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Sektori suunisdokument ohutu söödamaterjali tootmise kohta 

õliseemnete purustamisel ja taimeõli rafineerimisel 
 

 
 

1. Sissejuhatus 
 

FEDIOLi liikmed purustavad üle 35 miljoni tonni õliseemneid aastas ja toodavad 
11 miljonit tonni taimseid õlisid. Peale selle töötlevad nad 6 miljonit tonni 
imporditud õlisid. FEDIOLi liikmed toodavad ka 25 miljonit tonni srotti ja 
mängivad seega olulist rolli ELi turul, mis on oma 57 miljoni tonnise 
srotitarbimisega maailma suurim (allikas: Oilworld). Statistikat leiate ka 
veebiaadressilt: http://www.fediol.eu/. 

Euroopas on umbes 150 õliseemneid töötlevat ning taimseid õlisid ja rasvu 
tootvat tehast, mis annavad tööd ligikaudu 20 000 inimesele. 

 
ELi valgujahu- ja õlitööstus töötleb eri õliseemneid, -ube, -vilju ja -pähkleid, et 

toota taimeõlisid – nii inimtoiduks kui ka loomasöödaks ja tehniliseks otstarbeks 
– ning valgurikka loomasöödana kasutatavat õlisrotti. Tavaliselt on 
õlitootmistehastel ka oma rafineerimisüksused, mis toodavad inimtoiduks, 

loomasöödaks või tehniliseks otstarbeks ettenähtud rasvtooteid. Jaotistes b ja c 
on täpsemalt kirjeldatud toodetavat söödamaterjali ja sektoris kasutatavaid 

protsesse. 
 
Et toetada ettevõtteid ohutu toodangu valmistamisel, viis FEDIOL põhilistest 

tootmisharus töödeldavatest kultuuridest söödamaterjali tootmise ahelates läbi 
riskide hindamise (vt ka jaotis d). Need hindamised on õliseemnete purustamise 

ja õli rafineerimisega tegelevatele ettevõtetele abivahendiks oma söödaohutuse 
juhtimise süsteemide hindamisel. Samuti on need kõnealustele ettevõtetele 
toeks klientide, tarnijate ja teiste sidusrühmade tootmisahela kontrollimise üle 

peetavatel kõnelustel. Riskide hindamised aitavad seega parandada söödaahela 
ohutust. FEDIOL rõhutab, et ettevõtted jäävad ka edaspidi esmaseks vastutajaks 

ohutu sööda tarnimise eest ja siin esitatud hindamised ei asenda seda kohustust 
vähimalgi määral. Riskide hindamised, milles on mainitud ohutõrjemeetmeid, 
täpsustavad ühenduse juuresoleva juhendi 5. peatükis nimetatud 

eeltingimusprogramme (ETP). 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970093/f1.html
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2. Söödamaterjalide loetelu 
 

Peamised toorained, mida ELi valgujahu- ja õlitööstuses töödeldakse, on 
rapsiseeme, sojauba, päevalilleseemned ning palmi, palmituuma ja kookose 
toorõlid. 

 
Nimetus Number 

söödamaterjalide 

kataloogis 

68/2013 

Number 

söödamaterjali 

veebiregistris 

Kirjeldus 

Maisiidusrott 1.2.12 Õlitööstuse toode, mis saadakse töödeldud maisiidude 

ekstraheerimisel. 

Linaseemnekook 2.8.2 Õlitööstuse toode, mis saadakse linaseemnete pressimisel. (Botaaniline 

puhtusaste vähemalt 93 %.) 

Linaseemnejahu 2.8.3 Õlitööstuse toode, mis saadakse linaseemnekoogi ekstraheerimisel ja 

asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib olla kaitstud lagunemise eest 

vatsas. 

Linaseemnekook 2.8.4 Õlitööstuse toode, mis saadakse linaseemnete pressimisel. (Botaaniline 

puhtusaste vähemalt 93 %.) Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud 

töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid 

(nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning 

tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. 

Linaseemne söödajahu 2.8.5 Õlitööstuse toode, mis saadakse linaseemnekoogi ekstraheerimisel ja 

asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud 

töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid 

(nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning 

tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. Võib olla kaitstud 

lagunemise eest vatsas. 

Linaseemne söödajahu 

varud 

04306-EN Õlitööstuse toode, mis saadakse linaseemnekoogi ekstraheerimisel ja 

asjakohasel kuumtöötlemisel, nagu on kirjeldatud söödamaterjalide 

kataloogis, määrus 68/2013, toote number 2.8.5.  Võib sisaldada kuni 

2 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud seebirasvu 

(v.a letsitiinid). 

Rapsiseemnekook 2.14.2 Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemne pressimisel. Võib olla 

kaitstud lagunemise eest vatsas. 

Rapsiseemnesrott 2.14.3 Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemnekoogi ekstraheerimisel ja 

asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib olla kaitstud lagunemise eest 

vatsas. 

Rapsiseeme, 

ekstrudeeritud 

2.14.4 Toode, mis saadakse tervest rapsiseemnest, töödeldes seda rõhu all 

niisketes ja soojades tingimustes, suurendades seega tärklise 

geelistumist. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. 

Rapsiseemnevalgu 

kontsentraadid 

2.14.5 Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemnekoogi või rapsiseemne 

valgufraktsiooni eraldamisel. 

Rapsiseemnekook 2.14.6 Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemne pressimisel. Võib 

sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes 

kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid 

silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ja 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:EN:PDF
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
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toorletsitiine. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. 

Rapsiseemne 

söödajahu 

2.14.7 Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemnekoogi ekstraheerimisel ja 

asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud 

töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid 

(nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning 

tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. Võib olla kaitstud 

lagunemise eest vatsas. 

Rapsiseemne 

söödajahu varud 

04263-EN Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemnekoogi ekstraheerimisel ja 

asjakohasel kuumtöötlemisel, nagu on kirjeldatud söödamaterjalide 

kataloogis, määrus 68/2013, toote number 2.14.7.  Võib sisaldada kuni 

2 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud seebirasvu 

(v.a letsitiinid). 

Seesamiseemnekook 2.17.3 Õlitööstuse toode, mis saadakse india seesami (Sesamum indicum L.) 

seemnete pressimisel. (Soolhappes lahustumatu tuha 

maksimumsisaldus 5 %). 

Sojauba, röstitud 2.18.1 Sobival viisil kuumtöödeldud sojauba (Glycine max. L. Merr.) (Ureaasi 

aktiivsuse piirmäär 0,4 mg N/g × min). Võib olla kaitstud lagunemise 

eest vatsas. 

Sojaoakook 2.18.2 Õlitööstuse toode, mis saadakse sojaubade pressimisel. 

Sojasrott 2.18.3 Õlitööstuse toode, mis saadakse sojaubade ekstraheerimisel ja sobival 

viisil kuumtöötlemisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,4 mg N/g × min).  

Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. 

Sojaoajahu, kooritud 

sojaubadest 

2.18.4 Õlitööstuse toode, mis saadakse kooritud sojaubade ekstraheerimisel ja 

sobival viisil kuumtöötlemisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,5 mg N/g 

× min). Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. 

Sojaoakestad 2.18.5 Toode, mis saadakse sojaubade koorimisel. 

Sojauba, 

ekstrudeeritud 

2.18.6 Toode, mis saadakse sojaubadest, töödeldes neid rõhu all niisketes ja 

soojades tingimustes, suurendades seega tärklise geelistumist. Võib 

olla kaitstud lagunemise eest vatsas. 

Sojahelbed 2.18.12 Toode, mis saadakse kooritud sojaubade aurutamisel või 

infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 

0,4 mg N/g × min). 

Sojaoa söödajahu 2.18.13 Õlitööstuse toode, mis saadakse sojaubade ekstraheerimisel ja sobival 

viisil kuumtöötlemisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,4 mg N/g × min). 

Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes 

kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid 

silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ja 

toorletsitiine. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas. 

Sojaoa söödajahu, 

kooritud sojaubadest 

2.18.14 Õlitööstuse toode, mis saadakse kooritud sojaubade ekstraheerimisel ja 

sobival viisil kuumtöötlemisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,5 mg N/g 

× min). Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja 

rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt 

kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning 

tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. Võib olla kaitstud 

lagunemise eest vatsas. 

Sojaoa söödajahu 

varud 

04286-EN Õlitööstuse toode, mis saadakse sojaubade ekstraheerimisel ja sobival 

viisil kuumtöötlemisel, nagu on kirjeldatud söödamaterjalide kataloogis, 

määrus 68/2013, toote number 2.18.13. Võib sisaldada kuni 1,5 % 

ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud seebirasvu (v.a 

letsitiinid). 
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Sojaoa söödajahu 

varud, kooritud 

sojaubadest 

04294-EN Õlitööstuse toode, mis saadakse kooritud sojaubade ekstraheerimisel ja 

sobival viisil kuumtöötlemisel, nagu on kirjeldatud söödamaterjalide 

kataloogis, määrus 68/2013, toote number 2.18.14. Võib sisaldada 

kuni 1,5 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud 

seebirasvu (v.a letsitiinid). 

