

nebo v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně provozních 

postupů FOSFA). 

 

EU nereguluje námořní dopravu olejů 

a tuků pro použití v krmivech. 

Osvědčení FOSFA 

o shodě, čistotě 

a vhodnosti lodních nádrží 

vystavené inspektorem, 

který je členem FOSFA. 

Kombinovaný list FOSFA 

o původu podepsaný 

kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné 

prohlášení podepsané 

vlastníkem lodi nebo 

pověřeným zástupcem, 

platné před nakládkou 

nebo překládkou nákladu 

 

       Pro potřeby nakládky 

a vykládky používat 

potrubí určená výlučně pro 

daný účel. 

 

- Kontaminace čisticími 

prostředky  

C nízká  vysoká 3 Námořní přepravní společnosti obvykle 

dodržují správné postupy. 

 Zkontrolovat lodní deník.   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Rozpouštědla z nátěrových 

hmot 

C nízká vysoká 3 Rozpouštědla z nových nátěrů se 

přenesou do oleje, který se během 

rafinace může dostat do destilátů 

mastných kyselin 

 Používat nádrže nerezové 

nebo při použití nádrží 

s novým nátěrem 

nepoužívat destiláty 

mastných kyselin jako 

krmivo 

Rozpouštědla z nátěrových 

hmot 

Kapaliny systémů ohřevu 

(THF) unikající ze zařízení 

C nízká vysoká 3 V systémech ohřevu mohou být používány 

toxické kapaliny. Nicméně vzhledem 

k relativně nízkým teplotám ohřevu, které 

se během přepravy používají, je možnost 

úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. 

FEDIOL – Kodex správné praxe pro 

hromadnou přepravu olejů a tuků do 

nebo v rámci Evropské unie (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Pokud byly ohřívací 

kapaliny použity, musí 

přepravce oleje zajistit 

dokumentaci o možných 

čistých ztrátách a provést 

analýzu, bude-li to nutné. 

Doporučuje se použít ohřev 

vodou nebo párou. 

Hydraulické oleje 

z přenosných čerpadel 

C nízká vysoká 3 Hydraulické oleje z přenosných čerpadel 

mohou být toxické. 

 Používání přenosných 

čerpadel s jasným 

oddělením hydraulického 

motoru od čerpadla. Pokud 

tomu tak není, musí být 

použity hydraulické oleje 

potravinářské kvality. 

U hydraulických motorů, 

které jsou přímo spojeny 

s čerpadlem, existuje 

v případě selhání těsnění 

možnost nežádoucího úniku 

hydraulického oleje do 

rostlinného oleje. 

Falšování minerálním 

olejem 

 nízká vysoká 3 K falšování minerálními oleji dochází v 

zemích původu. Provádějí se intenzivnější 

kontroly, a pravděpodobnost falšování se 

tudíž snížila. 

   

 
  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Slupky ze slunečnicových 

semen 

  (A) Doprava 

Surový degumovaný 

slunečnicový olej 

Slunečnicový extrahovaný 

šrot (moučka) 

 

Směšování 

 

(C) Skladování 

(C) Skladování 

(1) Pěstování 

slunečnicových semen 

Slunečnicová semena 

 

Sušená 
slunečnicová 

semena 

(4.1) 
Výroba 

rafinovaného 
slunečnicového 

oleje 
 

(4.2) 
Výroba destilátů 

mastných 
kyselin ze 
slunečnice 

 

 

(4.3) 
Výroba 

slunečnicových 
kyselých  

olejů 

(4.4) 
Výroba 

slunečnicových 
deodestilátů 

 

 
Mýdlové 

kaly 

 

Použitá  

bělicí hlinka 

Slunečnicové deodestiláty 

Rafinovaný slunečnicový olej  Filtrační  
pomocné látky 

(Č
ás

te
čn

á 

ra
fin

ac
e)

 

 

                                                                                  krmivech  

v EU 

 

(3) Drcení slunečnicových semen 

Slupky 

Pěstování slunečnicových semen 

 
Slunečnicová semena 

 

Sušená slunečnicová semena 

(4.1) 
Výroba rafinovaného 

slunečnicového 
oleje 

Slunečnicové deodestiláty 

 

 

Destiláty mastných 

kyselin ze slunečnice 

 Slunečnicové kyselé 

oleje 

 

Slunečnicový šrot - destiláty 

 

KRMIVÁŘSKÝ  
PRŮMYSL EU 

 

V RÁMCI EU 

 

Slunečnicové slupky 

(A) Doprava 

 

(A) Doprava 

Filtrační 

pomocné látky 

 

(3) Drcení slunečnicových semen 

 

Surové lecitiny 

 

Slupky 

 

Destiláty mastných 

kyselin ze slunečnice 

(3.2) Výroba surových lecitinů (gumy) 

(3.1) Výroba surového oleje 

 

Slunečnicové kyselé 

oleje 

 

(3.3) Výroba slunečnicového extrahovaného šrotu 

 

Surové lecitiny 

 

 

Rafinovaný 

slunečnicový oleje 

 

(3.3) Výroba slupek 

 

(3.1) Výroba surového oleje a gumy 

(3.2) Výroba slunečnicového extrahovaného šrotu 

(B) Doprava 

(A) Doprava 

(B) Doprava 

Skladování 

(C) Skladování 

Sušení v primární výrobě 

(B) Doprava 
(2) Sušení 

v primární výrobě 

(3.3) Výroba slupek 

Znaky 
v závorkách 
odkazují na 

informace na 
následujících 

listech 

 

(Č
ás

te
čn

á 

ra
fin

ac
e)

 

 

(4) Rafinace 

 

(4.2) 
Výroba destilátů 
mastných kyselin 

ze slunečnice 

Vosk 

(4.3) 
Výroba 

slunečnicových 
kyselých olejů 

(B) Transport 

(4) Rafinace 

Vosk Mýdlo 

zásoby 

Použitá bělicí 

hlinka 

 

(B) Doprava 

Skladování 

Surový degumovaný 

slunečnicový olej 

Skladování 

(D) Přeprava zaoceánskou 

 lodí 

(D) Přeprava zaoceánskou 

 lodí 

MIMO EU 

 

(4.4) 
Výroba 

slunečnicových 
deodestilátů 
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 7. Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje 

 1.                                 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR.  

C    Třetí země vyvážející slunečnicová 

semena (např. Argentina a jiné 

země) pracují s pozitivními seznamy 

pro používání pesticidů během 

pěstování, které u některých látek 

mohou být v rozporu s evropskými 

předpisy pro rezidua pesticidů. U 

slunečnicových semen se použití 

pesticidů po sklizni jeví jako 

kritičtější než jejich použití před 

sklizní. 

Nařízení ES č. 396/2005 

zakazuje uvádět do oběhu 

komodity, které nejsou 

v souladu s MLR stanovenými 

v přílohách. Nařízení ES 

178/2006 stanoví přílohu I, ve 

které se uvádí seznamy 

potravin a krmiv, na něž se 

vztahují limity reziduí. 

Nařízení 149/2008 stanoví 

přílohy II, III a IV, ve kterých 

jsou předepsány MLR pro 

výrobky uvedené v příloze I  

  

Fytotoxiny C    Slunečnicová semena mohou 

obsahovat semena plevelů, 

konkrétně durmanu obecného 

(Datura stramonium). To je zejména 

případ Francie. 

  Jako kontrolní opatření se 

doporučuje vizuální kontrola 

sójových semen. 

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v odstavci 2.3 dokumentu o metodice. 
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 2. S                     semen v                  

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminanty vzniklé při 

sušení   

        

- dioxin C    Spalování odpadu může vést 

k tvorbě dioxinů. Až dosud 

firmy zabývající se drcením 

slunečnicových semen 

zjišťovaly, že hladiny dioxinů 

v surovém slunečnicovém 

oleji jsou nižší, než je mez 

stanovitelnosti. 

Kodex správné praxe pro 

prevenci a redukci 

kontaminace dioxiny a PCB 

s dioxinovým efektem 

v potravinách a krmivech 

(Kodex CAC/RCP 62-2006). 

 Správná výrobní praxe 
doporučuje používat pohonné 
hmoty, které negenerují dioxiny 
a sloučeniny s dioxinovým 
efektem a jiné škodlivé 
kontaminanty.  

V případě přímého ohřevu by se 
měly používat příslušné hořáky. 
Za nezbytné je považováno 
monitorování, aby bylo zajištěno, 
že sušení či zahřívání 
nezpůsobuje zvýšené hladiny 
dioxinů a PCB s dioxinovým 
efektem. Nepoužívat odpadní 
produkty jako palivo pro přímé 
sušení. 

Krmné suroviny 

ze slunečnicových semen musí 
splňovat limity pro dioxin a PCB 
s dioxinovým efektem stanovené 
ve směrnici 2002/32/ES. 

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v odstavci 2.3 dokumentu o metodice. 
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                  :                            ,          
a zpracování oleje.  

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Hydraulické oleje nebo 

maziva ze zařízení 

C nízká vysoká 3 Hydraulické oleje a maziva mohou 

obsahovat toxické sloučeniny. 

 Program nezbytných 
předpokladů by měl zajistit, 
aby nedošlo ke kontaminaci 
výrobku nepotravinářskými 
hydraulickými oleji nebo 
mazivy, a omezit riziko 
kontaminace produktu 
hydraulickými oleji a mazivy 
s potravinářskou kvalitou na 
minimum. Program 
nezbytných předpokladů by 
mohl zahrnovat 
zaznamenávání použitých 
množství. 

 

Kontaminanty ve vodě jako 

PFOS a PFOA 

 

C nízká střední 2 Voda se používá v procesu drcení 

a rafinace. 

Voda používaná k výrobě 

krmiv podle 

nařízení183/2005/ES musí 

být odpovídající kvality. 

  

Čisticí prostředky 

a chemikálie do ohřívačů 

C střední střední 3 Do styku s produktem přicházejí čisticí 

prostředky a pára (využívající chemikálie 

pro ohřívače). 

 Čisticí prostředky používané 

při výrobě by měly být 

spláchnuty. Čisticí prostředky 

a chemikálie do ohřívačů 

musí být vhodné pro použití 

v potravinářském průmyslu. 

 

Kapaliny systémů ohřevu 

(THF) unikající ze zařízení 

 

C střední vysoká 4 THF mohou používat i nečlenové 

FEDIOLu. 

Podle kodexu FEDIOLu 

nazvaného Kodex správné 

praxe v oblasti zahřívání 

jedlých olejů v průběhu 

zpracování není použití THF 

dovoleno. 

Použít ohřev horkou vodou 

nebo párou. V opačném 

případě by mělo být zavedeno 

kontrolní opatření, které 

zajistí, že nedojde ke 

kontaminaci výrobku 

kapalinou systémů ohřevu. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. D                           

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Toxiny z látek pro hubení 

škůdců 

C nízká vysoká 3 Otrávené zrní z otevřených boxů 

by mohlo skončit v potravinovém 

řetězci. 

 Je nutné použít takový program 

kontroly škůdců, který je vhodný pro 

použití v potravinovém řetězci. 

 

Toxické sloučeniny 

z hexanu, například benzen 

C nízká vysoká 3 Průmyslový hexan může 

obsahovat toxické sloučeniny. 

Směrnice 2009/32/ES stanoví 

kritéria čistoty pro použití 

hexanu během drcení 

olejnatých semen.  

Musí být použit hexan 

s potravinářskou kvalitou. 

 

Cizorodý materiál, například 

sklo, dřevo, kovy atd. 

P střední střední 3 Může být přítomen cizorodý 

materiál 

 Měl by být zaveden systém pro 

odstraňování cizorodého materiálu. 
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 3.1 Výroba surového oleje 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminanty z filtračních 

pomocných látek 

C nízká vysoká 3 Surový olej může potenciálně 

vyplavit kontaminanty z filtračních 

pomocných látek. 

 Používat filtrační pomocné 

látky, které jsou vhodné pro 

potravinářský průmysl. 

 

Minerální oleje z vadného 

systému regenerace 

C střední střední 3 K regeneraci hexanu se používají 

potravinářské minerální oleje 

s nízkou až střední viskozitou. Je 

v zájmu firmy zabývající se drcením 

olejnatých semen regenerovat co 

možná nejvíc hexanu, a udržovat 

tak systém regenerace v dobrém 

stavu. 

 Minerální olej systému 

regenerace musí být 

potravinářské kvality. Program 

nezbytných předpokladů by 

měl zajistit, aby nedošlo ke 

kontaminaci výrobku oleji bez 

potavinářské kvality, a omezit 

riziko kontaminace produktu 

potravinářskými oleji na 

minimum. Program 

nezbytných předpokladů by 

mohl zahrnovat 

zaznamenávání použitých 

množství. 

Nizozemský standard GMP 

omezuje obsah C(10-40) ve 

slunečnicovém oleji 

a vedlejších produktech 

rafinace na 1 000 mg/kg. 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C Nízká* střední 2 Pravidelné monitorování reziduí 

pesticidů na slunečnicových 

semenech ukazuje, že hladiny 

reziduí zůstávají v zákonných 

mezích.  

Politika MLR v třetích zemích se liší 

od politiky MLR v EU. 

Nařízení (ES) č. 396/2005 

stanoví limity reziduí 

pesticidů. Toto nařízení 

umožňuje použít faktor 

zpracování/ 

koncentrace pesticidů ve 

zpracovávaných produktech 

za předpokladu, že je 

zajištěna bezpečnost potravin. 

Stanovisko FEDIOLu 

(11SAF181) uvádí, že na 

základě průměrného obsahu 

oleje ve slunečnicových 

semenech, který se pohybuje 

 * U některých zdrojů 

slunečnicových semen může 

být střední pravděpodobnost 

překročení MLR pro rezidua 

určitých pesticidů. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf


 

Příručka EFISC – odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmiv lisováním olejnatých semen a rafinací rostlinných olejů 

 84 

Krmiva 
Hodnocení rizik                                            oleje 

 v rozmezí 40 % až 45 %, by 

se měl  

ke stanovení MLR ve 

slunečnicovém oleji použít 

faktor zpracování ve výši 2,5. 

Smlouva FEDIOL na nákup 

slunečnicových semen 

z oblasti Černého moře 

(obsahuje doložku 

o dodržování předpisů EU 

v souvislosti s MLR). 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou být 

některé ze zakázaných pesticidů 

přítomny. Pravděpodobnost jejich 

zjištění v surovém slunečnicovém 

oleji je však velmi nízká.  

Limity pro rezidua řady 

pesticidů v krmivech stanoví 

směrnice 2002/32/ES. 

  

Hexan, který je přítomen 

v surovém oleji po 

regeneraci 

C vysoká nízká 3 Po extrakci oleje hexanem 

a následné regeneraci hexanu 

z oleje zůstanou v surovém oleji 

stopová množství hexanu. 

Nařízení 767/2009 o uvádění 

krmiv na trh stanoví, že krmné 

suroviny nesmí obsahovat 

žádné chemické nečistoty 

pocházející z výrobního 

procesu a z pomocných 

technických látek, pokud 

v katalogu není uveden 

maximální obsah. Katalog pro 

krmné suroviny v nařízení 

68/2013 zavádí limit pro 

stanovení maximálního 

obsahu těchto chemických 

nečistot ve výši 0,1 % (1 000 

ppm). 

 Toxikologická hodnocení 

ukazují, že je bezpečným 

surový olej s úrovněmi hexanu 

až do výše 1 000 ppm. FOSFA 

má limit teploty vznícení 

121 ° ̊C se vztahuje 

k bezpečnosti během dopravy 

a skladování. 
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 3.2                          

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Minerální oleje z vadného 

systému regenerace 

C střední vysoká 3 K regeneraci hexanu se používají 

potravinářské minerální oleje 

s nízkou až střední viskozitou. Je 

v zájmu firmy zabývající se drcením 

olejnatých semen regenerovat co 

možná nejvíc hexanu, a udržovat 

tak systém regenerace v dobrém 

stavu. 

 Minerální olej systému 

regenerace musí být 

potravinářské kvality. Program 

nezbytných předpokladů by 

měl zajistit, aby nedošlo ke 

kontaminaci výrobku oleji bez 

potavinářské kvality, a omezit 

riziko kontaminace produktu 

potravinářskými oleji na 

minimum. Program 

nezbytných předpokladů by 

mohl zahrnovat 

zaznamenávání použitých 

množství. 

Nizozemský standard GMP 

omezuje obsah C(10-40) ve 

slunečnicovém oleji 

a vedlejších produktech 

rafinace na 1 000 mg/kg. 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká* střední 2 Pravidelné monitorování reziduí 

pesticidů na slunečnicových 

semenech ukazuje, že hladiny 

reziduí zůstávají v zákonných 

mezích.  