Päevalilleseemnekook 2.19.2 Õlitööstuse toode, mis saadakse päevalilleseemnete pressimisel. 

Päevalillesrott 2.19.3 Õlitööstuse toode, mis saadakse päevalilleseemnekoogi 

ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib olla kaitstud 

lagunemise eest vatsas. 

Päevalillesrott, 

kooritud 

päevalilleseemnetest 

2.19.4 Õlitööstuse toode, mis saadakse sellise päevalilleseemnekoogi 

ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel, millest on kõik 

kestad või osa nendest eemaldatud. 

(Toorkiu maksimumsisaldus kuivaines 27,5 %) 

Päevalilleseemne 

söödajahu varud 

04285-EN Õlitööstuse toode, mis saadakse päevalilleseemnekoogi 

ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel, nagu on kirjeldatud 

söödamaterjalide kataloogis, määrus 68/2013, toote number 2.19.6.  

Võib sisaldada kuni 2 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes 

kasutatud seebirasvu (v.a letsitiinid). 

Päevalilleseemne 

söödajahu varud, 

kooritud 

päevalilleseemnetest 

04274-EN Õlitööstuse toode, mis saadakse sellise päevalilleseemnekoogi 

ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel, millest on kõik 

kestad või osa nendest eemaldatud, nagu on kirjeldatud 

söödamaterjalide kataloogis, määrus 68/2013, toote number 2.19.7.  

Võib sisaldada kuni 2 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes 

kasutatud seebirasvu (v.a letsitiinid). 

Päevalilleseemne 

kestad 

2.19.5 Toode, mis saadakse päevalilleseemnete koorimisel. 

Päevalilleseemne 

söödajahu 

2.19.6 Õlitööstuse toode, mis saadakse päevalilleseemnekoogi 

ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib sisaldada kuni 1 

% ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda 

ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, 

kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. Võib olla 

kaitstud lagunemise eest vatsas. 

Päevalilleseemne 

söödajahu, kooritud 

päevalilleseemnetest 

2.19.7 Õlitööstuse toode, mis saadakse sellise päevalilleseemnekoogi 

ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel, millest on kõik 

kestad või osa nendest eemaldatud. Võib sisaldada kuni 1 % 

ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja 

filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, 

kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. 

(Toorkiu maksimumsisaldus kuivaines 27,5 %.) 

Taimeõli ja -rasv 

(nimetusele tuleb 

lisada taimeliigi nimi.) 

2.20.1 Taimedest saadud õli ja rasv (v.a riitsinusest saadav kastoorõli), millest 

fosfatiidid võivad olla eraldatud; rafineeritud ja/või hüdrogeenitud. 

Toorletsitiinid 2.21.1 Õliseemnetest ja viljadest saadud toorõlist fosfatiidide veega 

eraldamisel saadav toode. Fosfatiidide eraldamisel toorõlist võib olla 

lisatud sidrunhapet, fosforhapet või naatriumhüdroksiidi. 

Unimagunaseemnejahu 2.23.2 Õlitööstuse toode, mis saadakse unimagunaseemnekoogi 

ekstraheerimisel. 

Keemilisel 

rafineerimisel 

saadavad happelised 

õlid (nimetusele tuleb 

13.6.1 Toode, mis saadakse taimsete või loomsete õlide ja rasvade happesuse 

vähendamisel leelisega, millele järgneb hapestamine ja vesifaasi 

eraldamine. Toode sisaldab vabu rasvhappeid, õlisid või rasvu ning 

seemnete, puuviljade või loomsete kudede looduslikke koostisosi, nt 
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lisada märge 

botaanilise või loomse 

päritolu kohta.) 

mono- ja diglütseriide, letsitiini ja kiude. 

Füüsikalise 

rafineerimise 

tulemusena saadavad 

rasvhapete destillaadid 

13.6.5 Toode, mis saadakse taimsete või loomsete õlide ja rasvade happesuse 

vähendamisel destilleerimise teel. Toode sisaldab vabu rasvhappeid, 

õlisid või rasvu ning seemnete, puuviljade või loomsete kudede 

looduslikke koostisosi, nt mono- ja diglütseriide, steroole ja 

tokoferoole. 

Lõhustamise 

tulemusena saadud 

puhtad destilleeritud 

rasvhapped 

13.6.7 Toode saadakse õlide/rasvade lõhustamisel saadud toorrasvhapete 

destilleerimisel, võib olla ka hüdrogeenitud. Määratluse kohaselt 

koosneb puhastest destilleeritud C6-24-rasvhapetest, mis on alifaatsed, 

lineaarsed, küllastunud või küllastumata monokarboksüülhapped. 

Võib hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit. 

Keemilisel 

rafineerimisel saadav 

seebirasv 

13.6.8 Toode, mis saadakse taimsete õlide ja rasvade happesuse 

vähendamisel kaltsium-, magneesium-, naatrium- või 

kaaliumhüdroksiidi vesilahuse abil. Toode sisaldab rasvhapete soolasid, 

õlisid või rasvu ning seemnete, puuviljade või loomsete kudede 

looduslikke koostisosi, nt mono- ja diglütseriide, letsitiini ja kiude. 

Keemilisel 

rafineerimisel 

saadavad 

desodestillaadid 

(üksnes 

dioksiinianalüüsiga, 

jälgitavad, näidates, et 

kõnealune toode 

vastab määruse 

183/2005 II lisas 

kehtestatud 

piirnormidele) 

02202-EN Õli ja rasva koostisaineid sisaldav toode, mis saadakse neutraliseeritud 

taimsete (..) õlide destilleerimisel ja mida seejärel töödeldakse. 

Rasvhapete mono- ja 

diglütseriidid, mida on 

esterdatud orgaaniliste 

hapetega. (Nimetust 

tuleb muuta või 

täiendada, et 

täpsustada kasutatud 

rasvhapet. / Nimetust 

tuleb muuta või 

täiendada, et 

täpsustada orgaanilist 

hapet.) 

13.6.9 Vähemalt nelja süsinikuaatomit sisaldavate rasvhapete mono- ja 

diglütseriidid, mida on esterdatud orgaaniliste hapetega. 

Toorglütserool 13.8.1 Kõrvalsaadus, mis saadakse järgmisest: 

– õli/rasva lõhustamise õlikeemiline protsess rasvhapete ja 

glütseroolivee saamiseks, sellele järgneb glütseroolivee 

kontsentreerimine toorglütserooli saamiseks või looduslike 

õlide/rasvade ümberesterdamine (võib sisaldada kuni 0,5 % metanooli) 

rasvhapete metüülestrite ja glütseroolivee saamiseks, millele järgneb 

glütseroolivee kontsentreerimine toorglütserooli saamiseks; 

– biodiislikütuse tootmine (rasvhapete metüül- või etüülestrid) 

määratlemata taimsete ja loomsete õlide ja rasvade ümberesterdamise 

teel. Glütserool võib sisaldada mineraal- ja orgaanilisi soolasid (kuni 

7,5 %). 

Võib sisaldada kuni 0,5 % metanooli ja kuni 4 % muud orgaanilist ainet 

kui glütserooli (MONG), mis koosneb rasvhapete metüülestritest, 

rasvhapete etüülestritest, vabadest rasvhapetest ja glütseriididest;  
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– taimsete või loomsete õlide/rasvade seebistamine tavaliselt 

leeliste/leelismuldadega eesmärgiga saada seep. 

Võib hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit. 

Glütserool 13.8.2 Toode, mis saadakse järgmisest: 

– õlikeemiline protsess, milles a) toimub õli/rasva lõhustamine, millele 

järgneb glütseroolivee kontsentreerimine ja rafineerimine 

destilleerimise (vt B osa, töötlemisviiside sõnastik, kanne 20) või 

ioonvahetusprotsessi teel; b) looduslike õlide/rasvade 

ümberesterdamine rasvhapete metüülestrite ja toorglütseroolivee 

saamiseks, millele järgneb glütseroolivee kontsentreerimine 

toorglütserooli saamiseks ning rafineerimine destilleerimise või 

ioonvahetusprotsessi teel; 

– biodiislikütuse tootmine (rasvhapete metüül- või etüülestrid) 

määratlemata taimsete ja loomsete õlide ja rasvade 

ümberesterdamisel, seejärel glütserool rafineeritakse. Minimaalne 

glütseroolisisaldus: 99 % kuivainest. 

– taimsete või loomsete õlide/rasvade leeline hüdrolüüs tavaliselt 

leeliste/leelismuldadega, et saada seep, sellele järgneb toorglütserooli 

rafineerimine ja destilleerimine. 

Võib hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit. 

 

 
 

Soja(-oad) ja päevalilleseemned võidakse koorida, mille tulemusena on 
kiudainesisaldus srotis väike ja valgusisaldus suur (st toodetakse nii suure kui ka 
väikse valgusisaldusega srotti). 

 
Muudest õlitaimedest töödeldakse lina- ja seesamiseemneid, maisiidusid ja 

mooniseemneid. Õlidest töödeldakse veel võiseemniku-, pikalehise maduuka, 

värvisafloori- ja maapähkliõli. 
 
Eespool esitatud nimekirja muudetakse, kui seda nõuab taimeõli- ja 
valgujahutööstuse areng või ELi söödamaterjale käsitlevate õigusaktide uuendamine, 

nt muudatused söödamaterjalide kataloogis. 
 
Eespool esitatud loetelu ei ole täielik. Kõigi söödamaterjalina müüdavate toodete 

kohta peab olema kättesaadav käesoleva juhendi kohane riskihinnang.  



 

EFISCi juhend – sektori suunisdokument ohutu söödamaterjali tootmise kohta õliseemnete purustamisel ja 

taimeõli rafineerimisel 

 10 

3.  Ülevaade peamistest protsessidest 
 

3.1 ÕLISEEMNETE PURUSTAMINE 
 

3.1.1 SEEMNETE/UBADE PUHASTAMINE, KUIVATAMINE JA ETTEVALMISTAMINE 

Esimese sammuna seemned/oad puhastatakse ja kuivatatakse. Võõrkehad (nt kivid, 
klaas ja metall) eemaldatakse sõelumise ja magnetite abil ning käideldakse 
väljaspool söödatootmisahelat. 

Kuivatamisel välditakse kokkupuudet põlemisgaasidega, välja arvatud juhul, kui 
kasutatakse maagaasi. 

Mõned õliseemned, nagu sojauba ja päevalilleseemned, võidakse pärast 
puhastamisetappi koorida. Kooritud seemnetest valmistatavas srotis on 
toorkiusisaldus väiksem ja valgusisaldus seega suurem. Soja seemnekesti saab 
samuti söödaks kasutada, kas edasise töötluseta või granuleeritud kujul. 
 

 
3.1.2 PURUSTAMINE JA KUUMUTAMINE 

Suure õlisisaldusega seemned, nagu rapsi- ja päevalilleseemned, pressitakse 
tavaliselt pärast eelkuumutamist mehaaniliselt. Presskook sisaldab kuni 18 % õli ja 
seda töödeldakse edasi ekstraktoris. Mõnel juhul läbib presskook täiendava 
pressimise. See vähendab koogi õlisisaldust alla 10 % tasemele, misjärel see 
müüakse loomasöödaks. Sojauba on suhteliselt väikse õlisisaldusega. Neid 
töödeldakse termiliselt, purustatakse mehaaniliselt tooraineks/helvesteks, mida 
täiendavalt ekstraheeritakse. 

Mõnikord pressitakse õli sisaldavat toorainet ilma kuumutamiseta; sellist õli tuntakse 

külmpressitud õlina. Et külmpressimine ei eemalda kogu õli, kasutatakse seda 
üksnes teatavate toiduks ettenähtud eriõlide, nt oliiviõli tootmiseks. 
 

3.1.3 LAHUSTIEKSTRAKTSIOON 

Lahustiekstraktsiooni kasutatakse õli eraldamiseks seemnetest/ubadest. 
Eeltöödeldud seemneid/ube töödeldakse vastuvoolu-protsessis lahustiga, kuni õli 
jääksisaldus on vähendatud minimaalse võimaliku tasemeni. Tavaliselt kasutatakse 
ekstraheerimislahustina heksaani.  

Õli ja lahusti segu on miscella. See eraldatakse destilleerimise teel kaheks 
komponendiks, õliks ja lahustiks. Lahusti läheb ekstraktsiooniprotsessis 
taaskasutusse. 
 

3.1.4 LAHUSTI ERALDAMINE JA RÖSTIMINE 

Heksaani sisaldavat srotti töödeldakse lahusti eraldamiseks ettenähtud röstris 

kaudkuumutuse ja auru abil. Lahusti eemaldamine / röstimine teenib kolme 
eesmärki: esiteks – regenereerida srotist lahusti, teiseks – suurendada sroti 

toiteväärtust nt glükosinolaatide ja trüpsiini inhibiitorite sisalduse vähendamise teel 

ning kolmandaks – minimeerida bioloogilise saastumise riski. 
 

3.1.5 KUIVATAMINE, JAHUTAMINE, SÄILITAMINE 

Seejärel srott kuivatatakse ja jahutatakse, et saada püsivate omadustega ja 
transporditav söödamaterjal, mis sobib säilitamiseks. Üldjuhul säilitatakse 
õlitaimede srotti silotornides. Kottidesse pakendamist kasutatakse ainult 
erandjuhtudel. Et vältida õlitaimede sroti kleepumist silotorni seinte külge, lisatakse 
tavaliselt paakumisvastast ainet (näiteks looduslikku savi). Eriti vajalik on see 
kõrgemate silotornide korral. Kasutatakse selliseid paakumisvastaseid aineid, mis on 
toidualaste õigusaktide kohaselt kasutamiseks lubatud. 
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3.2   RAFINEERIMINE 
 

Pressimisel ja/või ekstraheerimisel saadud toorõlisid kasutatakse mõnikord toiduks ja 
söödaks ilma edasise töötluseta. Enamasti aga toorõlid rafineeritakse. 

Toorõlide rafineerimine hõlmab õlist fosfatiidide ehk toorletsitiinide ning vabade 

rasvhapete eemaldamist, et anda toiduõlile omane neutraalne maitse, säilitades 
samal ajal toote toiteväärtuse ning tagades toote kvaliteedi ja omaduste püsivuse.  

 
3.2.1 HÜDRAATIMINE: KEEMILINE JA FÜÜSIKALINE RAFINEERIMINE 

Hüdraatimine on rafineerimise esimene etapp ja selle käigus eemaldatakse õlist 

fosfatiidid/toorletsitiinid. Selleks töödeldakse toorõli vee, ensüümide või 
toidutööstuses kasutamiseks lubatud happega kõrgendatud temperatuuridel. 
Hüdraaditud fosfatiidid eemaldatakse selle etapi lõpus või pärast neutraliseerimist. 

Fosfatiidid on letsitiinide tootmise tooraine.  
 

3.2.2 NEUTRALISEERIMINE: KEEMILINE RAFINEERIMINE 

Õli happesus tuleneb vabade rasvhapete sisaldusest. Keemiline rafineerimine on õli 
rafineerimise traditsiooniline meetod ja see hõlmab toorõlis leiduvate vabade 

rasvhapete neutraliseerimist. Neutraliseerimise käigus töödeldakse õli toidutööstuses 
kasutamiseks lubatud leeliselahusega (naatriumhüdroksiid), mis reageerib selles 

olevate vabade rasvhapetega ja moodustab seebirasvu.  
 
Seebirasvad koos sadestatud fosfatiididega, kui neid on veel õlisse jäänud, 

eraldatakse õlist tsentrifuugimisega. Tavaliselt sisaldavad seebirasvad 40 % vett ja 
60 % rasvainet (vabad rasvhapped, triglütseriidid). Käitistes, kus purustatakse 

õliseemneid ja rafineeritakse seemneõlisid (purustamis- ja rafineerimistehas), võib 
lisada srotile või kookidele seepi ja fosfatiide lisamismääraga umbes 1,5 %.  
Seebirasva võib müüa turul söödamaterjalina nimetuse „seebirasv“ all või lõhustada 

happe abil happelisteks õlideks. 
Fosfatiidide ja seebirasvade tootmine purustamis- ja rafineerimistehases on protsess, 

mille käigus eemaldatakse õlidest pidevalt fosfatiide ja vabu rasvhappeid ning 
lisatakse neid pidevalt srotile või kookidele fosfatiidide või seebirasvana. Seebirasva 
koostisained kuuluvad seemnete või ubade looduslikku koostisesse. See tähendab, et 

seemnetest ja ubadest eraldatud looduslikud koostisained tagastatakse 
purustamisprotsessi. Selle, kas purustamis- ja rafineerimistehased lisavad 

seebirasvad tagasi srotti või kookidesse, määrab käitise projekt. See ei sõltu 
igapäevastest juhtimisotsustest.  
Toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee söötade sektsioon kinnitas 17. ja 18. 

jaanuaril 2013 toimunud koosolekul selliste srottide ja kookide söödamaterjali 
staatust, millele on purustamis- ja rafineerimistehastes lisatud seebirasvu. 