Politika MLR v třetích zemích se liší 

od politiky MLR v EU. 

Nařízení (ES) č. 396/2005 

stanoví limity reziduí 

pesticidů. Toto nařízení 

umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace 

pesticidů ve zpracovávaných 

produktech za předpokladu, 

že je zajištěna bezpečnost 

potravin. 

Smlouva FEDIOL na nákup 

slunečnicových semen 

z oblasti Černého moře 

(obsahuje doložku 

o dodržování předpisů EU 

v souvislosti s MLR). 

 * U některých zdrojů 

slunečnicových semen může 

být střední pravděpodobnost 

překročení MLR pro rezidua 

určitých pesticidů. 
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 Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou být 

některé ze zakázaných pesticidů 

přítomny. Pravděpodobnost jejich 

zjištění v surovém slunečnicovém 

oleji je však velmi nízká.  

Limity pro rezidua řady 

pesticidů v krmivech stanoví 

směrnice 2002/32/ES. 

  

Hexan, který je přítomen 

v surovém oleji po 

regeneraci 

C vysoká nízká 3 Po extrakci oleje hexanem 

a následné regeneraci hexanu 

z oleje zůstanou v surovém oleji 

stopová množství hexanu. 

Nařízení 767/2009 o uvádění 

krmiv na trh stanoví, že krmné 

suroviny nesmí obsahovat 

žádné chemické nečistoty 

pocházející z výrobního 

procesu a z pomocných 

technických látek, pokud 

v katalogu není uveden 

maximální obsah. Katalog pro 

krmné suroviny v nařízení 

68/2013 zavádí limit pro 

stanovení maximálního 

obsahu těchto chemických 

nečistot ve výši 0,1 % (1 000 

ppm). 

 Toxikologická hodnocení 

ukazují, že jsou krmné 

suroviny s úrovněmi hexanu až 

do výše 1 000 ppm bezpečné. 

FOSFA má limit teploty 

vznícení 121 ° ̊C, který se 

vztahuje na bezpečnost během 

dopravy a skladování. 

Patogeny B nízká střední 2 Mikrobiologický růst v důsledku 

kondenzace vody vypařující se ze 

surových lecitinů.  
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 3.3                        x                  

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  
KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Dioxin 

z protispékavých 

látek 

C nízká vysoká 3 Protispékavé látky jsou minerálního 

původu a mohou přirozeně 

obsahovat dioxin. Dioxin je toxický 

pro lidi i zvířata. 

Kritéria kvality pro protispékavé látky 

stanoví nařízení 2439/1999/ES. 

Nákup protispékavých látek 

krmivářské kvality. 

 

Salmonela B vysoká vysoká 4 Salmonela představuje významné 

riziko mikrobiologické kontaminace 

krmiva. Salmonely jsou rozšířené 

v životním prostředí a každý článek 

v potravinovém řetězci, od výrobců 

až po spotřebitele, musí hrát svou 

úlohu ve snižování rizika újmy na 

zdraví zvířat i lidí způsobené 

salmonelou.  FEDIOL spolu se třemi 

dalšími sdruženími zastupujícími 

dodavatele a spotřebitele krmiv, tj. 

FEFAC, COCERAL a COPA-

COGECA, přijaly odpovědnost za 

vydání pokynů, které mají odvětví 

pomoci s kontrolou salmonely, a v 

červnu 2011 vydaly „Společné 

zásady pro řízení rizika salmonely 

v krmivovém řetězci“. Evropská 

příručka správné praxe při 

průmyslové výrobě bezpečných 

krmiv byla upravena tak, aby byla 

s těmito zásadami v souladu. 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, COPA-

COGECA – Společné zásady pro řízení 

rizika salmonely v krmivovém řetězci. 

 

FEDIOL – Doporučení o obsahu vlhkosti 

pro řepkový extrahovaný šrot 

a slunečnicový extrahovaný šrot. 

 

 

Program nezbytných 

předpokladů provozovatele 

musí obsahovat tato opatření: 

a) Chránit krmné suroviny 

před kontaminací během 

zpracování a skladování, 

například uzavřenými 

systémy, hygienickými 

postupy nebo podle potřeby 

rozdělením prostor na 

hygienické zóny. 

b) Kontrolovat čas a teplotu 

u opékače, kterým se 

odstraňuje rozpouštědlo. 

c) Kontrolovat vlhkost 

šrotu/expelerů. FEDIOL 

doporučuje obsah vlhkosti pro 

slunečnicový extrahovaný šrot 

maximálně ve výši 12,5 %. 

 

Jestliže monitorovací systém 

hlásí, že byla v hotové krmné 

surovině zjištěna salmonela, 

je třeba zvážit tato opatření: 

o provést sérotypizaci a zpětné 

Provozovatel zavede 

monitorování výroby, přičemž 

budou odebrány vzorky 

z celého procesu v místě, kde 

produkt opouští opékač, 

kterým se odstraňuje 

rozpouštědlo, v okamžiku, kdy 

produkt vstoupí do 

skladovacího sila, až po 

prostor vykládky. 

 

Provozovatel si na základě 

historických údajů stanoví 

realistické cíle, pokud jde 

o snižování výskytu 

kontaminace salmonelou 

v jeho šrotu/expelerech. 

 

) 
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 ověření s cílem určit zdroj 
kontaminace; 

o přezkoumat podmínky 
zpracování a relevantní 
programy nezbytných 
předpokladů; 

o další čištění skladu a vozidel 
(v případě potřeby);  

o další čištění závodu 
a zařízení;  

o přezkoumat předchozí 
výsledky monitorování; 

o zvážit doplňující školení 
nebo změny procesu či 
postupů; 

provést chemické ošetření ve 

snaze snížit výskyt salmonely 

na přijatelnou úroveň. 

 

Dioxin z použitých 

bělicích hlinek 

C nízká vysoká 3 Bělicí hlinky jsou minerálního 

původu a mohou přirozeně 

obsahovat dioxin. Dioxin je toxický 

pro lidi i zvířata. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah 

dioxinů v krmivech rostlinného původu na 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem na  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe 

v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí 

hlinky pro rafinaci oleje, který uvádí jako 

horní hranici maximálního limitu pro 

dioxiny a PCB s dioxinovým efektem 

hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od 

dodavatelů, kteří splňují 

specifikace FEDIOLu 

uvedené v jeho Kodexu 

správné praxe v oblasti 

podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje. 

Toto riziko se týká pouze 

integrovaných zařízení na 

drcení a rafinaci. 

Mykotoxiny C nízká vysoká 3 Výsledek nedostatečného usušení 

slunečnicových semen 

 Kontrolovat úroveň 

mykotoxinů ve slunečnicovém 

extrahovaném šrotu. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 Kadmium C střední vysoká 4 Kadmium se ve šrotu koncentruje 

během drcení. V závislosti na 

zeměpisném původu existuje 

u slunečnicových semen riziko 

takových úrovní kadmia, že ve šrotu 

dojde k překročení stanoveného 

limitu. Vysokou úroveň kadmia 

může obsahovat hnojivo na bázi 

fosforu nízké kvality.  

Směrnice 2002/32/ES omezuje 

přítomnost kadmia v krmných surovinách 

rostlinného původu na 1 ppm. 

V závislosti na původu semen 

provádět kontrolu jednotlivých 

šarží příchozích 

slunečnicových semen. 

Toto riziko se vztahuje na 

některé zeměpisné oblasti 

původu. 

 

Rezidua hexanu C vysoká nízká 3 Rezidua hexanu jsou přítomna ve 

šrotu z olejnatých semen. 

Nařízení 767/2009 o uvádění krmiv na trh 

stanoví, že krmné suroviny nesmí 

obsahovat žádné chemické nečistoty 

pocházející z výrobního procesu a z 

pomocných technických látek, pokud 

v katalogu není uveden maximální obsah. 

Katalog pro krmné suroviny v nařízení 

68/2013 zavádí limit pro stanovení 

maximálního obsahu těchto chemických 

nečistot ve výši 0,1 % (1 000 ppm). 

 Toxikologická hodnocení 

ukazují, že je bezpečným 

krmivem šrot z olejnatých 

semen s úrovněmi hexanu až 

do výše 1 000 ppm. OVID 

v Německu má bezpečnostní 

list uvádějící maximálně 300 

ppm hexanu ve slunečnicovém 

extrahovaném šrotu, aby se 

zabránilo výbuchu během říční 

nákladní dopravy. 

Arsen C nízká střední 2 Kontaminace slunečnicových semen 

arsenem byla zjištěna ve 

Španělsku. 

   

Durman obecný 

(Datura stramonium) 

B nízká* střední 2  Směrnice 2002/32/ES omezuje 

maximální obsah durmanu obecného 

v krmných surovinách na 1 000 ppm 

 * U některých zdrojů 

slunečnicových semen může 

být střední pravděpodobnost 

překročení maximálního limitu 

pro obsah durmanu obecného 

v slunečnicovém šrotu. 
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 3.4 O                                       

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Salmonela B vysoká vysoká 4 Salmonela představuje významné riziko 

mikrobiologické kontaminace krmiva. 

Salmonely jsou rozšířené v životním 

prostředí a každý článek v potravinovém 

řetězci, od výrobců až po spotřebitele, 

musí hrát svou úlohu ve snižování rizika 

újmy na zdraví zvířat i lidí způsobené 

salmonelou. FEDIOL spolu se třemi 

dalšími sdruženími zastupujícími 

dodavatele a spotřebitele krmiv, tj. 

FEFAC, COCERAL a COPA-COGECA, 

převzaly odpovědnost a vydaly v červnu 

2011 „Společné zásady pro řízení rizika 

salmonely v krmivovém řetězci“. Evropská 

příručka správné praxe při průmyslové 

výrobě bezpečných krmiv byla upravena 

tak, aby byla s těmito zásadami v souladu 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA – Společné 

zásady pro řízení rizika 

salmonely v krmivovém 

řetězci. 

 

Program nezbytných 

předpokladů provozovatele 

musí obsahovat tato opatření: 

a) Chránit krmné suroviny 

před kontaminací během 

zpracování a skladování 

například uzavřenými 

systémy, hygienickými 

postupy nebo podle potřeby 

rozdělením prostor na 

hygienické zóny. 

b) Kontrolovat vlhkost  

Jestliže monitorovací systém 

hlásí, že byla v hotové krmné 

surovině zjištěna salmonela, 

je třeba zvážit tato opatření: 

o  provést sérotypizaci 
a zpětné ověření s cílem 
určit zdroj kontaminace; 

o  přezkoumat podmínky 
zpracování a relevantní 
programy nezbytných 
předpokladů; 

o  další čištění skladu a vozidel 
(v případě potřeby);  

o  další čištění závodu 
a zařízení;  

o  přezkoumat předchozí 
výsledky monitorování; 

o  zvážit doplňující školení 
nebo změny procesu či 
postupů; 
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  provést chemické ošetření ve 

snaze snížit výskyt salmonely 

na přijatelnou úroveň. 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká* střední 2 Pravidelné monitorování reziduí pesticidů 

na slunečnicových semenech ukazuje, že 

hladiny reziduí zůstávají v zákonných 

mezích.  

Politika MLR v třetích zemích se liší od 

politiky MLR v EU. 

Nařízení (ES) č. 396/2005 

stanoví limity reziduí 

pesticidů.  

Smlouva FEDIOL na nákup 

slunečnicových semen 

z oblasti Černého moře 

(obsahuje doložku 

o dodržování předpisů EU 

v souvislosti s MLR). 

 * U některých zdrojů 

slunečnicových semen 

může být střední 

pravděpodobnost 

překročení MLR pro 

rezidua určitých 

pesticidů. 
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 4. Rafinace 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminanty v pomocných 

látkách  

(alkalický roztok, kyseliny), 

například rtuť v louhu 

sodném. 

C nízká vysoká 3 Pomocné látky přicházejí do 

kontaktu s výrobkem. 

 Pomocné látky, které přímo přicházejí 

do styku s olejem, musí být určeny pro 

použití v potravinách nebo musí být 

potravinářské kvality. 
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  4.1 Výroba rafinovaného                      

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Dioxiny a PCB 

s dioxinovým efektem 

C nízká vysoká 3 Potenciálním zdrojem 

kontaminace oleje dioxinem je 

sušení slunečnicových semen 

a bělicí hlinka. Avšak dávka 

bělicí hlinky použité během 

rafinace je pouze 1–3 %. 

Dioxin se během destilace 

částečně odpařuje. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje 

obsah dioxinů v krmivech 

rostlinného původu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje 

celkový obsah dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). FEDIOL 

vytvořil Kodex správné praxe 

v oblasti podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje, který 

uvádí jako horní hranici 

maximálního limitu pro dioxiny 

a PCB s dioxinovým efektem 

hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od 

dodavatelů, kteří splňují 

specifikace FEDIOLu uvedené 

v jeho Kodexu správné praxe 

v oblasti podmínek nákupu 

čerstvé bělicí hlinky pro 

rafinaci oleje. 

 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká* střední 3 Pravidelné monitorování 

reziduí pesticidů na 

slunečnicových semenech 

ukazuje, že hladiny reziduí 

zůstávají v zákonných 

mezích. Nicméně používání 

pesticidů po sklizni je kritické, 

takže ve výsledku mohou 

slunečnicová semena 

a vedlejší produkty z rafinace 

MLR překročit, pokud se 

rezidua během rafinace 

surového oleje plně 

neodstraní. 

Nařízení 396/2005 stanoví limity 

reziduí pesticidů. Toto nařízení 

umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace pesticidů ve 

zpracovávaných produktech za 

předpokladu, že je zajištěna 

bezpečnost krmiva. 

Stanovisko FEDIOLu (11SAF181) 

uvádí, že na základě průměrného 

obsahu oleje ve slunečnicových 

semenech, který se pohybuje 

v rozmezí 40 % až 45 %, by se měl  

ke stanovení MLR ve 

slunečnicovém oleji použít faktor 

zpracování ve výši 2,5. 

Jestliže úroveň reziduí 

pesticidů stanovený limit 

překročí, mělo by se provést 

hodnocení bezpečnosti 

krmiva. 

* U některých zdrojů 

slunečnicových semen může 

být střední pravděpodobnost 

překročení MLR pro rezidua 

určitých pesticidů. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou 

být některé ze zakázaných 

pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich 

zjištění v surovém 

slunečnicovém oleji je však 

velmi nízká.  

Limity pro rezidua řady pesticidů 

v krmivech stanoví směrnice 

2002/32/ES. 

  

Mikrobiologická 

kontaminace 

 

B nízká střední 2 Obsah vlhkosti (tj. vodní 

aktivity) v rafinovaných olejích 

je pro růst bakterií příliš nízký. 

   

Cizorodý materiál, například 

sklo, dřevo, kovy atd. 

P střední střední 3 Může být přítomen cizorodý 

materiál. 

 Používat hygienické postupy 

(např. uzavřené systémy). 

Používat filtr před nakládkou.  
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 4.2 
F               :                                      

           

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

         

Dioxin C nízká vysoká 3 Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem 

kontaminace dioxiny během 

rafinace oleje. Avšak dávka bělicí 

hlinky použité během rafinace je 

pouze 1–3 %. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah 

dioxinů v krmivech rostlinného původu 

na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

a omezuje celkový obsah dioxinů 

a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkty určené ke krmení zvířat, které 

obsahují nežádoucí látku v množství 

přesahujícím zákonný limit, nesmějí být 

za účelem rozředění míšeny se 

stejným či jiným produktem určeným ke 

krmení zvířat (směrnice 2002/32/ES). 

Podle nařízení 225/2012, kterým se 

mění nařízení 183/2005 o hygieně 

krmiv, musí být provedena zkouška na 

celkové množství dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem u 100 % šarží 

destilátů mastných kyselin pro krmiva.  

FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe 

v oblasti podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje, který 

uvádí jako horní hranici maximálního 

limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým 

efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od 

dodavatelů, kteří splňují 

specifikace FEDIOLu 

uvedené v jeho Kodexu 

správné praxe v oblasti 

podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje. 

 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

C nízká* střední 2 Pravidelné monitorování reziduí 

pesticidů na slunečnicových 

Nařízení 396/2005 stanoví limity 

reziduí pesticidů. Toto nařízení 

 * U některých zdrojů 

slunečnicových 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

semenech ukazuje, že hladiny 

reziduí zůstávají v zákonných 

mezích. Nicméně používání 

pesticidů po sklizni je kritické, takže 

ve výsledku mohou slunečnicová 

semena a vedlejší produkty 

z rafinace MLR překročit. 

umožňuje použít faktor zpracování/ 

koncentrace pesticidů ve 

zpracovávaných produktech za 

předpokladu, že je zajištěna 

bezpečnost krmiva.  

semen může být 

střední 

pravděpodobnost 

překročení MLR pro 

rezidua určitých 

pesticidů. 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C nízká vysoká 3 V životním prostředí mohou být 

některé zakázané pesticidy 

přítomny. Pravděpodobnost jejich 

zjištění v surovém slunečnicovém 

oleji je však velmi nízká, ale při 

rafinaci se budou koncentrovat do 

destilátů mastných kyselin. 

Limity pro rezidua řady pesticidů 

v krmivech stanoví směrnice 

2002/32/ES. 

Neodpovídající produkt by 

neměl být použit pro krmiva. 
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 4.3 
C                :                                      
a                                                

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká* střední 2 Pravidelné monitorování 

reziduí pesticidů na 

slunečnicových semenech 

ukazuje, že hladiny reziduí 

zůstávají v zákonných 

mezích. Nicméně používání 

pesticidů po sklizni je kritické, 

takže ve výsledku mohou 

slunečnicová semena 

a vedlejší produkty z rafinace 

MLR překročit. 

Nařízení 396/2005 stanoví limity 

reziduí pesticidů. Toto nařízení 

umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace pesticidů ve 

zpracovávaných produktech za 

předpokladu, že je zajištěna 

bezpečnost krmiva. 

 

 * U některých zdrojů 

slunečnicových semen může 

být střední pravděpodobnost 

překročení MLR pro rezidua 

určitých pesticidů. 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou 

být některé ze zakázaných 

pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich 

zjištění v surovém 

slunečnicovém oleji je však 

velmi nízká.  

Limity pro rezidua řady pesticidů 

v krmivech stanoví směrnice 

2002/32/ES. 

.  

Dioxin C velmi nízká vysoká 2 Základní přehled o drcení 

a rafinaci při výrobě 

mýdlových kalů, který 

vypracoval FEDIOL (ref. 

12SAF183), uvádí, že úroveň 

v mýdlovém kalu obsažených 

kontaminantů rozpustných 

v oleji odpovídá úrovni 

v případě surových olejů. 

Podle nařízení 225/2012, kterým se 

mění nařízení 183/2005 o hygieně 

krmiv, musí být provedena zkouška 

na celkové množství dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem u 100 % šarží 

mýdlových kalů a kyselých olejů pro 

krmiva.  

 

 V integrovaných zařízeních na 

drcení a rafinaci lze mýdlové 

kaly tudíž bezpečně vrátit zpět 

na šrot. 
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 4.4 C                :                                    

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

         

Dioxin C střední vysoká 4 Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem 

kontaminace dioxiny během 

rafinace oleje. Během chemické 

rafinace se dioxiny koncentrují do 

deodestilátů. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah 

dioxinů v krmivech rostlinného původu 

na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

a omezuje celkový obsah dioxinů 

a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkty určené ke krmení zvířat, které 

obsahují nežádoucí látku v množství 

přesahujícím zákonný limit, nesmějí být 

za účelem rozředění míšeny se 

stejným či jiným produktem určeným ke 

krmení zvířat (směrnice 2002/32/ES). 

 

Podle nařízení 225/2012, kterým se 

mění nařízení 183/2005 o hygieně 

krmiv, musí být provedena zkouška na 

celkové množství dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem u 100 % šarží 

deodestilátů pro krmiva.  

FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe 

v oblasti podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje, který 

uvádí jako horní hranici maximálního 

limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým 

efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od 

dodavatelů, kteří splňují specifikace 

FEDIOLu uvedené v jeho Kodexu 

správné praxe v oblasti podmínek 

nákupu čerstvé bělicí hlinky pro 

rafinaci oleje. 

 

Deodestiláty z chemické rafinace 

nesmí být v krmivu použity, pokud 

nejsou ošetřeny tak, aby se zajistilo, 

že úrovně dioxinů odpovídají limitům 

stanoveným ve směrnici 2002/32 

o nežádoucích látkách (viz také 

informační přehled vypracovaný 

FEDIOLem o ošetřených 

deodestilátech určených do krmiva, 

ref. 12SAF196). 

Mastné výrobky získané během 

procesů rafinace šarží 

kombinujících fyzickou a chemickou 

rafinaci do jednoho procesu a stejné 

zařízení lze použít v souvislosti 

s krmivy, jestliže existuje analytický 

důkaz prokazující, že jsou limity 

dioxinu a reziduí pesticidů dodrženy. 

 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od 

dodavatelů, kteří splňují specifikace 

FEDIOLu uvedené v jeho Kodexu 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 správné praxe v oblasti podmínek 

nákupu čerstvé bělicí hlinky pro 

rafinaci oleje. 

 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C střední střední 3 Pravidelné monitorování reziduí 

pesticidů na slunečnicových 

semenech ukazuje, že hladiny 

reziduí zůstávají v zákonných 

mezích. Nicméně během chemické 

rafinace se dioxiny koncentrují do 

destilátů. 

Nařízení 396/2005 stanoví limity 

reziduí pesticidů. Toto nařízení 

umožňuje použít faktor přenosu 

povolených pesticidů do 

zpracovávaných produktů za 

předpokladu, že je zajištěna 

bezpečnost krmiva. 

  

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C střední vysoká 4 V životním prostředí mohou být 

některé ze zakázaných pesticidů 

přítomny. Pravděpodobnost jejich 

zjištění v surovém slunečnicovém 

oleji je však velmi nízká, ale při 

rafinaci se budou koncentrovat do 

destilátů mastných kyselin.  

Limity pro rezidua řady pesticidů 

v krmivech stanoví směrnice 

2002/32/ES. 

 

Deodestiláty z chemické rafinace 

nesmí být v krmivu použity, pokud 

nejsou ošetřeny tak, aby se zajistilo, 

že úrovně reziduí pesticidů 

odpovídají limitům stanoveným ve 

směrnici 2002/32 o nežádoucích 

látkách (viz také informační přehled 

vypracovaný FEDIOLem 

o ošetřených deodestilátech 

určených do krmiva, ref. 

12SAF196).  
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 5. H                                

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Nikl  C nízká vysoká 3 Nikl se používá jako 

katalyzátor při hydrogenaci 

(ztužování) oleje.  

 Pomocné látky, které přímo přicházejí 

do styku s olejem, musí být určeny pro 

použití v potravinách nebo musí být 

potravinářské kvality. 

Ztužený olej filtrovat. 

 

Obsah niklu ve ztužených 

olejích od členů sdružení 

FEDIOL je výrazně nižší než 

20 ppm. 
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A. Skladování a                                                

 x                  

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPO

DOBNOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Toxiny z látek pro hubení 

škůdců 

C nízká vysoká 3 Otrávené zrní z otevřených boxů by mohlo skončit 

v potravinovém řetězci. 

 Je nutné použít takový program 

kontroly škůdců, který je vhodný pro 

použití v potravinovém řetězci. 

 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C střední střední 3 Posklizňové používání pesticidů na olejnatá semena 

je kritické kvůli tomu, že čas na odbourání pesticidů je 

pak velmi omezen. Země vyvážející olejnatá semena 

pracují s pozitivními seznamy pro používání pesticidů, 

které v případě některých látek mohou být v rozporu 

s evropskými předpisy, zejména v případě měkkých 

semen, například slunečnice. Pesticid použitý 

u předchozích nákladů během skladování a přepravy 

může slunečnicová semena kontaminovat. 

Nařízení 396/2005 zakazuje 

uvádět do oběhu komodity, které 

nejsou v souladu s MLR 

stanovenými v příloze 

uvedeného nařízení. 

Přepravní a skladovací firmy musí 

pesticidy používat správným způsobem 

a vést o tom záznamy. V opačném 

případě musí ověřit, zda úrovně reziduí 

pesticidů používaných při přepravě 

a skladování odpovídají předpisům EU. 

 

Kontaminace předchozím 

nákladem při přepravě 

zemědělským vozem, 

nákladním automobilem 

nebo říčním plavidlem či 

zaoceánskou lodí 

C nízká vysoká 3 Přeprava olejnatých semen a šrotů z nich většinou 

neprobíhá v dopravních prostředcích určených 

výlučně pro přepravu potravin či krmiv. 

 Přepravní firmy musí zemědělské vozy, 

nákladní automobily, říční plavidla 

a zaoceánské lodě před nakládkou 

čistit. Kontrola čistoty před nakládkou. 

 

Kontaminace předchozím 

nákladem během 

skladování 

C nízká vysoká 3 Olejnatá semena a šrot z nich mohou být 

kontaminovány mykotoxinem obsaženým 

v předchozích nákladech. 

 Skladovací společnosti musí prostory 

před použitím vyčistit a následně jejich 

čistotu zkontrolovat. 

 

Falšování melaminem C nízká střední 2 Z analytického hlediska se melamin podobá 

proteinům. 

Nařízení 2002/32 stanoví pro 
množství melaminu v krmných 
surovinách limit ve výši 
2,5 mg/kg. 
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 Nové 

B. 

                                                        

          krmivech –                  ,                    ,       

                                (                        

lodí). 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace předchozím 

nákladem 

        

- Silniční cisterny, 
železniční cisterny a říční 
plavidla  

C střední vysoká 4 Silniční cisternová vozidla a říční 

plavidla mohla být použita pro jiné 

produkty neslučitelné s potravinami 

nebo krmivy, například pro 

petrochemické produkty. 

 Silniční cisternová vozidla 

a říční plavidla, která nejsou 

určena výlučně pro přepravu 

potravin nebo krmiv, musí 

projít schváleným procesem 

čištění. 

 

- Silniční cisterny, cisternové 

kontejnery, železniční cisterny 

a říční plavidla splňující normy 

EU pro přepravu potravin 

C nízká vysoká 3 Většina rostlinných olejů je 

přepravována dopravními prostředky 

určenými výhradně pro potraviny. 

Nařízení (ES) č. 852/2004 

o hygieně potravin vyžaduje, 

aby tekuté potraviny byly 

přepravovány silničními 

cisternami, železničními 

cisternami a říčními plavidly 

určenými výhradně pro tyto 

potraviny. 

FEDIOL – Kodex správné 

pracovní praxe pro 

hromadnou silniční 

a železniční kontejnerovou 

přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Zkontrolovat předchozí 

náklady pomocí praktické 

příručky FEDIOL a předchozí 

náklad(y), pokud jde 

o dopravní prostředky 

a vnitřní povrch nádrže (ref. 

07COD143F). 

 

- Pobřežní cisternové lodě 

splňující normy EU pro 

C nízká vysoká 3 V případě pobřežních cisternových lodí 

převážejících oleje a tuky při krátkých 

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

Zkontrolovat předchozí 

náklady pomocí praktické 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Krmiva 
Hodnocení rizik                                            oleje 

 přepravu potravin námořních plavbách v EU, se jako 

absolutní minimum stanoví podmínka, 

aby bezprostředním předchozím 

nákladem byl produkt, který je buď 

potravinou, nebo se jedná o výrobek 

uvedený na seznamu látek, které jsou 

přijatelné jako bezprostřední předchozí 

náklad, vydaném EU ve směrnici 

96/3/ES. 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

příručky FEDIOL a předchozí 

náklad(y), pokud jde 

o dopravní prostředky 

a vnitřní povrch nádrže (ref. 

07COD143F). Osvědčení 

FOSFA o shodě, čistotě 

a vhodnosti lodních nádrží 

vystavené inspektorem, který 

je členem FOSFA. 

Kombinovaný list FOSFA 

o původu podepsaný 

kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné 

prohlášení podepsané 

vlastníkem lodi nebo 

pověřeným zástupcem, platné 

před nakládkou nebo 

překládkou nákladu. 

Kontaminace čisticími 

prostředky 

        

- Silniční cisterny, železniční 

cisterny a říční plavidla 

C střední střední 3 Zvýšené riziko u čistících stanic, které 

na jednom místě čistí nádrže na krmiva 

a chemické nádrže. 

FEDIOL - Kodex správné 
praxe pro hromadnou 
přepravu olejů a tuků do nebo 
v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152). 
 

Používat při čištění nádrží 

správné postupy. 

 

 

 

- Pobřežní cisternové lodě C střední střední 3 Zvýšené riziko v případě, že pobřežní 

plavidlo není určeno výlučně pro 

přepravu krmiv nebo potravin. 

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Osvědčení FOSFA o shodě, 

čistotě a vhodnosti lodních 

nádrží vystavené 

inspektorem, který je členem 

FOSFA. 

Kombinovaný list FOSFA 

o původu podepsaný 

kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné 

prohlášení podepsané 

vlastníkem lodi nebo 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Krmiva 
Hodnocení rizik                                            oleje 

 pověřeným zástupcem, platné 

před nakládkou nebo 

překládkou nákladu.  

Kapaliny systémů ohřevu 

nebo chlazení unikající ze 

zařízení 

        

- Silniční cisterny  C nízká vysoká 3 Používají se nerezové cisterny, které 

jsou vyhřívány chladicí vodou z motoru 

systémem dvojitých stěn (nikoli 

spirálami).  

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie 

(14COD152). 

Zakazuje se používat ohřívací 

kapaliny v systémech přímého 

ohřevu. 

 

- Železniční cisterny, 

cisternové nákladní lodě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pobřežní cisternové lodě 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

nízká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nízká 

vysoká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysoká 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. Nicméně 

vzhledem k relativně nízkým teplotám 

ohřevu, které se během přepravy 

používají, je možnost úniku ohřívací 

kapaliny do produktu nízká. 

 

 

 

 

 

V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. Nicméně 

vzhledem k relativně nízkým teplotám 

ohřevu, které se během přepravy 

používají, je možnost úniku ohřívací 

kapaliny do produktu nízká. 

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie 

(14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie 

(14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Topné spirály v železničních 

cisternách musí být 

z nerezové oceli. 

Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí přepravce oleje 

zajistit dokumentaci 

o možných čistých ztrátách 

a provést analýzu, bude-li to 

nutné.  

 

 

Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí přepravce oleje 

zajistit dokumentaci 

o možných čistých ztrátách 

a provést analýzu, bude-li to 

nutné. 

Doporučuje se použít ohřev 

horkou vodou nebo párou. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Krmiva 
Hodnocení rizik                                            oleje 

  

Cizí tělesa P střední střední 3   Plán jakosti by měl obsahovat 

požadavek na nakládku 

silničních cisternových vozidel 

rafinovanými oleji pod 

střechou. 

 

Falšování C/P/B střední střední 3 K falšování minerálními oleji dochází 

při přepravě olejů v zemích původu 

těchto olejů. 

FEDIOL - Kodex správné 

pracovní praxe pro 

hromadnou silniční 

a železniční kontejnerovou 

přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Analyzovat všechny příchozí 

šarže. 

Uplatnění minimálních 

závazných požadavků 

Kodexu správné pracovní 

praxe pro hromadnou silniční 

a železniční kontejnerovou 

přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách 

(FEDIOL), jako je dostupnost 

informací o poloze vozu 

během cesty a zapečetění 

nádrže (ref. 07COD138). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Krmiva 
Hodnocení rizik                                            oleje 

  

 C. S                               

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace kvůli 

nedostatečnému oddělení 

(kontaminace z předchozích 

nákladů, použitím 

nesprávných spojů, sdílením 

zařízení) 

C nízká vysoká 3 Tato kategorie rizik se vztahuje na 

terminály, kde se skladují jak 

chemické látky, tak rostlinné oleje. 

Menší riziko je v případě, že 

terminál v souvislosti se 

skladováním rostlinných olejů 

uplatňuje seznam přijatelných 

předchozích nákladů během 

námořní přepravy vydaný 

Evropskou unií. Nejmenší riziko je 

v případě, že se rostlinné oleje 

skladují v nádržích, které jsou 

určeny výlučně k uchovávání 

potravin. 

Terminály v EU, které skladují 

oleje a tuky pro potravinářské 

účely, jsou povinny uplatňovat 

HACCP (nařízení ES 

č. 852/2004) 

 

Vyhrazení skladovacích 

nádrží výlučně k uchovávání 

potravin nebo krmiv. 

V opačném případě musí být 

skladovací nádrže alespoň 

v souladu s předpisy EU 

týkajícími se předchozích 

nákladů, které byly stanoveny 

pro námořní dopravu ve 

směrnici 96/3/ES. 

 

Kontaminace čisticími 

prostředky 

C nízká vysoká 3 Tato kategorie rizik se vztahuje na 

terminály, kde se skladují jak 

chemické látky, tak rostlinné oleje. 

Tyto terminály se mohou zdráhat 

používat čisticí prostředky, které 

jsou vhodné pro použití 

v potravinářském průmyslu. U těch 

terminálů v EU, které uplatňují 

HACCP a které rostlinné oleje 

a chemikálie skladují odděleně, je 

pravděpodobnost použití 

nesprávných čisticích prostředků 

velmi nízká. 