 
3.2.3 PLEEGITAMINE: KEEMILINE JA FÜÜSIKALINE RAFINEERIMINE 

Pleegitamise (ehk värvitustamise) eesmärk on vähendada selliste pigmentide taset 
nagu karotinoidid ja klorofüll, kuid see menetlus eemaldab täiendavalt ka fosfatiidi- 

ja seebijääke, metallijälgi, oksüdatsioonisaadusi ja valke. Need mikrokomponendid 
segavad edasist töötlemist. Nad halvendavad lõpptoote kvaliteeti ning nad 

eemaldatakse õlist adsorbeerimise teel aktiveeritud savi ja ränidioksiidiga. Tehastes, 
kus on nii purustamis- kui ka rafineerimisüksus, suunatakse kasutatud 
pleegitusmuld tagasi srotti. Purustamisüksuseta rafineerimis- ja/või 

tahkestamistehastest pärineva pleegitusmulla korral, mis võib sisaldada niklit, on 
taaskasutamine söödamaterjalis välistatud ning see käideldakse väljaspool 

söödaahelat. Kui toorõlis esineb raskeid polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke, 
kasutatakse nende eemaldamiseks aktiivsütt. Aktiivsütt sisaldavat pleegitamissavi 
käideldakse väljaspool söödasektorit. 
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3.2.4 KÜLMKOORIMINE: VALIKULISELT NII KEEMILINE KUI KA FÜÜSIKALINE RAFINEERIMINE 

Külmkoorimise käigus vahad kristallitakse ja eemaldatakse filtrimise teel, et hoida 
ära vedela faasi hägustumist madalamal temperatuuril. Filtrimise jääk ehk filtrikook 

koosneb õlist, vahadest ja filterainest. Filtrikoogi võib suunata tagasi röstrisse ja 
lisada srotile (kui on tegemist purustamis- ja rafineerimistehasega) või müüa 

söödamaterjalina (kui on tegemist üksnes rafineerimistehasega). Mõistet 
„külmkoorimine“ (winterisation) kasutati algul mitukümmend aastat tagasi 
puuvillaseemneõli kohta, mida hoiti selle protsessi läbiviimiseks talvistel 

temperatuuridel. Temperatuuri abil juhitavat kristallimist kasutatakse päevalille- ja 
maisiõli külmkoorimisel. Seda protsessi nimetatakse ka vahatustamiseks. 

 
3.2.5 LÕHNATUSTAMINE: KEEMILINE RAFINEERIMINE 

Lõhnatustamine on auruga ja vaakumiga destillatsiooni protsess, millega 

eemaldatakse suhteliselt lenduvad komponendid, mis tekitavad rasvade ja õlide 
soovimatut maitset, värvust ning lõhna. Seda saab teha tänu nende soovimatute 
ainete ja triglütseriidide lenduvuse suurele erinevusele. 

Lõhnatustamise eesmärk on lõhnade, ebameeldivate maitsete ja muude 

lenduvate komponentide, näiteks pestitsiidide ja kergete polütsükliliste aromaatsete  

süsivesinike eemaldamine destilleerimise abil. Selle protsessi hoolikas läbiviimine 

parandab ka õli omaduste püsivust ja õli värvust ning ühtlasi säilitab selle 
toiteväärtuse. 

Olenevalt sellest, kui pikk on lõhnatustamisseadmes töötlemise aeg, viiakse protsess 

läbi vaakumis (0,5–8 mbar) ja temperatuuril vahemikus 180–270 °C ning 

kasutades destilleerimise abivahendit, näiteks auru või lämmastikku, sest lõhnu ja 
maitseid tekitavad ained on tavaliselt lenduvad. Et tagada konkreetsete ainete 

eemaldamine, kohandatakse tingimusi nimetatud vahemikes vajaduse järgi. 
Lisaks saavutatakse selles etapis valkude eemaldamine. 

 
3.2.6 DESTILLEERIMINE: FÜÜSIKALINE RAFINEERIMINE 

Füüsikaline rafineerimine eemaldab destilleerimise teel vabad rasvhapped; vabade 
rasvhapete keemispunkt on madalam kui triglütseriidõlil. Füüsikalise rafineerimise 

tulemusena saadavaid vabu rasvhappeid nimetatakse rasvhappedestillaatideks. 
Eraldi rafineerimistehased, st tehased, kes saavad mujalt toorõlid ja seega 
õliseemneid ei purusta, kasutavad sageli troopiliste õlide (nt palmiõli, palmituumaõli 

ja kookosõli) füüsikalist rafineerimist. Ka purustamis- ja rafineerimistehased võivad 
kasutada füüsikalist rafineerimist seemneõlide, nt rapsi-, päevalille- ja sojaõli puhul. 

Füüsikaline rafineerimine ei hõlma toorõli neutraliseerimist ja seega ei toimu 
seebirasva tootmist.  
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3.3 ÕLIDE JA RASVADE MODIFITSEERIMINE 

 
3.3.1 HÜDROGEENIMINE 

Hüdrogeenimisel reageerib vesinik rasvhapete küllastumata sidemetega. 
Hüdrogeenimise eesmärk on saada teatud kindlate sulamisomaduste või 
oksüdatsioonikindlusega õlisid ja rasvu, vähendades selleks küllastumata 
kaksiksidemete hulka õlis.  

Hüdrogeenimiseks lastakse õlil kõrgel temperatuuril metallkatalüsaatorite, 

nt nikli juuresolekul reageerida gaasilise vesinikuga. 

 
3.3.2 MOLEKULISISENE ÜMBERESTERDAMINE 

Õli/rasva paremaid sulamisomadusi on võimalik saavutada ka molekulisisese 

ümberesterdamisega, mis tähendab rasvade/õlide eri rasvhapete
 ümbergrupeerimist glütserooli kui „selgroo“ ümber. 
Molekulisisest ümberesterdamist on kahte liiki: keemiline ja ensüümne.  

Keemiline molekulisisene ümberesterdamine aluselise katalüsaatori, nt 

naatriummetoksiidi juuresolekul annab tulemuseks rasvhapete mitteselektiivse ehk 
juhusliku ümberpaigutumise. Sagedamini kasutatakse tööstuses molekulisisest 

ümberesterdamist immobiliseeritud lipaaside abil, sest see paigutab rasvhapped 
triglütseriidides ümber selektiivselt kindlasse asendisse. 

Pärast hüdrogeenimist või molekulisisest ümberesterdamist väljundtoode 
pleegitatakse ja lõhnatustatakse (vajaduse korral) (uuesti). 

 
3.3.3 FRAKTSIONEERIMINE 

Triglütseriidi ahela pikkus määrab sulamistemperatuuri. Fraktsioneerimine hõlmab 

juhitavat kristallimist. Tahked ained eemaldatakse lahustite abil või külmkoorimise 
või pressimise teel. Pressimine toimub hüdraulilise surve või vaakumfiltrimise teel. 

Fraktsioneerimist kasutatakse palmiõlist ja palmituumaõlist erirasvade tootmiseks. 

 
3.3.4 LÕHUSTAMINE 

Triglütseriidide estersidemete lõhustamine rõhu all oleva vee abil annab 

molekulaarsed rasvhapped ja glütserooli. Glütserool eraldatakse koos veega. 
 
Allpool esitatud vooskeemid kujutavad järgmisi põhiprotsesse: 

– õliseemnete purustamine; 

– õli keemiline rafineerimine; 

– õli füüsikaline rafineerimine; 

– rafineeritud õli edasine töötlemine. 
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3.4 ÕLISEEMNETE PURUSTAMISE VOOSKEEM 
 
 
 
 

 
 
  

 Õliseemnete purustamise vooskeema 

Seeme 

Purustamine 

ja 

kuumutamine 

Eelpressimine 

Lahusti-

ekstraktsioon 

Lahusti eemaldamine 

destilleerimise abil 

Toorõli 
Lk-d 19, 37 ja 54

d 

Hüdraatimisele 

Toorõli 

Hüdraatimisele 
Filteraine 

pleegitamiselt
b 

 

Lahusti 

eraldamine 

Röstimine 

Kuivatamine 

Jahutamine 

Srott 

Lk-d 20, 38 ja 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 

rafineerimiselt
b 

Seebirasvad 

külmkoorimiselt
b 

Kasutatud 

pleegitus-

muld 

Puhastamine, 

kuivatamine, 

kroovimine/ 

koorimine 

Kestad 

Lahusti 

Kook 

   Paakumis-

vastane 

aine 

a 
Tüüpiline vooskeem; töötlemisetappide järjestus võib olla tootmistehastes erinev. 

b 
Number viitab söödamaterjalide kataloogis (komisjoni määrus 68/2013) esitatud numbrile. 

c
 Kohaldatakse üksnes tehaste suhtes, kus on nii purustamis- kui ka rafineerimisüksus. 

d 
Need leheküljenumbrid viitavad käesolevas lisas esitatud ohutushinnangutele. 

Täiendav 

pressimine 
 

Kook 

(2.1.4.2, 2.1.4.6)
c 

Õliseemnete purustamise vooskeema 

Seeme 

Purustamine ja 

kuumutamine 

Eelpressimine 

Lahusti-

ekstraktsioon 

Lahusti eemaldamine 

destilleerimise abil 

Toorõli 
Lk-d 19, 37 ja 54

d 

Hüdraatimisele 

Toorõli 

Hüdraatimisele 
Filteraine 

pleegitamiseltb 

 

Lahusti 

eraldamine 

Röstimine 

Kuivatamine 

Jahutamine 

Srott 

Lk-d 20, 38 ja 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 

rafineerimiseltb 

Seebirasvad 

külmkoorimiseltb 

Kasutatud 

pleegitus-

muld 

Puhastamine, 

kuivatamine, 

kroovimine/ 

koorimine 

Kestad 

Lahusti 

Kook 

   Paakumis-

vastane aine 

a Tüüpiline vooskeem; töötlemisetappide järjestus võib olla tootmistehastes erinev. 
b Number viitab söödamaterjalide kataloogis (komisjoni määrus 68/2013) esitatud numbrile. 
c Kohaldatakse üksnes tehaste suhtes, kus on nii purustamis- kui ka rafineerimisüksus. 
d Need leheküljenumbrid viitavad käesolevas lisas esitatud ohutushinnangutele. 