 Čisticí prostředky musí být 

vhodné pro použití 

v potravinářském průmyslu. 

 

 

Rozpouštědla z nátěrových 

hmot 

C nízká vysoká 3 Rozpouštědla z nových nátěrů se 

přenesou do oleje, který se během 

rafinace může dostat do destilátů 

 Používat nádrže nerezové 

nebo při použití nádrží 

s novým nátěrem nepoužívat 
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 mastných kyselin destiláty mastných kyselin 

jako krmivo 

Kapaliny systémů ohřevu 

unikající z vadných zařízení 

C nízká vysoká 3 V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. 

Nicméně vzhledem k relativně 

nízkým teplotám ohřevu, které se 

během skladování používají, je 

možnost úniku ohřívací kapaliny do 

produktu nízká. 

 Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí skladovací firma 

zajistit dokumentaci o čistých 

ztrátách a provést analýzu, 

bude-li to nutné.  

Doporučuje se použít ohřev 

vodou nebo párou. 

Nesprávné používání 

přídatných látek 

C nízká vysoká 3 Přídatné látky povolené pro 

potravinářský olej se použijí do oleje 

určeného do krmiva a naopak, 

přičemž je možné, že k tomuto 

účelu nebyly schváleny. 

 Dohodnout jasné specifikace 

ohledně používání přídatných 

látek 

Zneužívání přídatných látek 

Falšování minerálním 

olejem 

 nízká vysoká 3 K falšování minerálními oleji 

dochází v zemích původu. Provádějí 

se intenzivnější kontroly, a 

pravděpodobnost falšování se tudíž 

snížila. 
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Krmiva 
Hodnocení rizik                                            oleje 

  

 D.                                                   

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODO

BNOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace při přepravě         

- Kontaminace předchozími 

náklady, které se vyskytují 

v nádržích nebo potrubí 

C střední  střední 3  V případě zaoceánských lodí 

převážejících oleje a tuky do EU se 

jako absolutní minimum stanoví 

podmínka, aby bezprostředním 

předchozím nákladem byl produkt, 

který je buď potravinou, nebo se 

jedná o výrobek uvedený na 

seznamu látek, které jsou přijatelné 

jako bezprostřední předchozí 

náklad, vydaném EU ve směrnici 

96/3/ES. 

Směrnice 96/3/ES (odchylně od 

nařízení ES č. 852/2004) stanoví, že 

předchozí náklady musí být 

zkontrolovány.   

 

 

Smlouvy FOSFA ukládají prodejci 

povinnost informovat kupujícího, jaké tři 

předchozí náklady byly převáženy 

v rámci námořní přepravy olejů a tuků. 

 

FEDIOL - Kodex správné praxe pro 

hromadnou přepravu olejů a tuků do 

nebo v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně provozních 

postupů FOSFA). 

 

EU nereguluje námořní dopravu olejů 

a tuků pro použití v krmivech. 

Osvědčení FOSFA o shodě, 

čistotě a vhodnosti lodních 

nádrží vystavené 

inspektorem, který je členem 

FOSFA. Kombinovaný list 

FOSFA o původu podepsaný 

kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné 

prohlášení podepsané 

vlastníkem lodi nebo 

pověřeným zástupcem, platné 

před nakládkou nebo 

překládkou nákladu. 

 

       Pro potřeby nakládky 

a vykládky používat potrubí 

určená výlučně pro daný účel. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Kontaminace čisticími 

prostředky  

C nízká  vysoká 3 Námořní přepravní společnosti 

obvykle dodržují správné postupy. 

 Zkontrolovat lodní deník.   

Kapaliny systémů ohřevu 

(THF) unikající ze zařízení 

C nízká vysoká 3 V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. 

Nicméně vzhledem k relativně 

nízkým teplotám ohřevu, které se 

během přepravy používají, je 

možnost úniku ohřívací kapaliny do 

produktu nízká. 

FEDIOL - Kodex správné praxe pro 

hromadnou přepravu olejů a tuků do 

nebo v rámci Evropské unie (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí přepravce oleje 

zajistit dokumentaci 

o možných čistých ztrátách 

a provést analýzu, bude-li to 

nutné. 

Doporučuje se použít ohřev 

vodou nebo párou. 

Hydraulické oleje 

z přenosných čerpadel 

C nízká vysoká 3 Hydraulické oleje z přenosných 

čerpadel mohou být toxické. 

 Používání přenosných 

čerpadel s jasným oddělením 

hydraulického motoru od 

čerpadla. Pokud tomu tak 

není, musí být použity 

hydraulické oleje 

potravinářské kvality. 

U hydraulických motorů, které 

jsou přímo spojeny 

s čerpadlem, existuje 

v případě selhání těsnění 

možnost nežádoucího úniku 

hydraulického oleje do 

rostlinného oleje. 

Falšování minerálním 

olejem 

 nízká vysoká 3 K falšování minerálními oleji 

dochází v zemích původu. Provádějí 

se intenzivnější kontroly, a 

pravděpodobnost falšování se tudíž 

snížila. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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(3.1) Výroba rafinovaného oleje 

Výroba rafinovaného oleje 

(3.2) Výroba destilátů mastných kyselin 

(3.4) Výroba deodestilátů 

Výroba řepkových kyselých olejů 

 
(3.3) Výroba kyselých olejů 

Výroba řepkových deodestilátů 

 

(3) Rafinace 

MIMO EU 

KRMIVÁŘSKÝ 

PRŮMYSL EU 

Znaky v závorkách odkazují na informace na následujících listech 

V RÁMCI EU 

(1) Pěstování palmy olejné 

       Plody palmy olejné 

(A) Přeprava do lisovny oleje 

Palmová jádra 

(2) Výroba surového oleje 

Sušení a zpracování palmových 
jader Skladování 

(Č
ás

te
čn

á 

ra
fin

ac
e)

 

Destiláty mastných 
kyselin 

 
Deodestiláty 

Kyselé oleje 

(C) 
Skladování 

(B) Doprava 

Zpracování trsů plodů 

 Rafinace 

 
Výroba RBD oleje 

Surový olej 

RBD 

olej 

RDB frakce 

(B) Doprava 

Frakcionace RBD 

olej 

(4) Štěpení Glycerin 

Smola 

Rafinovaný olej 

Frakcionace Produkty 
z frakcionovaného 

palmového oleje 

Mastné kyseliny získané štěpením 

(B) Doprava 

(D) Přeprava 

zaoceánskou lodí 

(B) Doprava 

Směšování  (C) 
Skladování 

(B) Doprava 

(B) Doprava 

Skladování a doprava  

                                              palmového oleje a oleje z palmových jader  

              krmivu v EU 
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8. Hodnocení rizik řetězce produktů z palmového oleje a oleje 

z palmových jader 

 1.                         

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST* 

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C    Třetí země vyvážející palmový 

olej (Indonésie, Malajsie 

a další, např. země jižní 

Ameriky a Afriky) pracují 

s pozitivními seznamy pro 

používání pesticidů během 

pěstování, které u některých 

látek mohou být v rozporu 

s evropskými předpisy pro 

rezidua pesticidů. Až dosud 

nebyla v palmovém oleji či 

oleji z palmových jader 

zjištěna žádná rezidua 

pesticidů.  

Nařízení ES 396/2005 

zakazuje uvádět do oběhu 

komodity, které nejsou 

v souladu s MLR stanovenými 

v přílohách. Nařízení ES 

č. 178/2006 stanoví přílohu I, 

ve které se uvádí seznamy 

potravin a krmiv, na něž se 

vztahují limity reziduí. 

Nařízení 149/2008 stanoví 

přílohy II, III a IV, ve kterých 

jsou předepsány MLR pro 

výrobky uvedené v příloze I.  

  

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v odstavci 2.3 dokumentu o metodice. 
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2. Výroba surového palmového oleje a surového oleje 

z palmových jader* 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ 

OPATŘENÍ   
POZNÁMKY  

Chemikálie do ohřívačů C    Zvýšené riziko v případě 

závodů, kde nejsou zavedeny 

správné výrobní postupy. 

  Pára (využívající chemikálie do ohřívačů), 

která přímo přichází do styku s produktem, 

musí být vhodná pro použití 

v potravinářském průmyslu. 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C    Pravidelné monitorování 

reziduí pesticidů ukazuje, že 

tato rezidua se u surového 

palmového oleje vyskytují jen 

zřídka a pokud jsou přítomna, 

zůstávají v zákonných 

mezích.  

Nařízení 396/2005 stanoví limity 

reziduí pesticidů. Toto nařízení 

umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace 

pesticidů ve zpracovávaných 

produktech za předpokladu, že je 

zajištěna bezpečnost potravin. 

Stanovisko FEDIOLu 

(11SAF181) uvádí, že na 

základě průměrného obsahu 

oleje v palmových plodech, který 

se pohybuje v rozmezí 50 % až 

55 %, a palmových jádrech, kde 

činí 45 %, by se měl ke 

stanovení MLR v palmovém oleji 

v oleji z palmových jader použít 

faktor zpracování ve výši 2. 

  

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C    V životním prostředí mohou 

být některé ze zakázaných 

pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich 

zjištění v surovém palmovém 

oleji nebo oleji z palmových 

jader je však velmi nízká.  

Limity pro rezidua řady pesticidů 

v krmivech stanoví směrnice 

2002/32/ES. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Recyklace 

kontaminovaných tuků 

z lapačů tuku v odpadní 

vodě. 

C    Odpadní voda může být 

chemicky kontaminována. 

  Tuk z lapačů tuku v odpadní vodě se nesmí 

recyklovat pro potravinářské účely. 

Hydraulický olej nebo 

maziva ze zařízení 

C    Hydraulické oleje a maziva 

mohou obsahovat toxické 

sloučeniny. 

  Program nezbytných předpokladů by měl 

zajistit, aby nedošlo ke kontaminaci výrobku 

nepotravinářskými hydraulickými oleji nebo 

mazivy, a omezit riziko kontaminace 

produktu hydraulickými oleji a mazivy 

s potravinářskou kvalitou na minimum. 

Program nezbytných předpokladů by mohl 

zahrnovat zaznamenávání použitých 

množství. 

Nizozemský limit GMP pro C (10-40) 

v olejích je 400 mg/kg. 

Cizí tělesa P    Mohou být přítomna cizí 

tělesa. 

  Měl by být zaveden systém pro 

odstraňování cizorodého materiálu. 

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v odstavci 2.3 dokumentu o metodice. 
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Technické vybavení: rafinace a zpracování palmového oleje 

a oleje z palmových jader  

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Hydraulické oleje nebo 

maziva ze zařízení 

C nízká vysoká 3 Hydraulické oleje a maziva mohou 

obsahovat toxické sloučeniny. 

 Program nezbytných 

předpokladů by měl zajistit, aby 

nedošlo ke kontaminaci 

výrobku nepotravinářskými 

hydraulickými oleji nebo 

mazivy, a omezit riziko 

kontaminace produktu 

hydraulickými oleji a mazivy 

s potravinářskou kvalitou na 

minimum. Program nezbytných 

předpokladů by mohl zahrnovat 

zaznamenávání použitých 

množství. 

 

Kontaminanty ve vodě jako 

PFOS a PFOA 

 

C nízká střední 2 Voda se používá v procesu drcení 

a rafinace. 

Voda používaná k výrobě krmiv 

podle nařízení183/2005/ES 

musí být odpovídající kvality. 

  

Čisticí prostředky 

a chemikálie do ohřívačů 

C střední střední 3 Do styku s produktem přicházejí čisticí 

prostředky a pára (využívající chemikálie 

pro ohřívače). 

 Čisticí prostředky používané při 

výrobě by měly být spláchnuty. 

Čisticí prostředky a chemikálie 

do ohřívačů musí být vhodné 

pro použití v potravinářském 

průmyslu. 

 

Kapaliny systémů ohřevu 

(THF) unikající ze zařízení 

C střední vysoká 4 THF mohou používat i nečlenové FEDIOLu. Podle kodexu FEDIOLu 

nazvaného Kodex správné 

praxe v oblasti zahřívání 

Použít ohřev horkou vodou 
nebo párou. V opačném 
případě by mělo být zavedeno 
kontrolní opatření, které zajistí, 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 jedlých olejů v průběhu 

zpracování není použití THF 

dovoleno. 

že nedojde ke kontaminaci 
výrobku kapalinou systémů 
ohřevu. 

  

 3. 
Rafinace  

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminanty v pomocných 

látkách  

(alkalický roztok, kyseliny), 

například rtuť v louhu 

sodném. 

C nízká vysoká 3 Pomocné látky přicházejí 

do kontaktu s výrobkem. 

 Pomocné látky, které přímo přicházejí 

do styku s olejem, musí být určeny pro 

použití v potravinách nebo musí být 

potravinářské kvality. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3.1 
Výroba rafinovaného palmového oleje a rafinovaného oleje 

z palmových jader 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Dioxin z bělicích hlinek C nízká vysoká 3 Bělicí hlinka je potenciálním 

zdrojem kontaminace dioxiny 

během rafinace oleje. Avšak 

dávka bělicí hlinky použité 

během rafinace je pouze 1–3 %. 

Dioxin se během destilace 

částečně odpařuje. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje 

obsah dioxinů v krmivech 

rostlinného původu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje 

celkový obsah dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL vytvořil Kodex správné 

praxe v oblasti podmínek nákupu 

čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci 

oleje, který uvádí jako horní hranici 

maximálního limitu pro dioxiny 

a PCB s dioxinovým efektem 

hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od 

dodavatelů, kteří splňují 

specifikace FEDIOLu uvedené 

v jeho Kodexu správné praxe 

v oblasti podmínek nákupu 

čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci 

oleje. 

 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká střední 2  Pravidelné monitorování reziduí 

pesticidů ukazuje, že tato rezidua 

se u surového palmového oleje 

vyskytují jen zřídka a pokud jsou 

přítomna, zůstávají v zákonných 

mezích. 

Nařízení 396/2005 stanoví limity 

reziduí pesticidů. Toto nařízení 

umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace pesticidů 

ve zpracovávaných produktech za 

předpokladu, že je zajištěna 

bezpečnost krmiva. Stanovisko 

FEDIOLu (11SAF181) uvádí, že na 

základě průměrného obsahu oleje 

v palmových plodech, který se 

pohybuje v rozmezí 50 % až 55 %, 

a palmových jádrech, kde činí 45 %, 

by se měl ke stanovení MLR 

v palmovém oleji v oleji z palmových 

jader použít faktor zpracování ve 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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výši 2. 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou být 

některé ze zakázaných pesticidů 

přítomny. Pravděpodobnost 

jejich zjištění v surovém 

palmovém oleji nebo oleji 

z palmových jader je však velmi 

nízká.  

Limity pro rezidua řady pesticidů 

v krmivech stanoví směrnice 

2002/32/ES. 

  

Mikrobiologická 

kontaminace 

 

B nízká střední 2 Obsah vlhkosti (tj. vodní aktivity) 

v rafinovaných olejích je pro růst 

bakterií příliš nízký. 

   

Cizorodý materiál, například 

sklo, dřevo, kovy atd. 

P střední střední 3   Používat hygienické postupy 

(např. uzavřené systémy) a filtr 

před nakládkou. 
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Krmiva 
H                                  palmového oleje a oleje z palmových jader 

 3.2 

F               :                                     palmy 

a palmových jader 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

         

Dioxin C střední vysoká 4 Potenciálním zdrojem 

kontaminace dioxinem 

je usazování v životním 

prostředí 

a bělicí hlinka. Tento dioxin se 

během fyzické rafinace může 

dostat do destilátů mastných 

kyselin. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah 

dioxinů v krmivech rostlinného původu 

na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

a omezuje celkový obsah dioxinů 

a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkty určené ke krmení zvířat, které 

obsahují nežádoucí látku v množství 

přesahujícím zákonný limit, nesmějí být 

za účelem rozředění míšeny se 

stejným či jiným produktem určeným ke 

krmení zvířat (směrnice 2002/32/ES). 

Podle nařízení 225/2012, kterým se 

mění nařízení 183/2005 o hygieně 

krmiv, musí být provedena zkouška na 

celkové množství dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem u 100 % šarží 

destilátů mastných kyselin pro krmiva.  

FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe 

v oblasti podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje, který 

uvádí jako horní hranici maximálního 

limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým 

efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Toto riziko je možno 

zvládnout následujícím 

způsobem: 

- nuceným uvolněním šarže 

nebo 

- ošetřením aktivním uhlím 

s cílem odfiltrovat dioxin. 

 

 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od 

dodavatelů, kteří splňují 

specifikace FEDIOLu 

uvedené v jeho Kodexu 

správné praxe v oblasti 

podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje. 

 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

C nízká střední 2  Pravidelné monitorování 

reziduí pesticidů ukazuje, že 

Nařízení 396/2005 stanoví limity 

reziduí pesticidů. Toto nařízení 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Krmiva 
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herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

tato rezidua se u surového 

palmového oleje vyskytují jen 

zřídka a pokud jsou přítomna, 

zůstávají v zákonných 

mezích. 

umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace pesticidů ve 

zpracovávaných produktech za 

předpokladu, že je zajištěna 

bezpečnost krmiva. 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C nízká vysoká 3 V životním prostředí mohou 

být některé ze zakázaných 

pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich 

zjištění v surovém palmovém 

oleji je však velmi nízká.  

Limity pro rezidua řady pesticidů 

v krmivech stanoví směrnice 

2002/32/ES. 

Neodpovídající produkt by 

neměl být použit pro krmiva. 

 

Polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU) 

v destilátech mastných 

kyselin z palmových jader 

C vysoká střední 4 Lehké PAU se budou během 

deodorizace koncentrovat do 

destilátů mastných kyselin. 

Těžké PAU se odstraňují 

přidáním aktivního uhlí. 

 Neodpovídající produkt by 

neměl být použit pro krmiva. 

V případě oleje z palmových 

jader má GMP+ International 

limit pro čtyři PAU, tj. 

benzo(a)pyren, 

benzo(a)antracen, 

benzo(b)fluoranten a chrysen, ve 

výši 400 μg/kg. 

OVOCOM (GMP) má v případě 

krmných tuků limit pro BaP ve 

výši 50 μg/kg. 
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Krmiva 
H                                  palmového oleje a oleje z palmových jader 

 3.3 

Chemická rafinace: výroba palmových nebo palmojádrových 

                                (                ) 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká střední 2  Pravidelné monitorování 

reziduí pesticidů ukazuje, že 

tato rezidua se u surového 

palmového oleje vyskytují jen 

zřídka a pokud jsou přítomna, 

zůstávají v zákonných 

mezích. 

Nařízení 396/2005 stanoví 

limity reziduí pesticidů. Toto 

nařízení umožňuje použít 

faktor zpracování/koncentrace 

pesticidů ve zpracovávaných 

produktech za předpokladu, 

že je zajištěna bezpečnost 

krmiva. 

  

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou 

být některé ze zakázaných 

pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich 

zjištění v surovém palmovém 

oleji nebo oleji z palmových 

jader je však velmi nízká.  

Limity pro rezidua řady 

pesticidů v krmivech stanoví 

směrnice 2002/32/ES. 

  

Dioxin C velmi nízká vysoká 2 Základní přehled o drcení 

a rafinaci při výrobě 

mýdlových kalů, který 

vypracoval FEDIOL (ref. 

12SAF183), uvádí, že úroveň 

v mýdlovém kalu obsažených 

kontaminantů rozpustných 

v oleji odpovídá úrovni 

v případě surových olejů.  

Podle nařízení 225/2012, 

kterým se mění nařízení 

183/2005 o hygieně krmiv, 

musí být provedena zkouška 

na celkové množství dioxinů 

a PCB s dioxinovým efektem 

u 100 % šarží mýdlových kalů 

a kyselých olejů pro krmiva.  
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Krmiva 
H                                  palmového oleje a oleje z palmových jader 

 3.4 

Chemická rafinace: výroba palmových a palmojádrových 

             

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

         

Dioxin C vysoká vysoká 4 Bělicí hlinka je potenciálním 

zdrojem kontaminace dioxiny 

během rafinace oleje. Během 

chemické rafinace se dioxiny 

koncentrují do deodestilátů. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah 

dioxinů v krmivech rostlinného původu 

na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

a omezuje celkový obsah dioxinů 

a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkty určené ke krmení zvířat, které 

obsahují nežádoucí látku v množství 

přesahujícím zákonný limit, nesmějí být 

za účelem rozředění míšeny se 

stejným či jiným produktem určeným ke 

krmení zvířat (směrnice 2002/32/ES). 

 

Podle nařízení 225/2012, kterým se 

mění nařízení 183/2005 o hygieně 

krmiv, musí být provedena zkouška na 

celkové množství dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem u 100 % šarží 

deodestilátů pro krmiva.  

 

FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe 

v oblasti podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje, který 

uvádí jako horní hranici maximálního 

limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým 

efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-

Deodestiláty z chemické rafinace 

nesmí být v krmivu použity, pokud 

nejsou ošetřeny tak, aby se zajistilo, 

že úrovně dioxinů odpovídají limitům 

stanoveným ve směrnici 2002/32 

o nežádoucích látkách (viz také 

informační přehled vypracovaný 

FEDIOLem o ošetřených 

deodestilátech určených do krmiva, 

ref. 12SAF196). 

 

Mastné výrobky získané během 

procesů rafinace šarží 

kombinujících fyzickou a chemickou 

rafinaci do jednoho procesu a stejné 

zařízení lze použít v souvislosti 

s krmivy, jestliže existuje analytický 

důkaz prokazující, že jsou limity 

dioxinu a reziduí pesticidů dodrženy. 

 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od 

dodavatelů, kteří splňují specifikace 

FEDIOLu uvedené v jeho Kodexu 

správné praxe v oblasti podmínek 

nákupu čerstvé bělicí hlinky pro 

rafinaci oleje. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Krmiva 
H                                  palmového oleje a oleje z palmových jader 

PCDD/F-PCB-TEQ).  

 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká střední 3  Pravidelné monitorování 

reziduí pesticidů ukazuje, že 

tato rezidua se u surového 

palmového oleje vyskytují jen 

zřídka a pokud jsou přítomna, 

zůstávají v zákonných 

mezích. 

Nařízení 396/2005 stanoví limity 

reziduí pesticidů. Toto nařízení 

umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace pesticidů ve 

zpracovávaných produktech za 

předpokladu, že je zajištěna 

bezpečnost krmiva. 

  

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C střední vysoká 4 V životním prostředí mohou 

být některé ze zakázaných 

pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich 

zjištění v surovém palmovém 

nebo palmojádrovém oleji je 

však velmi nízká, ale při 

rafinaci se budou 

koncentrovat do destilátů. 

Limity pro rezidua řady pesticidů 

v krmivech stanoví směrnice 

2002/32/ES. 

 

Deodestiláty z chemické rafinace 

nesmí být v krmivu použity, pokud 

nejsou ošetřeny tak, aby se zajistilo, 

že úrovně reziduí pesticidů 

odpovídají limitům stanoveným ve 

směrnici 2002/32 o nežádoucích 

látkách (viz také informační přehled 

vypracovaný FEDIOLem 

o ošetřených deodestilátech 

určených do krmiva, ref. 

12SAF196). 

 

Polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU) pro 

deodestiláty z palmových 

jader 

C vysoká střední 4 Lehké PAU se koncentrují 

v deodestilátu během 

deodorizace. Těžké PAU se 

odstraňují přidáním aktivního 

uhlí. 

 Neodpovídající produkt by neměl 

být použit pro krmiva. 

V případě oleje z palmových 
jader má GMP+ International 
limit pro čtyři PAU, tj. 
benzo(a)pyren, 
benzo(a)antracen, 
benzo(b)fluoranten a chrysen, 
ve výši 400 μg/kg. 
OVOCOM (GMP) má v případě 
krmných tuků limit pro BaP ve 
výši 50 μg/kg. 
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Krmiva 
H                                  palmového oleje a oleje z palmových jader 

 4. 

Š                  rafinovaného oleje vodou, teplem 

a tlakem a                                             

mastných kyselin a glycerinu* 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Dioxin z bělicích hlinek C    Bělicí hlinka je potenciálním 

zdrojem kontaminace dioxiny 

během rafinace oleje. Avšak 

dávka bělicí hlinky použité 

během rafinace je pouze 1–

3 %. 

Směrnice 2002/32/ES 

omezuje obsah dioxinů 

v krmivech rostlinného 

původu na 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) a omezuje 

celkový obsah dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem na 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

 

Podle nařízení 225/2012, 

kterým se mění nařízení 

183/2005 o hygieně krmiv, 

musí být provedena zkouška 

na celkové množství dioxinů 

a PCB s dioxinovým efektem 

u 100 % šarží čistých 

mastných kyselin ze surového 

oleje pro krmiva.  

 

FEDIOL vytvořil Kodex 

správné praxe v oblasti 

podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje, 

který uvádí jako horní hranici 

maximálního limitu pro dioxiny 

a PCB s dioxinovým efektem 

hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-

 Neodpovídající 

produkt by neměl být 

použit pro krmiva. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Krmiva 
H                                  palmového oleje a oleje z palmových jader 

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C    Pravidelné monitorování 

reziduí pesticidů ukazuje, že 

tato rezidua se u surového 

palmového oleje vyskytují jen 

zřídka a pokud jsou přítomna, 

zůstávají v zákonných 

mezích. 

Nařízení 396/2005 stanoví 

limity reziduí pesticidů. Toto 

nařízení umožňuje použít 

faktor zpracování/koncentrace 

pesticidů ve zpracovávaných 

produktech za předpokladu, 

že je zajištěna bezpečnost 

krmiva. 

  

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C    V životním prostředí mohou 

být některé ze zakázaných 

pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich 

zjištění v surovém palmovém 

oleji nebo oleji z palmových 

jader je však velmi nízká.  

Limity pro rezidua řady 

pesticidů v krmivech stanoví 

směrnice 2002/32/ES. 

  

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v odstavci 2.3 dokumentu o metodice. 
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Krmiva 
H                                  palmového oleje a oleje z palmových jader 

 

 5. Hydroge                                          

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO 

SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Nikl  C nízká vysoká 3 Nikl se používá jako katalyzátor 

při hydrogenaci (ztužování) oleje.  

 Pomocné látky, které přímo přicházejí do 

styku s olejem, musí být určeny pro použití 

v potravinách nebo musí být potravinářské 

kvality. 

Ztužený produkt filtrovat. 

 

Obsah niklu ve ztužených 

produktech z oleje od členů 

sdružení FEDIOL je 

výrazně nižší než 20 ppm. 

Přeměna kongenerů dioxinu 

v kongenery s vyšší 

toxicitou 

C střední vysoká 4 Při hydrogenaci s použitím niklu 

může dojít k přeměně kongenerů 

dioxinu v toxičtější kongenery. 

Podle nařízení 

225/2012, kterým se 

mění nařízení 183/2005 

o hygieně krmiv, musí 

být provedena zkouška 

na celkové množství 

dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem 

u 100 % šarží 

hydrogenovaných 

destilátů palmových 

mastných kyselin pro 

krmiva.  
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Krmiva 
H                                  palmového oleje a oleje z palmových jader 

 

A.                       palmových jader do lisovny oleje 

a skladování palmových jader* 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ 

OPATŘENÍ   
POZNÁMKY  

Cizí tělesa P    Mohou se vyskytnout cizí tělesa, 
například kamínky ze znečištěných 
nákladních vozů a úlomky skla, mrtví 
hlodavci a listy stromů. 

  Nákladový prostor dopravních 
prostředků musí být 
před naložením trsů ovoce 
zbaven zbytků předchozích nákladů. 

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v odstavci 2.3 dokumentu o metodice. 
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 Nové 

B. 

                     palmojádrového oleje a odvozených 

p                      krmivech –                  ,            

        ,                                       (           

zaoceánských lodí). 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace předchozím 

nákladem 

        

- Silniční cisterny, 
železniční cisterny a říční 
plavidla  

C střední vysoká 4 Silniční cisternová vozidla a říční 

plavidla mohla být použita pro jiné 

produkty neslučitelné s potravinami 

nebo krmivy, například pro 

petrochemické produkty. 

 Silniční cisternová vozidla 

a říční plavidla, která nejsou 

určena výlučně pro přepravu 

potravin nebo krmiv, musí 

projít schváleným procesem 

čištění. 

 

- Silniční cisterny, cisternové 

kontejnery, železniční cisterny 

a říční plavidla splňující normy 

EU pro přepravu potravin 

C nízká vysoká 3 Většina rostlinných olejů je 

přepravována dopravními prostředky 

určenými výhradně pro potraviny. 

Nařízení (ES) č. 852/2004 

o hygieně potravin vyžaduje, 

aby tekuté potraviny byly 

přepravovány silničními 

cisternami, železničními 

cisternami a říčními plavidly 

určenými výhradně pro tyto 

potraviny. 

 

FEDIOL – Kodex správné 

pracovní praxe pro 

hromadnou silniční 

a železniční kontejnerovou 

přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Zkontrolovat předchozí 

náklady pomocí praktické 

příručky FEDIOL a předchozí 

náklad(y), pokud jde 

o dopravní prostředky 

a vnitřní povrch nádrže (ref. 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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- Pobřežní cisternové lodě 

splňující normy EU pro 

přepravu potravin 

C nízká vysoká 3 V případě pobřežních cisternových lodí 

převážejících oleje a tuky při krátkých 

námořních plavbách v EU, se jako 

absolutní minimum stanoví podmínka, 

aby bezprostředním předchozím 

nákladem byl produkt, který je buď 

potravinou, nebo se jedná o výrobek 

uvedený na seznamu látek, které jsou 

přijatelné jako bezprostřední předchozí 

náklad, vydaném EU ve směrnici 

96/3/ES. 

FEDIOL – Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Zkontrolovat předchozí 

náklady pomocí praktické 

příručky FEDIOL a předchozí 

náklad(y), pokud jde 

o dopravní prostředky 

a vnitřní povrch nádrže (ref. 

07COD143F). Osvědčení 

FOSFA o shodě, čistotě 

a vhodnosti lodních nádrží 

vystavené inspektorem, který 

je členem FOSFA. 

Kombinovaný list FOSFA 

o původu podepsaný 

kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné 

prohlášení podepsané 

vlastníkem lodi nebo 

pověřeným zástupcem, platné 

před nakládkou nebo 

překládkou nákladu. 

 

Kontaminace čisticími 

prostředky 

        

- Silniční cisterny, železniční 

cisterny a říční plavidla 

C střední střední 3 Zvýšené riziko u čistících stanic, které 

na jednom místě čistí nádrže na krmiva 

a chemické nádrže. 

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152). 

 

 

Používat při čištění nádrží 

správné postupy. 

 

. 

 

 

 

- Pobřežní cisternové lodě C střední střední 3 Zvýšené riziko v případě, že pobřežní 

plavidlo není určeno výlučně pro 

přepravu krmiv nebo potravin. 

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Osvědčení FOSFA o shodě, 

čistotě a vhodnosti lodních 

nádrží vystavené 

inspektorem, který je členem 

FOSFA. 

Kombinovaný list FOSFA 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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o původu podepsaný 

kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné 

prohlášení podepsané 

vlastníkem lodi nebo 

pověřeným zástupcem, platné 

před nakládkou nebo 

překládkou nákladu.  

Kapaliny systémů ohřevu 

nebo chlazení unikající ze 

zařízení 

        

- Silniční cisterny  C nízká vysoká 3 Používají se nerezové cisterny, které 

jsou vyhřívány chladicí vodou z motoru 

systémem dvojitých stěn (nikoli 

spirálami).  

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie 

(14COD152). 

Zakazuje se používat ohřívací 

kapaliny v systémech přímého 

ohřevu. 

 

- Železniční cisterny, 

cisternové nákladní lodě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nízká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysoká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. Nicméně 

vzhledem k relativně nízkým teplotám 

ohřevu, které se během přepravy 

používají, je možnost úniku ohřívací 

kapaliny do produktu nízká. 

 

 

 

 

 

V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. Nicméně 

vzhledem k relativně nízkým teplotám 

ohřevu, které se během přepravy 

používají, je možnost úniku ohřívací 

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie 

(14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie 

Topné spirály v železničních 

cisternách musí být 

z nerezové oceli. 

Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí přepravce oleje 

zajistit dokumentaci 

o možných čistých ztrátách 

a provést analýzu, bude-li to 

nutné.  

 

 

Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí přepravce oleje 

zajistit dokumentaci 

o možných čistých ztrátách 

a provést analýzu, bude-li to 

nutné. 

Doporučuje se použít ohřev 

horkou vodou nebo párou. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Pobřežní cisternové lodě 

C 

 

 

nízká vysoká 3 kapaliny do produktu nízká. (14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Cizí tělesa P střední střední 3   Plán jakosti by měl obsahovat 

požadavek na nakládku 

silničních cisternových vozidel 

rafinovanými oleji pod 

střechou. 

 

Falšování C/P/B střední střední 3 K falšování minerálními oleji dochází 

při přepravě olejů v zemích původu 

těchto olejů. 

FEDIOL - Kodex správné 

pracovní praxe pro 

hromadnou silniční 

a železniční kontejnerovou 

přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách 

(ref. 07COD138 

Analyzovat všechny příchozí 

šarže. 