Täiendav 

pressimine 
 

Kook 

(2.1.4.2, 2.1.4.6)
c 
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3.5 RAFINEERIMISE VOOSKEEM. KEEMILINE RAFINEERIMINE  

Rafineerimise vooskeem  

Keemiline rafineeriminea 

Toorõli 

destilleerimiselt eelpressimiselt 

Hüdraatimine 

  

Hüdraaditud 

toorõli 

(2.20.1)
c 

Neutrali-

seerimine 

Pleegitamine 

Külmkoorimine 

Lõhnatustamine 

 

Rafineeritud õli 
Lk-d 23, 41, 59, 73, 90d 

(2.20.1)
c 

 

Desodestillaat 
Lk-d 26, 44, 62, 76, 

93d 

Leeliselahus 

 

Aktiivsüsi 

(valikuline) 

Filteraine  

Toorletsitiinid 

(märjad 

fosfatiidid) 

(2.21.1)
c 

Kuivatamine 

Letsitiin 

Rasvhappe 

soolad 

(13.6.4)
c 

Lahusti 

eraldamiseks 

ettenähtud 

röstimiseleb 

Filteraine 

Lõhustamine Happed 

Soolane vesi Happeline õli 
Lk-d 25, 43, 61, 75, 

92**** 

(13.6.1)** 

Kasutatud 

pleegitus-

muldb 

Lahusti-

ekstraheerimiselee 

Lahusti 

eraldamiseks 

ettenähtud 

röstimiselee 

Happed 

 

Seebirasvad 

(13.6.8)
c 

a Tüüpiline vooskeem; töötlemisetappide järjestus võib olla tootmistehastes erinev. 
b Kasutatud pleegitusmulda koos aktiivsöega ei lisata tagasi srotti tehastes, kus on nii purustamis- kui ka 

rafineerimisüksus; seda käideldakse väljaspool söödaahelat. 
c Number viitab söödamaterjalide kataloogis (komisjoni määrus 68/2013) esitatud numbrile. 
d Need leheküljenumbrid viitavad käesolevas lisas esitatud ohutushinnangutele. 
e Kohaldatakse üksnes tehaste suhtes, kus on nii purustamis- kui ka rafineerimisüksus. 

Pleegitusmuld 
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3.6 RAFINEERIMISE VOOSKEEM. FÜÜSIKALINE RAFINEERIMINE 
 

 

  

 Rafineerimise vooskeem 

Füüsikaline rafineeriminea 

Toorõli 

 

Hüdraatimine 

pleegitusmuld 

Külmkoorimine filteraine 

 

Pleegitamine 

 

Lahusti-

ekstraheerimisele
e 

Destillatsioon 

filteraine 

Rasvhappe-

destillaat  

Lk-d 24, 42, 60, 74, 91
d 

(13.6.5)
c 

Lahusti 

eraldamiseks ette-

nähtud röstrisse
e 

 

kasutatud 

pleegitusmuld
b 

Happed 

 

aktiivsüsi 

(valikuline) 

 

Rafineeritud õli 

Lk-d 23, 41, 59, 73, 90
d 

 

    Toorletsitiinid 

(märjad 

fosfatiidid) 

(2.21.1)
c
  

Lahusti 

eraldamiseks ette-

nähtud röstimisele
b 

 

Hüdraaditud 

toorõli (2.20.1)
c 

a 
Tüüpiline vooskeem; töötlemisetappide järjestus võib olla tootmistehastes erinev. 

b 
Kasutatud pleegitusmulda koos aktiivsöega ei lisata tagasi srotti tehastes, kus on nii purustamis- kui ka rafineerimisüksus; seda käideldakse 

väljaspool söödaahelat. 
c 
Number viitab söödamaterjalide kataloogis (komisjoni määrus 68/2013) esitatud numbrile. 

d 
Need leheküljenumbrid viitavad käesolevas lisas esitatud ohutushinnangutele. 

e
 Kohaldatakse üksnes tehaste suhtes, kus on nii purustamis- kui ka rafineerimisüksus. 
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3.7 EDASISE TÖÖTLEMISE VOOSKEEM 
 
   

 

Edasise töötlemise vooskeem 

   Toor-, 

rafineeritud või 

töödeldud õli 

Hüdrogeenimine 
 

Molekulisisene 

ümberesterdamine 

(keemiline/ensüümne) 

 

Lõhustamine + 

fraktsioneeriv 

destillatsioon 
Fraktsioneerimine 

   Hüdrogeenitud 

õli 

(2.20.1)* 

   

Molekulisiseselt 

ümberesterdatud 

õli 

Rasvhapped 

lõhustamisest 

(13.6.6, 13.6.7)* 

 

Glütserool 

(13.8.1, 13.8.2)* Oleiin Steariin 

Rafineerimisele (võimaluse korral) 

* Number viitab söödamaterjalide kataloogis (komisjoni määrus 68/2013) esitatud numbrile. 
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4. FEDIOLi toidu- ja söödaahela riskide hindamise metoodika 
 

4.1 ÜLEVAADE KULTUURIDEST, MILLE TOOTMISAHELATES HINNATI 

SÖÖDAOHUTUSE RISKE 

 rapsiseeme 
 sojauba 
 päevalilleseemned 

 õlipalmi viljad ja palmituumad  
 kookospähklid 

 
4.2 KUIDAS HINDAS FEDIOL TOOTMISAHELAS RISKE?  

 
FEDIOL järgis juhendi 6. peatükis „HACCP“ (ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide 

programm, Hazard Analysis and Critical Control Points Programme) kirjeldatud 

metoodikat. 
 

1.1. Iga õlikultuuri kohta koostas FEDIOL vooskeemi, mis hõlmas ahela järgmisi 
elemente: kultuuri kasvatamine, koristatud õliseemnete või -viljade säilitamine 
ja transport, nende töötlemine mitmesugusteks õli- ja valgurikasteks toodeteks 

ning nende toodete säilitamine ja lõpuks transport toidu-/söödatööstuse 
ettevõtetesse. Söödamaterjaliks ettenähtud palmituumajahu ja kopra ei kuulu 

nende hindamiste kohaldamisalasse, sest neid tootvad ettevõtted ei ole FEDIOLi 
liikmed. 
 

1.2. Ahela iga elemendi korral kirjeldas FEDIOL toidu- ja söödaohutusele mõju 
avaldavaid ohte, mille esinemist võib ahela vastavas punktis mõistlikult eeldada 

tingimusel, et ohutusmeetmeid ei ole rakendatud. Töötlemisetappide 
(purustamine ja/või rafineerimine ja edasine töötlemine) puhul kirjeldati 
tavaliselt käitamise abivahenditega seotud ohte. Oht on toote bioloogiline (B), 

keemiline (K) või füüsikaline (F) mõjur või seisund,  mis muudab toote 
inimeste või loomade tervisele kahjulikuks.  

 
1.3. Ahela elementide korral, mis hõlmavad põllumajanduslikku tegevust, nagu 

kultuuride kasvatamine, koristatud õliseemnete või  -viljade säilitamine ja 

transport ning õliseemnete kuivatamine ja õliviljade purustamine,  on ohtude 
tõrje nende käitlejate kohustus, kes kõnealuses ahelaosas tegutsevad. Seetõttu 

seal esinevad ohud üksnes tuvastati, kuid nende riske  täpsemalt ei hinnatud 
(puudub tõenäosuse ja raskusastme hinnang). FEDIOLi riskihinnangutes 
loetletud ohud võimaldavad siiski  käitlejatel võtta kohapeal vajalikke 

meetmeid. FEDIOLi liikmed peavad seda kontrollima, kui nad osalevad 
kõnealustes tootmisahelates. Meetmeid nende ohtude tõrjumiseks võidakse 

lõpuks võtta ka purustamise või rafineerimise etapil. 
 

1.4. Kõnealused riskihinnangud võivad taimeõlide ja valgujahu tootjate puhul olla 
erinevad, nt tooraine päritolu ning käitleja individuaalsete ja konkreetsete 
töötlemistingimuste põhjal. 

 
Lisaks ei ole nendes tabelites loetletud käitlemise eeltingimusprogramme ega 

kriitilisi kontrollpunkte (KKP), sest eeltingimusprogrammi või KKP kehtestamise 
otsus peab olema kooskõlas iga tootmisüksuse või töötlusliini tegeliku 
olukorraga. 

 
1.5. FEDIOL põhjendas riskide hinnanguid. 
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1.6. FEDIOL kontrollis, kas ELi õigusaktides või kaubandusstandardites, nt FEDIOLi 
või FOSFA (õlide, seemnete ja rasvade sektori ühenduste föderatsioon) või 

NOFOTA (Madalmaade õlide, rasvade ja õliseemnete kutseühing) normides on 
sätestatud piirmäärad asjaomase ohu korral, ning nende olemasolu korral kanti 

need tabelisse. 
 