 

Uplatnění minimálních 

závazných požadavků 

Kodexu správné pracovní 

praxe pro hromadnou silniční 

a železniční kontejnerovou 

přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách 

(FEDIOL), jako je dostupnost 

informací o poloze vozu 

během cesty a zapečetění 

nádrže (ref. 07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Skladování palmového oleje a oleje z palmových jader 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace kvůli 

nedostatečnému oddělení 

(kontaminace z předchozích 

nákladů, použitím 

nesprávných spojů, sdílením 

zařízení) 

C nízká vysoká 3 Tato kategorie rizik se 

vztahuje na terminály, kde se 

skladují jak chemické látky, 

tak rostlinné oleje. Menší 

riziko je v případě, že terminál 

v souvislosti se skladováním 

rostlinných olejů uplatňuje 

seznam přijatelných 

předchozích nákladů během 

námořní přepravy vydaný 

Evropskou unií. Nejmenší 

riziko je v případě, že se 

rostlinné oleje skladují 

v nádržích, které jsou určeny 

výlučně k uchovávání 

potravin. 

Terminály v EU, které skladují 

oleje a tuky pro potravinářské 

účely, jsou povinny uplatňovat 

HACCP (nařízení ES 

č. 852/2004) 

 

 Vyhrazení skladovacích 

nádrží výlučně k uchovávání 

potravin nebo krmiv. 

V opačném případě musí být 

skladovací nádrže alespoň 

v souladu s předpisy EU 

týkajícími se předchozích 

nákladů, které byly stanoveny 

pro námořní dopravu ve 

směrnici 96/3/ES. 

 

Kontaminace čisticími 

prostředky 

C nízká vysoká 3 Tato kategorie rizik se 

vztahuje na terminály, kde se 

skladují jak chemické látky, 

tak rostlinné oleje. Tyto 

terminály se mohou zdráhat 

používat čisticí prostředky, 

které jsou vhodné pro použití 

v potravinářském průmyslu. U 

těch terminálů v EU, které 

uplatňují HACCP a které 

rostlinné oleje a chemikálie 

skladují odděleně, je 

pravděpodobnost použití 

nesprávných čisticích 

prostředků velmi nízká. 

 Čisticí prostředky musí být 

vhodné pro použití 

v potravinářském průmyslu. 
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Rozpouštědla z nátěrových 

hmot 

C nízká vysoká 3 Rozpouštědla z nových nátěrů 

se přenesou do oleje, který se 

během rafinace může dostat 

do destilátů mastných kyselin 

 Používat nádrže nerezové 

nebo při použití nádrží 

s novým nátěrem nepoužívat 

destiláty mastných kyselin 

jako krmivo 

 

Kapaliny systémů ohřevu 

unikající z vadných zařízení 

C nízká vysoká 3 V systémech ohřevu mohou 

být používány toxické 

kapaliny. Nicméně vzhledem 

k relativně nízkým teplotám 

ohřevu, které se během 

skladování používají, je 

možnost úniku ohřívací 

kapaliny do produktu nízká. 

 Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí skladovací firma 

zajistit dokumentaci o čistých 

ztrátách a provést analýzu, 

bude-li to nutné.  

Doporučuje se použít ohřev 

vodou nebo párou. 

Nesprávné používání 

přídatných látek 

C nízká vysoká 3 Přídatné látky povolené pro 

potravinářský olej se použijí 

do oleje určeného do krmiva 

a naopak, přičemž je možné, 

že k tomuto účelu nebyly 

schváleny. 

 Dohodnout jasné specifikace 

ohledně používání přídatných 

látek 

 

Falšování minerálním 

olejem 

 nízká vysoká 3 K falšování minerálními oleji 

dochází v zemích původu. 

Provádějí se intenzivnější 

kontroly, a pravděpodobnost 

falšování se tudíž snížila. 

   

 

 

 

 

 



 

Příručka EFISC – odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmiv lisováním olejnatých semen a rafinací rostlinných olejů 

 133 

Krmiva 
H                                  palmového oleje a oleje z palmových jader 

 

 

 

 

D.                            oleje z palmových jader 

                     

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPO

DOBNOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace při přepravě         

- Kontaminace předchozími 

náklady, které se vyskytují 

v nádržích nebo potrubí 

C střední  střední 3  V případě zaoceánských lodí 

převážejících oleje a tuky do EU se 

jako absolutní minimum stanoví 

podmínka, aby bezprostředním 

předchozím nákladem byl produkt, 

který je buď potravinou, nebo se 

jedná o výrobek uvedený na 

seznamu látek, které jsou přijatelné 

jako bezprostřední předchozí 

náklad, vydaném EU ve směrnici 

96/3/ES. 

Směrnice 96/3/ES (odchylně od 

nařízení ES č. 852/2004) stanoví, že 

předchozí náklady musí být 

zkontrolovány.   

 

 

Smlouvy FOSFA ukládají prodejci 

povinnost informovat kupujícího, 

jaké tři předchozí náklady byly 

převáženy v rámci námořní přepravy 

olejů a tuků. 

 

FEDIOL - Kodex správné praxe pro 

hromadnou přepravu olejů a tuků do 

nebo v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně provozních 

postupů FOSFA). 

 

EU nereguluje námořní dopravu 

Osvědčení FOSFA o shodě, 

čistotě a vhodnosti lodních 

nádrží vystavené 

inspektorem, který je členem 

FOSFA. Kombinovaný list 

FOSFA o původu podepsaný 

kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné 

prohlášení podepsané 

vlastníkem lodi nebo 

pověřeným zástupcem, platné 

před nakládkou nebo 

překládkou nákladu. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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olejů a tuků pro použití v krmivech. 

       Pro potřeby nakládky 

a vykládky používat potrubí 

určená výlučně pro daný účel. 

 

- Kontaminace čisticími 

prostředky  

C nízká  vysoká 3 Námořní přepravní společnosti 

obvykle dodržují správné postupy. 

 Zkontrolovat lodní deník.   

Rozpouštědla z nátěrových 

hmot 

C nízká vysoká 3 Rozpouštědla z nových nátěrů se 

přenesou do oleje, který se během 

rafinace může dostat do destilátů 

mastných kyselin 

 Používat nádrže nerezové 

nebo při použití nádrží 

s novým nátěrem nepoužívat 

destiláty mastných kyselin 

jako krmivo 

 

Kapaliny systémů ohřevu 

(THF) unikající ze zařízení 

C nízká vysoká 3 V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. 

Nicméně vzhledem k relativně 

nízkým teplotám ohřevu, které se 

během přepravy používají, je 

možnost úniku ohřívací kapaliny do 

produktu nízká. 

FEDIOL - Kodex správné praxe pro 

hromadnou přepravu olejů a tuků do 

nebo v rámci Evropské unie (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí přepravce oleje 

zajistit dokumentaci 

o možných čistých ztrátách 

a provést analýzu, bude-li to 

nutné. 

Doporučuje se použít ohřev 

vodou nebo párou. 

Hydraulické oleje 

z přenosných čerpadel 

C nízká vysoká 3 Hydraulické oleje z přenosných 

čerpadel mohou být toxické. 

 Používání přenosných 

čerpadel s jasným oddělením 

hydraulického motoru od 

čerpadla. Pokud tomu tak 

není, musí být použity 

hydraulické oleje 

potravinářské kvality. 

U hydraulických motorů, které 

jsou přímo spojeny 

s čerpadlem, existuje v případě 

selhání těsnění možnost 

nežádoucího úniku 

hydraulického oleje do 

rostlinného oleje. 

Falšování minerálním 

olejem 

 nízká vysoká 3 K falšování minerálními oleji 

dochází v zemích původu. Provádějí 

se intenzivnější kontroly, a 

pravděpodobnost falšování se tudíž 

snížila. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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(3.1) Výroba surového kokosového 
oleje 

 

(4.1) Výroba rafinovaného oleje 

Výroba rafinovaného oleje 

(4.2) Výroba destilátů mastných 
kyselin 

(4.4) Výroba deodestilátů 

(4.3) Výroba kyselých olejů 

(4) Rafinace 

Rafinovaný kokosový olej 

Destiláty mastných kyselin z 

kokosu 

Kokosové 

deodestiláty 

Kokosové kyselé oleje 

KRMIVÁŘSKÝ 
PRŮMYSL EU 

Znaky v závorkách odkazují na informace na následujících listech 

MIMO EU 

V RÁMCI EU 

                                              kokosového                     krmivech v  

EU 

(2) Pěstování kokosových ořechů 

       Kokosové ořechy 

(2) Sušení kopry v primární výrobě 

Sušená kopra 

(A) Skladování a přeprava kopry 

(3) Lisování kopry 

Surový kokosový 

olej 
(B) Doprava Skladování 

(B) Doprava Skladování 

(B) Doprava 

Směšován
í 

(C) 
Skladování 

(B) Doprava 

(D) Přeprava 

zaoceánskou lodí 
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9. Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje 

 1.                              

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C    Třetí země vyvážející 

kokosový olej (Filipíny, 

Indonésie atd.) pracují 

s pozitivními seznamy pro 

používání pesticidů během 

pěstování, které u některých 

látek mohou být v rozporu 

s evropskými předpisy pro 

rezidua pesticidů. Až dosud 

nebyla v kokosovém oleji 

zjištěna žádná rezidua 

pesticidů.  

Nařízení ES č. 396/2005 

zakazuje uvádět do oběhu 

komodity, které nejsou 

v souladu s MLR stanovenými 

v přílohách. Nařízení ES 

č. 178/2006 stanoví přílohu I, 

ve které se uvádí seznamy 

potravin a krmiv, na něž se 

vztahují limity reziduí. 

Nařízení 149/2008 stanoví 

přílohy II, III a IV, ve kterých 

jsou předepsány MLR pro 

výrobky uvedené v příloze I  

  

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v odstavci 2.3 dokumentu o metodice. 
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 2. S                               

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ 

OPATŘENÍ   
POZNÁMKY  

Kontaminanty vzniklé při 

sušení   

        

- Polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU) 

C    Na plantážích se kopra suší 

na otevřeném ohni, což je pro 

kopru zdroj kontaminace 

polycyklickými aromatickými 

uhlovodíky (PAU). 

  Kontaminaci polycyklickými 

aromatickými uhlovodíky lze zabránit 

sušením na slunci nebo nepřímo 

pomocí výměníků tepla (aby nedošlo ke 

kontaminaci kopry odpadními plyny). 

JECFA (Společný výbor odborníků 

FAO/WHO pro potravinářské přídatné 

látky) doporučuje nahradit přímé sušení 

nepřímým sušením. V případě přímého 

zahřívání doporučují správné výrobní 

praxe nepoužívat pro přímé sušení jako 

palivo odpadní produkty. Měla by být 

kontrolována teplota a čas, aby se 

zabránilo tvorbě PAU. Zařízení musí 

být udržováno v čistotě a v dobrém 

stavu. 

- dioxin C    Na plantážích se kopra suší 

na otevřeném ohni, což je pro 

kopru zdroj kontaminace 

dioxinem. 

Kodex správné praxe pro 

prevenci a redukci 

kontaminace dioxiny a 

PCB s dioxinovým efektem 

v potravinách a krmivech 

(Kodex CAC/RCP 62-

2006). 

 Je zakázáno používat jako palivo pro 

přímé sušení odpadní produkty. 

- minerální olej C    Kopra se suší přes silnici, což 

může vést k tomu, že do ní 

může proniknout rozlitý 
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minerální olej.  

- aflatoxiny C    Aflatoxiny se mohou tvořit 

v případě, že kopra není 

dostatečně vysušená.  

Směrnice 2002/32/ES 

omezuje hodnoty aflatoxinu 

B1 v kopře a výrobcích z ní 

odvozených na 0,02 mg/kg 

(vychází se z produktu 

s obsahem vlhkosti 12 %). 

 FEDIOL se u kopry s obsahem vlhkosti 

max. 6 % zasazuje o sušení na slunci 

nebo (nejlépe) o nepřímé sušení.  

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v odstavci 2.3 dokumentu o metodice. 
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 3. Lisování nebo extrakce kopry* 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Toxické sloučeniny 

z hexanu 

C    Některé lisovny kokosového 

oleje používají hexan jako 

extrakční rozpouštědlo pro 

surový olej. Průmyslový 

hexan může obsahovat 

toxické sloučeniny.  

Směrnice 88/344/ES stanoví 

kritéria čistoty pro použití 

hexanu při výrobě potravin. 

 Hexan pro extrakci oleje musí 

být potravinářské kvality. 

Hydraulické oleje nebo 

maziva z vadných zařízení 

C    Hydraulické oleje a maziva 

mohou obsahovat toxické 

sloučeniny. 

  Kontaminaci výrobku 

nepotravinářskými 

hydraulickými oleji nebo 

mazivy je nutné důrazně 

předcházet, například tím, že 

se zaznamená použité 

množství. 

Mělo by se minimalizovat 

riziko kontaminace produktu 

hydraulickými oleji a mazivy 

s potravinářskou kvalitou.  

Cizí tělesa P    Mohou být přítomna cizí 

tělesa. 

  Měl by být zaveden systém 

pro odstraňování cizorodého 

materiálu. 

Recyklace 

kontaminovaných tuků 

z lapačů tuku v odpadní 

vodě  

C    Odpadní voda může být 

chemicky kontaminována. 

  Tuk z lapačů tuku v odpadní 

vodě musí být určen pro 

nepotravinářské 

a nekrmivářské účely, 

s výjimkou lapačů tuku 

v případě provozní vody 

vyhrazené pro daný účel. 

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.  
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 3.1 Výroba surového kokosového oleje* 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPO

DOBNOST  
ZÁVAŽNOST  TŘÍDA RIZIKA  ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

PAU C    Koncentrace PAU v surovém kokosovém oleji 

při lisování kopry. 

FOSFA má u surového 

kokosového oleje volitelný režim 

povolených úrovní BaP nad 

50 μg/kg. 

 V případě kokosového 

oleje má GMP+ 

International limit pro čtyři 

PAU, tj. benzo(a)pyren, 

benzo(a)antracen, 

benzo(b)fluoranten 

a chrysen, ve výši 

400 μg/kg. 

OVOCOM (GMP) má 

v případě krmných tuků 

limit pro BaP ve výši 

50 μg/kg. 

Dioxin C    Potenciálním zdrojem kontaminace dioxinem 

je přímé sušení kopry.  

  Údaje z monitorování 

ukazují, že v závislosti na 

původu u surového 

kokosového oleje existuje 

riziko, že úrovně dioxinu 

překročí zákonné limity 

stanovené pro tento 

kontaminant v krmných 

surovinách.  

Minerální oleje C    Kopra se suší přes silnice, což může vést 

k tomu, že do ní může proniknout rozlitý 

minerální olej, který se v surovém oleji 

koncentruje při lisování. 

  Nizozemský standard GMP 

omezuje obsah C(10-40) 

v olejích a tucích na 

400 mg/kg. 

Aflatoxiny C    Když se nesprávně usušená kopra několik 

dní skladuje, může se vytvořit aflatoxin. Déšť 

během skladování a přepravy tvorbu 

aflatoxinů urychluje. Některé zachytí surový 
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olej během lisování kopry. 

Rezidua herbicidů, 

insekticidů, fungicidů nebo 

rodenticidů přesahující MLR 

C    V surovém kokosovém oleji byla zjištěna 

rezidua pesticidů.  

Nařízení ES č. 396/2005 

zakazuje uvádět do oběhu 

komodity, které nejsou v souladu 

s MLR stanovenými v přílohách. 

Toto nařízení umožňuje použít 

faktor zpracování/koncentrace 

pesticidů ve zpracovávaných 

produktech za předpokladu, že je 

zajištěna bezpečnost potravin. 

Stanovisko FEDIOLu 

(11SAF181) uvádí, že na 

základě průměrného obsahu 

oleje v kokosovém ořechu ve 

výši 20 % by se měl  

ke stanovení MLR v kokosovém 

oleji použít faktor zpracování ve 

výši 5. 

  

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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  Technické vybavení: rafinace a zpracování kokosového oleje  

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Hydraulické oleje nebo 

maziva ze zařízení 

C nízká vysoká 3 Hydraulické oleje a maziva mohou 

obsahovat toxické sloučeniny. 

 Program nezbytných 

předpokladů by měl zajistit, 

aby nedošlo ke kontaminaci 

výrobku nepotravinářskými 

hydraulickými oleji nebo 

mazivy, a omezit riziko 

kontaminace produktu 

hydraulickými oleji a mazivy 

určenými s potravinářskou 

kvalitou na minimum. Program 

nezbytných předpokladů by 

mohl zahrnovat 

zaznamenávání použitých 

množství. 

 

Kontaminanty ve vodě jako 

PFOS a PFOA 

 

C nízká střední 2 Voda se používá v procesu drcení 

a rafinace. 

Voda používaná k výrobě 

krmiv podle 

nařízení183/2005/ES musí být 

odpovídající kvality. 

  

Čisticí prostředky 

a chemikálie do ohřívačů 

C střední střední 3 Do styku s produktem přicházejí čisticí 

prostředky a pára (využívající chemikálie 

pro ohřívače). 

 Čisticí prostředky používané 

při výrobě by měly být 

spláchnuty. Čisticí prostředky 

a chemikálie do ohřívačů musí 

být vhodné pro použití 

v potravinářském průmyslu. 

 

Kapaliny systémů ohřevu 

(THF) unikající ze zařízení 

 

C střední vysoká 4 THF mohou používat i nečlenové 

FEDIOLu. 

Podle kodexu FEDIOLu 

nazvaného Kodex správné 

praxe v oblasti zahřívání 

jedlých olejů v průběhu 

zpracování není použití THF 

dovoleno. 

Použít ohřev horkou vodou 

nebo párou. V opačném 

případě by mělo být zavedeno 

kontrolní opatření, které zajistí, 

že nedojde ke kontaminaci 

výrobku kapalinou systémů 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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ohřevu. 

  

 4. Rafinace 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPO

DOBNOST  
ZÁVAŽNOST  TŘÍDA RIZIKA  ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminanty 

v pomocných látkách 

(alkalický roztok, 

kyseliny), například rtuť 

v louhu sodném. 

C nízká vysoká 3 Pomocné látky přicházejí do 

kontaktu s výrobkem. 

 Pomocné látky, které přímo přicházejí do 

styku s olejem, musí být určeny pro použití 

v potravinách nebo musí být potravinářské 

kvality. 
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Hodnocení rizik                    kokosového oleje 

 4.1 Výroba rafinovaného kokosového oleje 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

PAU C vysoká střední 4 Surový kokosový olej může být silně 

kontaminován polycyklickými 

aromatickými uhlovodíky (PAU) 

v důsledku nesprávného procesu 

sušení. 

Nařízení ES č. 1881/2006 stanoví pro 

BaP v olejích a tucích určených 

k přímé lidské spotřebě nebo jako 

složka potravin limit 2,0 μg/kg. 

K odstranění těžkých 

i lehkých PAU musí stačit 

množství přidaného aktivního 

uhlí a intenzita procesu 

deodorizace. 

V případě kokosového 

oleje má GMP+ 

International limit pro 

čtyři PAU, tj. 

benzo(a)pyren, 

benzo(a)antracen, 

benzo(b)fluoranten 

a chrysen, ve výši 

400 μg/kg. 

OVOCOM (GMP) má 

v případě krmných tuků 

limit pro BaP ve výši 

50 μg/kg. 

Dioxiny a PCB 

s dioxinovým efektem 

C nízká vysoká 3 Potenciálním zdrojem kontaminace 

oleje dioxinem je sušení kopry 

a bělicí hlinka. U surového 

kokosového oleje z Papuy Nové 

Guiney bylo zjištěno vysoké riziko 

kontaminace dioxinem. Dávka bělicí 

hlinky použité během rafinace je 

pouze 1–3 %. Dioxin se během 

destilace částečně odpařuje. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah 

dioxinů v krmivech rostlinného původu 

na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) 

a omezuje celkový obsah dioxinů 

a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe 

v oblasti podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje, který 

uvádí jako horní hranici maximálního 

limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým 

efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od 

dodavatelů, kteří splňují 

specifikace FEDIOLu 

uvedené v jeho Kodexu 

správné praxe v oblasti 

podmínek nákupu čerstvé 

bělicí hlinky pro rafinaci oleje. 

 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

C střední střední 3 V kokosovém oleji byla zjištěna 

rezidua pesticidů. 

Nařízení 396/2005 stanoví limity 

reziduí pesticidů. Toto nařízení 

umožňuje použít faktor 

Zkontrolovat příchozí surový 

kokosový olej nebo rafinovaný 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

zpracování/koncentrace pesticidů ve 

zpracovávaných produktech za 

předpokladu, že je zajištěna 

bezpečnost krmiva. Toto nařízení 

umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace povolených 

pesticidů ve zpracovávaných 

produktech za předpokladu, že je 

zajištěna bezpečnost potravin. 

Stanovisko FEDIOLu (11SAF181) 

uvádí, že na základě průměrného 

obsahu oleje v kokosovém ořechu ve 

výši 20 % by se měl  

ke stanovení MLR v kokosovém oleji 

použít faktor zpracování ve výši 5. 

olej. 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou být 

některé ze zakázaných pesticidů 

přítomny. Pravděpodobnost jejich 

zjištění v surovém kokosovém oleji 

je však velmi nízká.  

Limity pro rezidua řady pesticidů 

v krmivech stanoví směrnice 

2002/32/ES. 

  

Aflatoxiny 

 

 

C velmi nízká vysoká 2 Surový kokosový olej může být 

kontaminován stopami aflatoxinu.  

Směrnice 2002/32/ES omezuje 

hodnoty aflatoxinu B1 v kopře 

a výrobcích z ní odvozených na 

0,02 mg/kg (vychází se z produktu 

s obsahem vlhkosti 12 %). 

Schválit rafinaci za účelem 

odstranění aflatoxinu. 

Za běžných podmínek 

rafinace aflatoxiny zmizí.  

Cizorodý materiál  P střední střední 3 Může být přítomen cizorodý 

materiál. 

 Používat hygienické postupy 

(např. uzavřené systémy) 

a filtr před nakládkou. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Hodnocení rizik                    kokosového oleje 

 4.2 F               :                                     kokosu 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  
KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

PAU C vysoká střední 4 Lehké PAU se budou během 

deodorizace koncentrovat do destilátů 

mastných kyselin. Těžké PAU se 

odstraňují přidáním aktivního uhlí. 

 Neodpovídající produkt 

by neměl být použit pro 

krmiva. 

V případě 

kokosového oleje má 

GMP+ International 

limit pro čtyři PAU, tj. 

benzo(a)pyren, 

benzo(a)antracen, 

benzo(b)fluoranten 

a chrysen, ve výši 

400 μg/kg. 

OVOCOM (GMP) má 

v případě krmných 

tuků limit pro BaP ve 

výši 50 μg/kg. 

Dioxin  C vysoká vysoká 4 Potenciálním zdrojem kontaminace 

dioxinem je sušení kopry a bělicí 

hlinka. U surového kokosového oleje 

z Papuy Nové Guiney bylo zjištěno 

vysoké riziko kontaminace dioxinem. 

Dávka bělicí hlinky použité během 

rafinace je pouze 1–3 %. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů 

v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah 

dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkty určené ke krmení zvířat, které obsahují 

nežádoucí látku v množství přesahujícím zákonný 

limit, nesmějí být za účelem rozředění míšeny se 

stejným či jiným produktem určeným ke krmení 

zvířat (směrnice 2002/32/ES). 

Podle nařízení 225/2012, kterým se mění nařízení 

183/2005 o hygieně krmiv, musí být provedena 

zkouška na celkové množství dioxinů a PCB 

s dioxinovým efektem u 100 % šarží destilátů 

mastných kyselin pro krmiva.  

FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti 

podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci 

oleje, který uvádí jako horní hranici maximálního 

Nucené uvolnění šarží 

deodestilátů nebo 

ošetření aktivním uhlím 

s cílem odfiltrovat 

dioxin.  

 

Nákup čerstvé bělicí 

hlinky od dodavatelů, 

kteří splňují specifikace 

FEDIOLu uvedené 

v jeho Kodexu správné 

praxe v oblasti 

podmínek nákupu 

čerstvé bělicí hlinky pro 

rafinaci oleje. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem 

hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C střední střední 3 V surovém kokosovém oleji byla 

zjištěna rezidua pesticidů (chlorpyrifos-

ethyl, malathion). 

Nařízení 396/2005 stanoví limity reziduí pesticidů. 

Toto nařízení umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace pesticidů ve 

zpracovávaných produktech za předpokladu, že je 

zajištěna bezpečnost krmiva. 

Zkontrolovat příchozí 

surový kokosový olej 

nebo destilát mastných 

kyselin. 

 

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C nízká vysoká 3 V životním prostředí mohou být některé 

ze zakázaných pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich zjištění 

v surovém kokosovém oleji je však 

velmi nízká, ale při fyzické rafinaci se 

budou koncentrovat do destilátů 

mastných kyselin. 

Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví 

směrnice 2002/32/ES. 

Neodpovídající produkt 

by neměl být použit pro 

krmiva. 
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Hodnocení rizik                    kokosového oleje 

 4.3. 

C                :                                  
a                                 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

PAU 

 

C vysoká střední 4 Při chemické rafinaci se 

očekává, že obsah PAU u 

mastných kyselin bude 

podobný jako u surového 

kokosového oleje.  

 Neodpovídající produkt by 

neměl být použit pro krmiva. 

V případě kokosového oleje 

má GMP+ International limit 

pro čtyři PAU, tj. 

benzo(a)pyren, 

benzo(a)antracen, 

benzo(b)fluoranten a chrysen, 

ve výši 400 μg/kg. 

OVOCOM (GMP) má 

v případě krmných tuků limit 

pro BaP ve výši 50 μg/kg. 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. rezidua 

herbicidů, insekticidů, 

fungicidů a rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká střední 2 Až dosud nebyla v surovém 

kokosovém oleji zjištěna 

žádná rezidua pesticidů. 

Nařízení 396/2005 stanoví 

limity reziduí pesticidů. Toto 

nařízení umožňuje použít 

faktor zpracování/koncentrace 

pesticidů ve zpracovávaných 

produktech za předpokladu, 

že je zajištěna bezpečnost 

krmiva. 

  

Rezidua pesticidů uvedená 

ve směrnici EU 2002/32 

o nežádoucích látkách 

v krmivech 

C velmi nízká vysoká 2 V životním prostředí mohou 

být některé ze zakázaných 

pesticidů přítomny. 

Pravděpodobnost jejich 

zjištění v surovém kokosovém 

oleji je však velmi nízká.  

Limity pro rezidua řady 

pesticidů v krmivech stanoví 

směrnice 2002/32/ES. 

  

Aflatoxiny C nízká vysoká 3 Aflatoxiny se odstraňují 

ošetřením surového oleje 

s použitím bělicí hlinky 

a aktivního uhlí.  

Směrnice 2002/32/ES 

omezuje hodnoty aflatoxinu 

B1 v kopře a výrobcích z ní 

odvozených na 0,02 mg/kg 

(vychází se z produktu 

  



 

Příručka EFISC – odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmiv lisováním olejnatých semen a rafinací rostlinných olejů 

 149 

Krmiva 

R 

 

 

 

Hodnocení rizik                    kokosového oleje 

Aflatoxiny jsou rozpustné ve 

vodě. Při chemické rafinaci se 

veškeré zbývající aflatoxiny 

odstraní z oleje a koncentrují 

se v deodestilátech. 

s obsahem vlhkosti 12 %). 

Dioxin C vysoká vysoká 4 Přítomnost dioxinu závisí na 

původu surového kokosového 

oleje.  

 Nucené uvolnění.  
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 4.4 C                :                                

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  
KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

         

PAU C vysoká střední 4 Lehké PAU se budou během 

deodorizace koncentrovat do 

destilátů. Těžké PAU se odstraňují 

přidáním aktivního uhlí. 

 Neodpovídající produkt by neměl být 

použit pro krmiva. 

V případě kokosového 

oleje má GMP+ 

International limit pro 

čtyři PAU, tj. 

benzo(a)pyren, 

benzo(a)antracen, 

benzo(b)fluoranten 

a chrysen, ve výši 

400 μg/kg. 

OVOCOM (GMP) má 

v případě krmných tuků 

limit pro BaP ve výši 

50 μg/kg. 

Dioxin  C střední vysoká 4 Bělicí hlinka je potenciálním 

zdrojem kontaminace dioxiny 

během rafinace oleje. Během 

chemické rafinace se dioxiny 

koncentrují do deodestilátů. 

Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů 

v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový 

obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Produkty určené ke krmení zvířat, které 

obsahují nežádoucí látku v množství 

přesahujícím zákonný limit, nesmějí být za 

účelem rozředění míšeny se stejným či jiným 

produktem určeným ke krmení zvířat (směrnice 

2002/32/ES). 

 

Podle nařízení 225/2012, kterým se mění 

nařízení 183/2005 o hygieně krmiv, musí být 

 

Deodestiláty z chemické rafinace nesmí 

být v krmivu použity, pokud nejsou 

ošetřeny tak, aby se zajistilo, že úrovně 

dioxinů odpovídají limitům stanoveným 

ve směrnici 2002/32 o nežádoucích 

látkách (viz také informační přehled 

vypracovaný FEDIOLem o ošetřených 

deodestilátech určených do krmiva, ref. 

12SAF196).  

Mastné výrobky získané během 

procesů rafinace šarží kombinujících 

fyzickou a chemickou rafinaci do 

jednoho procesu a stejné zařízení lze 

použít v souvislosti s krmivy, jestliže 

existuje analytický důkaz prokazující, že 

jsou limity dioxinu a reziduí pesticidů 
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provedena zkouška na celkové množství 

dioxinů a PCB s dioxinovým efektem u 100 % 

šarží deodestilátů pro krmiva.  

 

FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti 

podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro 

rafinaci oleje, který uvádí jako horní hranici 

maximálního limitu pro dioxiny a PCB 

s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

dodrženy. 

 

Nákup čerstvé bělicí hlinky od 

dodavatelů, kteří splňují specifikace 

FEDIOLu uvedené v jeho Kodexu 

správné praxe v oblasti podmínek 

nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci 

oleje. 

 

Rezidua pesticidů 

přesahující MLR, tj. 

rezidua herbicidů, 

insekticidů, 

fungicidů a 

rodenticidů 

přesahující MLR. 

C nízká střední 3 Až dosud nebyla v surovém 

kokosovém oleji zjištěna žádná 

rezidua pesticidů. 

Nařízení 396/2005 stanoví limity reziduí 

pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít faktor 

zpracování/koncentrace pesticidů ve 

zpracovávaných produktech za předpokladu, 

že je zajištěna bezpečnost krmiva. 

  

Rezidua pesticidů 

uvedená ve 

směrnici EU 

2002/32 

o nežádoucích 

látkách v krmivech 

C střední vysoká 4 V životním prostředí mohou být 

některé ze zakázaných pesticidů 

přítomny. Pravděpodobnost jejich 

zjištění v surovém kokosovém oleji 

je však velmi nízká, ale při rafinaci 

se budou koncentrovat do 

destilátů. 

Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech 

stanoví směrnice 2002/32/ES. 

 

Deodestiláty z chemické rafinace nesmí 

být v krmivu použity, pokud nejsou 

ošetřeny tak, aby se zajistilo, že úrovně 

reziduí pesticidů odpovídají limitům 

stanoveným ve směrnici 2002/32 

o nežádoucích látkách (viz také 

informační přehled vypracovaný 

FEDIOLem o ošetřených deodestilátech 

určených do krmiva, ref. 12SAF196). 

 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Hodnocení rizik                    kokosového oleje 

 A. Skladování kopry a                                  

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Aflatoxiny C    Když se nesprávně usušená kopra několik 

dní skladuje, může se vytvořit aflatoxin. 

Déšť během skladování a přepravy tvorbu 

aflatoxinů urychluje. 

  Skladovací a přepravní 
společnosti musí chránit kopru 
před deštěm a mořskou 
vodou. 
Provzdušňování během 
skladování. 
 
Pokud se kopra zpracovává 
přímo po sklizni, je riziko 
vytvoření aflatoxinu nízké. 

Cizí tělesa P    Mohou se vyskytovat cizí tělesa, například 

kamínky ze znečištěných nákladních vozů 

a úlomky skla, mrtví hlodavci a listy 

stromů. 

  Lisovny musí vstupní 
kopru zkontrolovat a 
cizí tělesa odstranit. 

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v odstavci 2.3 dokumentu o metodice. 
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Hodnocení rizik                    kokosového oleje 

 

 

 Nové 

B. 

                                                            

v krmivech –                  ,                    ,                

                       (                            ). 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace předchozím 

nákladem 

        

- Silniční cisterny, 
železniční cisterny a říční 
plavidla  

C střední vysoká 4 Silniční cisternová vozidla a říční 

plavidla mohla být použita pro jiné 

produkty neslučitelné s potravinami 

nebo krmivy, například pro 

petrochemické produkty. 

 Silniční cisternová vozidla 

a říční plavidla, která nejsou 

určena výlučně pro přepravu 

potravin nebo krmiv, musí 

projít schváleným procesem 

čištění. 