1.7. Kaupade pakendamine ei kuulu käesoleva metoodika käsitlusalasse; 

metoodikaga hinnatakse ahela riskianalüüsi. Samuti jääb käesoleva metoodika 
käsitlusalast välja kaubavedu ex works tarnete korral. 

 
Soja-, rapsi-, päevalille-, palmi-/palmituumaõli ja kookosõli toidu- ja söödaahelate 
ohutusele mõju avaldavate riskide hinnangud on esitatud allpool ning on 

kättesaadavad ka FEDIOLi veebisaidil: http://www.fediol.eu.  
Nagu eespool kirjeldatud, koosneb iga riskihinnang järgmistest osadest: 

 kogu tarneahelat kujutav vooskeem; 
 tabelid, kus on käsitletud riske tarneahela kõigil etappidel, st kasvatamisel, 

kuivatamisel, purustamisel, rafineerimisel, säilitamisel ja transpordil.  

Päevalille-, rapsiseemne-, palmi(-tuuma) ja kookoseahelate säilitamise ja transpordi 
puhul tuleb kasutada vastavaid sojaoa kohta koostatud tabeleid. 

 
 
FEDIOL vaatab õliseemnetest ja -viljadest valmistatud toodete 

tootmisahelate toidu- ja söödaohutuse hinnangud üle iga kahe aasta 
tagant. 
 

 
* * * 

 

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 
  

Rapsiseemne kasvatamine 

   Rapsiseeme 

   Puhastamine 

Kuivatamine esmatootmiskohas 

  Kuivatatud rapsiseeme 

(A) Transport         Säilitamine 

Söödaks ettenähtud rapsiõlitoodete tootmisahela vooskeem ELis 

(O
sa

pa
rt

ii 

ra
fin

ee
rim

in
e

) 

(A) Transport 

 
(4.1) 

Rafineeritud 

õli tootmine 

(4.2) 

Rapsi 
rasvhappe-
destillaatide 

tootmine 

 

(4.3) 

Rapsi 
happeliste 

õlide 
tootmine 

(4.4) 

Rapsi deso-
destillaatide 

tootmine 

(4) Rafineerimine 

(1) Rapsiseemne kasvatamine 

   Rapsiseeme 

      Puhastamine 

(2) Kuivatamine esmatootmiskohas 

Kuivatatud rapsiseeme 

Kasutatud pleegitusmuld Filter

ained 

Rasvhapete 

soolad 

Hüdraaditud rapsi 

toorõli 

(3) Rapsiseemnete purustamine 

 Toorletsitiinid (3.2) Toorletsitiinide (fosfatiidide) tootmine 

(3.1) Toorõli tootmine 

(3.3) Rapsiseemnesroti tootmine 

                (B) Transport 

Rafineeritud 

rapsiõli 

Rapsi 

desodestillaadid 

Rapsi rasvhappe-

destillaadid 

Rapsi happelised õlid 

Rapsi rasvhapete kõrvalsaaduse tootmine 

Rapsi rasvhapete tootmine 

Lõhustamine ja destilleerimine (õlikeemiatööstus) 

Rapsiseemnesrott   (A) Transport 

Rapsi rasvhapete kõrvalsaadus 

 

(B) Transport 

   Segamine 

ELi 

SÖÖDATÖÖSTUS 

Rapsi 

rasvhapped 

lõhustamisest 

VÄLJASPOOL 
ELi 

ELis 
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 

5. Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 1. Rapsiseemne kasvatamine* 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  RISKI TASE  PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K    Rapsiseemet eksportivad kolmandad 

riigid kohaldavad kasvatamise ajal 

kasutatavate pestitsiidide selliseid 

positiivseid loetelusid, mis mõne aine 

korral on vastuolus pestitsiidijääke 

käsitlevate Euroopa õigusaktidega.  

 

Niisketelt aladelt pärit rapsiseemnes võib 

fungitsiidide sisaldus olla suur. 

EÜ määrus nr 396/2005 keelab 

lasta ringlusse kaupu, milles 

jääkide tase ületab määruse 

lisades sätestatud piirnorme. EÜ 

määrusega nr 178/2006 lisatakse 

I lisa, milles on loetletud 

toiduained ja söödad, mille suhtes 

tuleb kohaldada pestitsiidijääkide 

lubatud piirnorme. Määrusega nr 

149/2008 lisatakse II, III ja IV lisa, 

milles sätestatakse jääkide 

piirnormid I lisasse kantud toodete 

jaoks. 

  

Liiduväliselt heakskiidetud 

geneetiliselt muundatud 

organismid 

B    Uute geneetiliselt muundatud 

organismide heakskiitmise erinev tempo 

ELis ja kolmandates riikides, kust 

õliseemneid imporditakse. ELi imporditud 

seemnetesse sattunud liiduväliselt 

heakskiidetud geneetiliselt muundatud 

organismide jälgede risk. 

  See on pigem 

õigusnormidele 

vastavuse kui 

toiduohutuse küsimus. 

Fütotoksiinid K    Rapsiseemne hulgas võib olla umbrohtu. Direktiivis 2002/32/EÜ on 

kehtestatud mürgiste 

umbrohuseemnete piirnorm. 

 Kontrollida rapsiseemet 

visuaalselt. 

* Käesolevas dokumendis ei käsitleta riskide hindamist väljaspool ELi. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3. 
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 2. Rapsiseemne kuivatamine esmatootmiskohas*  

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, 

TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Kuivatamisest tingitud 

saasteained   

        

– dioksiin K    Jäätmete põletamisel võib 

moodustuda dioksiin. Seni on 

õlitootmisettevõtete andmete 

kohaselt dioksiinisisaldus 

rapsi toorõlis olnud allpool 

avastamispiiri. 

Tegevusjuhis toiduainete 

ja sööda dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBdega 

saastumise vältimiseks ja 

vähendamiseks (codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Heades tootmistavades soovitatakse 
kasutada kütuseid, mis ei tekita 
dioksiini ja dioksiinitaolisi ühendeid 
ega muid kahjulikke saasteaineid.  

Otsekuumutuse korral tuleb 

kasutada sobivaid põleteid. 

Tagamaks, et kuivatamis- või 

kuumutamisprotsessid ei põhjusta 

suuremat dioksiini ja dioksiinitaoliste 

PCBde sisaldust, on vajalik 

järelevalve. Jäätmeid ei tohi 

otsekuumutusega kuivatamisel 

kütusena kasutada. 

 

Söödamaterjal, mis on saadud 

rapsiseemnest, peab vastama 

dioksiini- ja dioksiinitaoliste PCBde 

piirnormidele direktiivis 2002/32/EÜ. 

* Käesolevas dokumendis ei käsitleta riskide hindamist väljaspool ELi. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3. 

 

  



 

 

EFISCi juhend – sektori suunisdokument ohutu söödamaterjali tootmise kohta õliseemnete purustamisel ja taimeõli rafineerimisel 

 23 

Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

  
Käitamise abivahendid: rapsiseemne purustamine, õli 
rafineerimine ja töötlemine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Hüdroõlid või määrdeained 

seadmetest 

K väike suur 3 Hüdroõlid ja määrdeained võivad 

sisaldada toksilisi ühendeid. 

 Eeltingimusprogramm peab 

tagama, et välistatud on toote 

saastumine toidutööstuses 

keelatud kvaliteediga hüdroõlide 

ja määrdeainetega ning et toote 

saastumise risk toidutööstuses 

lubatud kvaliteediga hüdroõlide 

ja määrdeainetega on 

minimeeritud. 

Eeltingimusprogrammiga võib 

ette näha arvestuse pidamise 

kasutatud koguste üle. 

 

Vees leiduvad saasteained, 

nt perfluorooktaansulfonaat 

(PFOS) ja 

perfluorooktaanhape 

(PFOA) 

K väike keskmine 2 Vett kasutatakse purustamis- ja 

rafineerimisprotsessis. 

Sööda tootmiseks kasutatav 

vesi peab määruse 

183/2005/EÜ kohaselt olema 

sobiva kvaliteediga. 

  

Puhastusvahendid ja 

katlakemikaalid 

K keskmine keskmine 3 Puhastusvahendid ja aur (kus sisaldub 

katlakemikaale) puutuvad kokku tootega. 

 Tootmissüsteemis kasutatud 

puhastusvahendid tuleb maha 

loputada. Puhastusvahendid ja 

katlakemikaalid peavad olema 

sobivad kasutamiseks 

toidutööstuses. 

 

Termovedelikud seadmetest 

 

K keskmine suur 4 Võib leiduda FEDIOLi mittekuuluvaid 

tootjaid, kes veel kasutavad 

termovedelikke. 

Vastavalt FEDIOLi 

tegevusjuhisele toiduõlide 

kuumutamise kohta 

töötlemisel on termovedelike 

kasutamine keelatud. 

Kasutada kuumutamist kuuma 

vee või auru abil. Muidu tuleb 

ohutõrjemeetme rakendamisega 

tagada, et toote saastumine 

termovedelikega on välistatud. 

 

  

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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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 3. Rapsiseemnete purustamine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Toksiinid 

kahjuritõrjevahenditest 

K väike suur 3 Avatud kastidest võib 

mürgitatud vili jõuda 

toiduahelasse. 

 Rakendada tuleb 

kahjuritõrjekava, mis sobib 

toiduahelas kasutamiseks. 

 

Toksilised ühendid 

heksaanist, nt benseen 

K väike suur 3 Tööstuslik heksaan võib 

sisaldada toksilisi ühendeid. 

Direktiivis 2009/32/EÜ on 

sätestatud õli ekstraheerimisel 

kasutatava heksaani puhtuse 

kriteeriumid.  

Kasutada tuleb toidutööstuses 

kasutamiseks lubatud 

heksaani. 

 

Võõrkehad, nagu klaas, 

puit, metallid jne 

F keskmine keskmine 3 Võõrkehi võib esineda.  Olemas peab olema 

võõrkehade eemaldamise 

süsteem. 
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 3.1 Toorõli tootmine  

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Filterainetest pärit 

saasteained 

K väike suur 3 Toorõli võib uhta saasteaineid 

filterainest välja. 

 Toidutööstuse jaoks sobivate 

filterainete kasutamine. 

 

Mineraalõlid mittekorras 

regenereerimissüsteemist 

K keskmine keskmine 3 Heksaani regenereerimiseks 

kasutatakse toidutööstuses 

lubatud väikese kuni 

keskmise viskoossusega 

mineraalõlisid. Õlitootja 

huvides on regenereerida 

võimalikult palju heksaani ja 

seega ka hooldada 

regenereerimissüsteemi hästi. 

 Regenereerimissüsteemis 

kasutatav mineraalõli peab 

olema toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga. 

Eeltingimusprogramm peab 

tagama, et välistatud on toote 

saastumine toidutööstuses 

keelatud kvaliteediga õlidega 

ning et toote saastumise risk 

toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga õlidega on 

minimeeritud. 

Eeltingimusprogrammiga võib 

ette näha arvestuse pidamise 

kasutatud koguste üle. 

Hollandi hea tootmistava 

kohaselt on C(10–40) piirnorm 

õlides 400 mg/kg. 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Rapsiseemnes leiduvate 

pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine on näidanud, et 

jääkide tase jääb piirnormi 

raamidesse.  

EÜ määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus 

võimaldab rakendada 

pestitsiidide töötlemise / 

töödeldud toodetesse 

kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud. FEDIOLi arvamuses 

(11SAF181) järeldatakse, et 

rapsiseemne keskmise 

õlisisalduse põhjal, mis jääb 

vahemikku 40–45 %,  

tuleks rapsiõli jääkide 

piirnormi kehtestamisel 

 * Teatud päritoluga 

rapsiseemnel võib olla 

keskmine tõenäosus 

konkreetsete pestitsiidijääkide 

piirnormi ületamiseks. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

kasutada töötlemistegurit 2,5. 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Nende leidumise tõenäosus 

rapsi toorõlis on siiski väga 

väike.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

  

Dioksiin K väga väike suur 2    FEDIOLi tegevusjuhises 

saasteainete levikut õli- ja 

srotitoodetes käsitlevate 

andmete kogumise kohta 

võidakse dioksiini käsitlevas 

lisas täpsustada 

dioksiinisisalduse 

analüüsimise nõuded 

konkreetse geograafilise 

päritoluga rapsiseemne puhul. 

 

Heksaan, mis esineb 

toorõlis pärast 

regenereerimist 

K suur väike 3 Pärast õli 

heksaanekstraktsiooni ja 

sellele järgnevat heksaani 

regenereerimist jääb 

toorõlisse heksaani jälgi. 

Sööda turustamise määruses 

767/2009 on sätestatud, et 

söödamaterjal ei sisalda 

valmistamisprotsessist ja 

abiainetest pärit keemilisi 

lisandeid, välja arvatud juhul, 

kui kataloogis on määratud 

suurim lubatud sisaldus. 

Söödamaterjalide kataloogis – 

määruses 68/2013 – on 

kehtestatud nende keemiliste 

lisandite maksimumsisalduse 

kindlaksmääramiseks künnis 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toksikoloogilistest 

hindamistest nähtub, et rapsi 

toorõli, mille heksaanisisaldus 

on kuni 1 000 ppm, on 

söödana kasutamiseks ohutu. 

FOSFA leekpunkti piir on 

121 ̊°C, mis on seotud 

transpordi ja säilitamise 

ohutusega. 
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 3.2 Toorletsitiinide tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Mineraalõlid mittekorras 

regenereerimissüsteemist 

K keskmine keskmine 3 Heksaani regenereerimiseks 

kasutatakse toidutööstuses 

lubatud väikese kuni 

keskmise viskoossusega 

mineraalõlisid. Õlitootja 

huvides on regenereerida 

võimalikult palju heksaani ja 

seega ka hooldada 

regenereerimissüsteemi hästi. 

 Regenereerimissüsteemis 

kasutatav mineraalõli peab 

olema toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga. 

Eeltingimusprogramm peab 

tagama, et välistatud on toote 

saastumine toidutööstuses 

keelatud kvaliteediga õlidega 

ning et toote saastumise risk 

toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga õlidega on 

minimeeritud. 

Eeltingimusprogrammiga võib 

ette näha arvestuse pidamise 

kasutatud koguste üle. 

Hollandi hea tootmistava 

kohaselt on C(10–40) piirnorm 

õlides 400 mg/kg. 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Rapsiseemnes leiduvate 

pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine on näidanud, et 

jääkide tase jääb piirnormi 

raamidesse.  

EÜ määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus 

võimaldab rakendada 

töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud.  

 * Teatud päritoluga 

rapsiseemnel võib olla 

keskmine tõenäosus 

konkreetsete pestitsiidijääkide 

piirnormi ületamiseks. 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Nende leidumise tõenäosus 

rapsi toorõlis on siiski väga 

väike.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

  

Heksaan, mis esineb 

toorletsitiinides pärast 

K suur väike 3 Pärast õli 

heksaanekstraktsiooni ja 

Sööda turustamise määruses 

767/2009 on sätestatud, et 

 Toksikoloogilistest 

hindamistest nähtub, et 
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regenereerimist sellele järgnevat heksaani 

regenereerimist jääb 

toorõlisse heksaani jälgi. 

söödamaterjal ei sisalda 

valmistamisprotsessist ja 

abiainetest pärit keemilisi 

lisandeid, välja arvatud juhul, 

kui kataloogis on määratud 

suurim lubatud sisaldus. 

Söödamaterjalide kataloogis – 

määruses 68/2013 – on 

kehtestatud nende keemiliste 

lisandite maksimumsisalduse 

kindlaksmääramiseks künnis 

0,1 % (1 000 ppm). 

söödamaterjal, mille 

heksaanisisaldus on kuni 1 

000 ppm, on söödana 

kasutamiseks ohutu. FOSFA 

leekpunkti piir on 121  ̊C, mis 

on seotud transpordi ja 

säilitamise ohutusega. 

Patogeenid B väike keskmine 2 Mikroobikasv toorletsitiinidest 

aurustunud vee 

kondenseerumise 

tulemusena.   
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 3.3 Rapsikoogi ja -sroti tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Dioksiin paakumisvastasest 

ainest 

K väike suur 3 Paakumisvastane aine on 

mineraalse päritoluga ja võib 

looduslikult sisaldada 

dioksiini. Dioksiin on 

inimestele ja loomadele 

toksiline. 

Määruses 2439/1999/EÜ on 

sätestatud paakumisvastaste 

ainete kvaliteedikriteeriumid. 

Osta toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga paakumisvastast 

ainet. 

 

Salmonella B suur suur 4 Salmonella kujutab endast 

sööda mikrobioloogilise 

saastumise peamist ohtu. 

Salmonellabakterid on 

keskkonnas laialt levinud ning 

toiduahela iga lüli alates 

tootjatest kuni tarbijateni 

(kaasa arvatud) peab tegema 

endast oleneva, et vähendada 

loomade või inimeste 

salmonelloosi nakatumise 

riski. FEDIOL koos kolme 

muu söödatarnijaid ja -

tarbijaid esindava 

ühendusega – FEFACi, 

COCERALi ja COPA-

COGECAga – võttis vastutuse 

tootmisharule salmonella 

kontrolli all hoidmise 

abistamiseks juhendi 

koostamise eest ja avaldas 

2011. aasta juunis dokumendi 

„Common principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain“ (Üldpõhimõtted 

salmonellariski ohjamiseks 

söödaahelas). Euroopa hea 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA „Common 

principles for the management 

of the Salmonella risk in the 

feed chain“.  

 

FEDIOLi soovitus rapsi-

/rüpsisroti ja päevalillesroti 

niiskusesisalduse kohta. 

 

Käitleja eeltingimusprogramm 

peab hõlmama järgmisi 

meetmeid: 

a) söödamaterjali kaitsmine 

saastumise eest töötlemise ja 

säilitamise ajal, nt suletud 

süsteemide või 

hügieenitavade abil või 

vajaduse korral hoonete eraldi 

hügieenitsoonideks jagamise 

teel; 

b) aja ja temperatuuri 

kontrollimine lahusti 

eraldamiseks ettenähtud 

röstris; 

c) srottide/kookide niiskuse 

kontrollimine. FEDIOL 

soovitab rapsisroti 

niiskusesisalduseks kuni 12,5 

%. 