 

- Silniční cisterny, cisternové 

kontejnery, železniční cisterny 

a říční plavidla splňující normy 

EU pro přepravu potravin 

C nízká vysoká 3 Většina rostlinných olejů je 

přepravována dopravními prostředky 

určenými výhradně pro potraviny. 

Nařízení (ES) č. 852/2004 

o hygieně potravin vyžaduje, 

aby tekuté potraviny byly 

přepravovány silničními 

cisternami, železničními 

cisternami a říčními plavidly 

určenými výhradně pro tyto 

potraviny. 

 

FEDIOL - Kodex správné 

pracovní praxe pro 

hromadnou silniční 

a železniční kontejnerovou 

přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Zkontrolovat předchozí 

náklady pomocí praktické 

příručky FEDIOL a předchozí 

náklad(y), pokud jde 

o dopravní prostředky 

a vnitřní povrch nádrže (ref. 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Hodnocení rizik                    kokosového oleje 

- Pobřežní cisternové lodě 

splňující normy EU pro 

přepravu potravin 

C nízká vysoká 3 V případě pobřežních cisternových lodí 

převážejících oleje a tuky při krátkých 

námořních plavbách v EU, se jako 

absolutní minimum stanoví podmínka, 

aby bezprostředním předchozím 

nákladem byl produkt, který je buď 

potravinou, nebo se jedná o výrobek 

uvedený na seznamu látek, které jsou 

přijatelné jako bezprostřední předchozí 

náklad, vydaném EU ve směrnici 

96/3/ES. 

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Zkontrolovat předchozí 

náklady pomocí praktické 

příručky FEDIOL a předchozí 

náklad(y), pokud jde 

o dopravní prostředky 

a vnitřní povrch nádrže (ref. 

07COD143F). Osvědčení 

FOSFA o shodě, čistotě 

a vhodnosti lodních nádrží 

vystavené inspektorem, který 

je členem FOSFA. 

Kombinovaný list FOSFA 

o původu podepsaný 

kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné 

prohlášení podepsané 

vlastníkem lodi nebo 

pověřeným zástupcem, platné 

před nakládkou nebo 

překládkou nákladu. 

 

Kontaminace čisticími 

prostředky 

        

- Silniční cisterny, železniční 

cisterny a říční plavidla 

C střední střední 3 Zvýšené riziko u čistících stanic, které 

na jednom místě čistí nádrže na krmiva 

a chemické nádrže. 

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152). 

 

 

Používat při čištění nádrží 

správné postupy. 

 

. 

 

 

 

- Pobřežní cisternové lodě C střední střední 3 Zvýšené riziko v případě, že pobřežní 

plavidlo není určeno výlučně pro 

přepravu krmiv nebo potravin. 

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Osvědčení FOSFA o shodě, 

čistotě a vhodnosti lodních 

nádrží vystavené 

inspektorem, který je členem 

FOSFA. 

Kombinovaný list FOSFA 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Hodnocení rizik                    kokosového oleje 

o původu podepsaný 

kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné 

prohlášení podepsané 

vlastníkem lodi nebo 

pověřeným zástupcem, platné 

před nakládkou nebo 

překládkou nákladu.  

Kapaliny systémů ohřevu 

nebo chlazení unikající ze 

zařízení 

        

- Silniční cisterny  C nízká vysoká 3 Používají se nerezové cisterny, které 

jsou vyhřívány chladicí vodou z motoru 

systémem dvojitých stěn (nikoli 

spirálami).  

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie 

(14COD152). 

Zakazuje se používat ohřívací 

kapaliny v systémech přímého 

ohřevu. 

 

- Železniční cisterny, 

cisternové nákladní lodě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nízká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysoká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. Nicméně 

vzhledem k relativně nízkým teplotám 

ohřevu, které se během přepravy 

používají, je možnost úniku ohřívací 

kapaliny do produktu nízká. 

 

 

 

 

 

V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. Nicméně 

vzhledem k relativně nízkým teplotám 

ohřevu, které se během přepravy 

používají, je možnost úniku ohřívací 

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie 

(14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL - Kodex správné 

praxe pro hromadnou 

přepravu olejů a tuků do nebo 

v rámci Evropské unie 

Topné spirály v železničních 

cisternách musí být 

z nerezové oceli. 

Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí přepravce oleje 

zajistit dokumentaci 

o možných čistých ztrátách 

a provést analýzu, bude-li to 

nutné.  

 

 

Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí přepravce oleje 

zajistit dokumentaci 

o možných čistých ztrátách 

a provést analýzu, bude-li to 

nutné. 

Doporučuje se použít ohřev 

horkou vodou nebo párou. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Hodnocení rizik                    kokosového oleje 

 

- Pobřežní cisternové lodě 

C 

 

 

nízká vysoká 3 kapaliny do produktu nízká. (14COD152) (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Cizí tělesa P střední střední 3   Plán jakosti by měl obsahovat 

požadavek na nakládku 

silničních cisternových vozidel 

rafinovanými oleji pod 

střechou. 

 

Falšování C/P/B střední střední 3 K falšování minerálními oleji dochází 

při přepravě olejů v zemích původu 

těchto olejů. 

FEDIOL - Kodex správné 

pracovní praxe pro 

hromadnou silniční 

a železniční kontejnerovou 

přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Analyzovat všechny příchozí 

šarže. 

 

Uplatnění minimálních 

závazných požadavků 

Kodexu správné pracovní 

praxe pro hromadnou silniční 

a železniční kontejnerovou 

přepravu tuků a olejů pro 

přímé použití v potravinách 

(FEDIOL), jako je dostupnost 

informací o poloze vozu 

během cesty a zapečetění 

nádrže (ref. 07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Hodnocení rizik                    kokosového oleje 

 

  C. Skladování kokosového oleje 

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODOB

NOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, 

ODVĚTVOVÉ STANDARDY 

A/NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace kvůli 

nedostatečnému oddělení 

(kontaminace z předchozích 

nákladů, použitím 

nesprávných spojů, sdílením 

zařízení) 

C nízká vysoká 3 Tato kategorie rizik se 

vztahuje na terminály, kde se 

skladují jak chemické látky, 

tak rostlinné oleje. Menší 

riziko je v případě, že terminál 

v souvislosti se skladováním 

rostlinných olejů uplatňuje 

seznam přijatelných 

předchozích nákladů během 

námořní přepravy vydaný 

Evropskou unií. Nejmenší 

riziko je v případě, že se 

rostlinné oleje skladují 

v nádržích, které jsou určeny 

výlučně k uchovávání 

potravin. 

Terminály v EU, které skladují 

oleje a tuky pro potravinářské 

účely, jsou povinny uplatňovat 

HACCP (nařízení ES 

č. 852/2004) 

 

Vyhrazení skladovacích 

nádrží výlučně k uchovávání 

potravin nebo krmiv. 

V opačném případě musí být 

skladovací nádrže alespoň 

v souladu s předpisy EU 

týkajícími se předchozích 

nákladů, které byly stanoveny 

pro námořní dopravu ve 

směrnici 96/3/ES. 

 

Kontaminace čisticími 

prostředky 

C nízká vysoká 3 Tato kategorie rizik se 

vztahuje na terminály, kde se 

skladují jak chemické látky, 

tak rostlinné oleje. Tyto 

terminály se mohou zdráhat 

používat čisticí prostředky, 

které jsou vhodné pro použití 

v potravinářském průmyslu. U 

těch terminálů v EU, které 

uplatňují HACCP a které 

rostlinné oleje a chemikálie 

skladují odděleně, je 

pravděpodobnost použití 

nesprávných čisticích 

prostředků velmi nízká. 

 Čisticí prostředky musí být 

vhodné pro použití 

v potravinářském průmyslu. 
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Hodnocení rizik                    kokosového oleje 

Rozpouštědla z nátěrových 

hmot 

C nízká vysoká 3 Rozpouštědla z nových nátěrů 

se přenesou do oleje, který se 

během rafinace může dostat 

do destilátů mastných kyselin 

 Používat nádrže nerezové 

nebo při použití nádrží 

s novým nátěrem nepoužívat 

destiláty mastných kyselin 

jako krmivo 

 

Kapaliny systémů ohřevu 

unikající z vadných zařízení 

C nízká vysoká 3 V systémech ohřevu mohou 

být používány toxické 

kapaliny. Nicméně vzhledem 

k relativně nízkým teplotám 

ohřevu, které se během 

skladování používají, je 

možnost úniku ohřívací 

kapaliny do produktu nízká. 

 Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí skladovací firma 

zajistit dokumentaci o čistých 

ztrátách a provést analýzu, 

bude-li to nutné.  

Doporučuje se použít ohřev 

vodou nebo párou. 

Nesprávné používání 

přídatných látek 

C nízká vysoká 3 Přídatné látky povolené pro 

potravinářský olej se použijí 

do oleje určeného do krmiva 

a naopak, přičemž je možné, 

že k tomuto účelu nebyly 

schváleny. 

 Dohodnout jasné specifikace 

ohledně používání přídatných 

látek 

 

Falšování minerálním 

olejem 

 nízká vysoká 3 K falšování minerálními oleji 

dochází v zemích původu. 

Provádějí se intenzivnější 

kontroly, a pravděpodobnost 

falšování se tudíž snížila. 

   

  



 

Příručka EFISC – odvětvový referenční dokument o výrobě bezpečných krmiv lisováním olejnatých semen a rafinací rostlinných olejů 

 159 

Krmiva 

R 

 

 

 

Hodnocení rizik                    kokosového oleje 

 D.                                               

RIZIKO  KAT.  
PRAVDĚPODO

BNOST  
ZÁVAŽNOST  

TŘÍDA 

RIZIKA  
ODŮVODNĚNÍ  

PRÁVNÍ PŘEDPISY, ODVĚTVOVÉ 

STANDARDY A/NEBO SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

KONTROLNÍ OPATŘENÍ   POZNÁMKY  

Kontaminace při přepravě         

- Kontaminace předchozími 

náklady, které se vyskytují 

v nádržích nebo potrubí 

C střední  střední 3  V případě zaoceánských lodí 

převážejících oleje a tuky do EU se 

jako absolutní minimum stanoví 

podmínka, aby bezprostředním 

předchozím nákladem byl produkt, 

který je buď potravinou, nebo se jedná 

o výrobek uvedený na seznamu látek 

jako bezprostřední předchozí náklad, 

vydaném EU ve směrnici 96/3/ES. 

Směrnice 96/3/ES (odchylně od 

nařízení ES č. 852/2004) stanoví, že 

předchozí náklady musí být 

zkontrolovány.   

 

 

Smlouvy FOSFA ukládají prodejci 

povinnost informovat kupujícího, 

jaké tři předchozí náklady byly 

převáženy v rámci námořní přepravy 

olejů a tuků. 

 

FEDIOL - Kodex správné praxe pro 

hromadnou přepravu olejů a tuků do 

nebo v rámci Evropské unie (ref. 

14COD152) (včetně provozních 

postupů FOSFA). 

Osvědčení FOSFA o shodě, 

čistotě a vhodnosti lodních 

nádrží vystavené 

inspektorem, který je členem 

FOSFA. Kombinovaný list 

FOSFA o původu podepsaný 

kapitánem / prvním 

důstojníkem nebo obdobné 

prohlášení podepsané 

vlastníkem lodi nebo 

pověřeným zástupcem, platné 

před nakládkou nebo 

překládkou nákladu 

 

       Pro potřeby nakládky 

a vykládky používat potrubí 

určená výlučně pro daný účel. 

 

- Kontaminace čisticími 

prostředky  

C nízká  vysoká 3 Námořní přepravní společnosti obvykle 

dodržují správné postupy. 

 Zkontrolovat lodní deník.   

Rozpouštědla z nátěrových 

hmot 

C nízká vysoká 3 Rozpouštědla z nových nátěrů se 

přenesou do oleje, který se během 

 Používat nádrže nerezové 

nebo při použití nádrží 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Hodnocení rizik                    kokosového oleje 

rafinace může dostat do destilátů 

mastných kyselin 

s novým nátěrem nepoužívat 

destiláty mastných kyselin 

jako krmivo 

Kapaliny systémů ohřevu 

(THF) unikající z vadných 

zařízení 

C nízká vysoká 3 V systémech ohřevu mohou být 

používány toxické kapaliny. Nicméně 

vzhledem k relativně nízkým teplotám 

ohřevu, které se během přepravy 

používají, je možnost úniku ohřívací 

kapaliny do produktu nízká. 

FEDIOL - Kodex správné praxe pro 

hromadnou přepravu olejů a tuků do 

nebo v rámci Evropské unie (včetně 

provozních postupů FOSFA). 

Pokud byly ohřívací kapaliny 

použity, musí přepravce oleje 

zajistit dokumentaci 

o možných čistých ztrátách 

a provést analýzu, bude-li to 

nutné. 

Doporučuje se použít ohřev 

vodou nebo párou. 

Hydraulické oleje z vadných 

přenosných čerpadel 

C nízká vysoká 3 Hydraulické oleje z přenosných 

čerpadel mohou být toxické. 

 Používání přenosných 

čerpadel s jasným oddělením 

hydraulického motoru od 

čerpadla. Pokud tomu tak 

není, musí být použity 

hydraulické oleje 

potravinářské kvality. 

U hydraulických motorů, které 

jsou přímo spojeny 

s čerpadlem, existuje 

v případě selhání těsnění 

možnost nežádoucího úniku 

hydraulického oleje do 

rostlinného oleje. 

Falšování minerálním 

olejem 

 nízká vysoká 3 K falšování minerálními oleji dochází v 

zemích původu. Provádějí se 

intenzivnější kontroly, a 

pravděpodobnost falšování se tudíž 

snížila. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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10. Příloha Minimální požadavky na monitorování – oblast 

rostlinných olejů a proteinové moučky 

1. Plán monitorování olejnatých semen, rostlinného oleje a vedlejších 

produktů 

Účastníci systému EFISC zavedou plán monitorování, jak je popsán v Kodexu 

EFISC §4.4.3.  

Nejsou-li k dispozici dostatečné údaje pro hodnocení rizik, uplatní se 

níže uvedené minimální požadavky na monitorování. Minimální počet 

analýz bude záviset na objemu krmných surovin v tunách vyrobeném na jednom 

místě, jak ukazuje tabulka níže. 

Tabulka A. Olejnatá semena, expelery, šrot, slupky a lecitin 

Roční výroba v tunách 

/ parametr 

< 300 000 ≥ 300 000 

< 600 000 

≥ 600 000 

Aflatoxin B1* 4 6 8 

DON 4 6 8 

ZEA 4 6 8 

Dioxin 4 6 8 

PCB s dioxinovým 

efektem 

4 6 8 

PCB 4 6 8 

Salmonela 52 52 52 

Těžké kovy (Pb, As, 

Hg, CD) 

4 6 8 

Pesticidy (v 

semenech) 

4 6 8 

Pesticidy (ve šrotu) 4 6 8 

 

* Zvýšené riziko aflatoxinů existuje u následujících produktů: bavlníkové 

semeno, podzemnice olejná, expelery podzemnice olejné, extrahovaná 

podzemnice olejná, sušená kopra, kokosové expelery, extrahovaná kopra 

a expelery vlašského ořechu.  Je potřeba provést další řadu analýz (viz tabulka 

C). 
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Tabulka B. Počet analýz v případě krmných olejů a tuků (surových, 

rafinovaných nebo ruminálně chráněných) a jejich vedlejších produktů 

podle objemu roční výroby v tunách vyrobeného na jednom místě 

Roční výroba 

v tunách / 

parametr 

< 100 000 ≥ 100 000 

< 250 000 

≥ 250 000 

Dioxin* 8 10 12 

PCB s dioxinovým 

efektem* 

8 10 12 

PCB 8 10 12 

Nikl** 4 6 8 

Pesticidy 4 6 8 

PAU (BAP) 4 6 8 

 

* Plán kontroly v souvislosti se zkouškami na obsah dioxinu u destilátů mastných 

kyselin, destilátů palmových mastných kyselin, hydrogenových deodestilátů, 

mýdlových kalů, kyselých olejů a surového kokosového oleje (viz FEDIOL – 

Kodex správné praxe v případě dioxinů). 

**Analýza pouze v případě, že se nikl používá ve výrobním procesu. 

Žádné zkoušky na přítomnost mykotoxinů u rostlinných olejů a tuků, s výjimkou 

surového kokosového oleje: viz tabulka C 

Tabulka C. Počet doplňujících analýz na přítomnost aflatoxinu B1 podle 

lokality a roku 

Roční výroba 

v tunách / 

parametr 

< 300 000 ≥ 300 000 

< 600 000 

≥ 600 000 

Aflatoxin B1 12 16 24 
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