 

Kui seiresüsteemist ilmneb, et 

salmonellabaktereid leidub 

Käitleja peab võtma 

kasutusele liini seire ning 

võtma proove kogu liinilt, 

sealt, kus toode väljub lahusti 

eraldamiseks ettenähtud 

röstrist, siis, kui see siseneb 

säilitus-silotorni, kaasa 

arvatud väljalaadimisala. 

 

Käitleja peab seadma 

varasemate andmete põhjal 

realistlikud eesmärgid oma 

srottide/kookide salmonellaga 

saastumise vähendamiseks. 
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

tava juhendit ohutu 

söödamaterjali tööstusliku 

tootmise kohta on muudetud, 

et see vastaks neile 

põhimõtetele. 

 

valmissöödamaterjalis, tuleb 

kaaluda järgmisi meetmeid: 

o serotüübi määramine ja 
jälgitavuse kasutamine 
saasteallika 
kindlakstegemiseks; 

o töötlemistingimuste ja 
asjaomaste 
eeltingimusprogrammide 
läbivaatamine; 

o laoruumide ja sõidukite 
täiendav puhastamine 
(vajaduse korral);  

o tehase ja seadmete täiendav 
puhastamine;  

o eelnevate seiretulemuste 
läbivaatamine; 

o lisakoolituse või protsessi või 
menetluste muutmise 
kaalumine; 

o  keemiline töötlemine 
eesmärgiga vähendada 
salmonellabakterisisaldust 
lubatud tasemeni. 

 

Dioksiin kasutatud 

pleegitusmullast 

K väike suur 3 Pleegitusmuld on mineraalse 

päritoluga ja võib looduslikult 

sisaldada dioksiini. Dioksiin 

on inimestele ja loomadele 

toksiline. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud dioksiinisisalduse 

piirnormiks taimse päritoluga 

söödamaterjalis 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) ning 

dioksiini ja dioksiinitaoliste 

PCBde summa piirnormiks  

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

PCB-TEQ). 

FEDIOL on töötanud välja õli 

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab 

dioksiini ja dioksiinitaoliste 

Osta uut pleegitusmulda 

tarnijatelt, kes täidavad 

FEDIOLi nõudeid, mis on 

loetletud FEDIOLi 

tegevusjuhises õli 

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste kohta. 

Seda riski esineb  üksnes 

tehastes, kus on nii 

purustamis- kui ka 

rafineerimisüksus. 

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/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

PCBde summa ülempiirina 

väärtust 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Heksaani jäägid K suur väike 3 Heksaani jääk esineb õlisrotis. Sööda turustamise määruses 

767/2009 on sätestatud, et 

söödamaterjal ei sisalda 

valmistamisprotsessist ja 

abiainetest pärit keemilisi 

lisandeid, välja arvatud juhul, 

kui kataloogis on määratud 

suurim lubatud sisaldus. 

Söödamaterjalide kataloogis – 

määruses 68/2013 – on 

kehtestatud nende keemiliste 

lisandite maksimumsisalduse 

kindlaksmääramiseks künnis 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toksikoloogilistest 

hindamistest nähtub, et 

õlisrotid, mille 

heksaanisisaldus on kuni 1 

000 ppm, on söödana 

kasutamiseks ohutud. 

Saksamaa OVIDil on 

ohutuskaart, millel on 

heksaani 

maksimumsisalduseks 

rapsisrotis märgitud 300 ppm, 

et vältida plahvatust praamil 

transportimise ajal. 
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 

 4. Rafineerimine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, 

TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saasteained abiainetes  

(leeliselahus, happed), nt 

elavhõbe 

naatriumhüdroksiidis. 

K väike suur 3 Abiained puutuvad kokku 

tootega. 

 Õliga otseselt kokkupuutuvad abiained 

peavad olema lubatud kasutamiseks toidus 

või toidutööstuses. 
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 4.1 Rafineeritud rapsiõli tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Dioksiin ja dioksiinitaolised 

PCBd 

K väike suur 3 Õli dioksiiniga saastumise 

võimalikud allikad on 

rapsiseemne kuivatamine ja 

pleegitusmuld. Pleegitusmulla 

lisamise määr rafineerimisel on 

siiski ainult 1–3 %. Dioksiin 

aurustub destilleerimise ajal 

osaliselt. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse 

päritoluga söödamaterjalis 0,75 

ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) ning 

dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde 

summa piirnormiks 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/FPCB-TEQ). 

 

FEDIOL on töötanud välja õli 

rafineerimise otstarbel soetatava 

uue pleegitusmulla hanketingimuste 

tegevusjuhise*, mis sisaldab 

dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde 

summa ülempiirina väärtust 1,5 

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

Hankige uut pleegitusmulda 

tarnijatelt, kes täidavad 

FEDIOLi uut pleegitusmulda 

käsitlevaid spetsifikatsioone. 

 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Rapsiseemnes leiduvate 

pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine on näidanud, et jääkide 

tase jääb piirnormi raamidesse.  

EÜ määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus võimaldab 

rakendada töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud. FEDIOLi arvamuses 

(11SAF181) järeldatakse, et 

rapsiseemne keskmise õlisisalduse 

põhjal, mis jääb vahemikku 40–45 

%, tuleks rapsiõli jääkide piirnormi 

kehtestamisel kasutada 

töötlemistegurit 2,5. 

* Teatud päritoluga 

rapsiseemnel võib olla 

keskmine tõenäosus 

konkreetsete pestitsiidijääkide 

piirnormi ületamiseks. 

 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

paljude pestitsiidijääkide piirnormid 

  

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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Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

Nende leidumise tõenäosus rapsi 

toorõlis on siiski väga väike.  

söödas. 

Mikrobioloogiline 

saastumine 

 

B väike keskmine 2 Rafineeritud õlide 

niiskusesisaldus (st vee 

aktiivsus) on bakterite kasvuks 

liiga väike. 

   

Võõrkehad, nagu klaas, 

puit, metallid jne 

F keskmine keskmine 3   Kasutada hügieenitavasid (nt 

suletud süsteeme) ja filtrida 

enne laadimist. 

 

 

 

 4.2 
Füüsikaline rafineerimine rapsi rasvhappedestillaatide 
tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Dioksiin K väike suur 3 Õli rafineerimisel on dioksiiniga 

saastumise võimalik allikas 

pleegitusmuld. Pleegitusmulla 

lisamise määr rafineerimisel on 

siiski ainult 1–3 %. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse 

päritoluga söödamaterjalis 0,75 

ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) ning 

dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde 

summa piirnormiks 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/FPCB-TEQ). 

Loomatoiduks ettenähtud tooteid, 

mis sisaldavad soovimatuid aineid 

rohkem, kui piirnormid lubavad, ei 

tohi lahjendamise eesmärgil segada 

sama või mõne muu loomatoiduks 

ettenähtud tootega (direktiiv 

Osta uut pleegitusmulda 

tarnijatelt, kes täidavad 

FEDIOLi nõudeid, mis on 

loetletud FEDIOLi 

tegevusjuhises õli 

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste kohta. 
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

2002/32/EÜ). 

Vastavalt määrusele 225/2012, 

millega muudetakse söödahügieeni 

määrust 183/2005, tuleb analüüsida 

100 % söödana kasutamiseks 

ettenähtud rasvhappedestillaatide 

partiidest dioksiinide ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa 

sisalduse suhtes.  

FEDIOL on töötanud välja õli 

rafineerimise otstarbel soetatava 

uue pleegitusmulla hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab dioksiini 

ja dioksiinitaoliste PCBde summa 

ülempiirina väärtust 1,5 ng/kg 

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

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Rapsiseemnes leiduvate 

pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine on näidanud, et jääkide 

tase jääb piirnormi raamidesse.  

Määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus võimaldab 

rakendada töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud.  

 * Teatud päritoluga 

rapsiseemnel võib olla 

keskmine tõenäosus 

konkreetsete 

pestitsiidijääkide piirnormi 

ületamiseks. 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väike suur 3 Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Nende leidumise tõenäosus rapsi 

toorõlis on siiski väga väike.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

paljude pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

Nõuetele mittevastavat toodet 

ei tohi söödana kasutada. 

 

  

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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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 4.3 
Keemiline rafineerimine: desodestillaadivabade rapsi 
seebirasvade ja rapsi happeliste õlide (soolade) tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Rapsiseemnes leiduvate 

pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine on näidanud, et jääkide 

tase jääb piirnormi raamidesse.  

Määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus võimaldab 

rakendada töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud.  

 * Teatud päritoluga 

rapsiseemnel võib olla 

keskmine tõenäosus 

konkreetsete 

pestitsiidijääkide piirnormi 

ületamiseks. 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Nende leidumise tõenäosus rapsi 

toorõlis on siiski väga väike.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

paljude pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

  

Dioksiin K väga väike suur 2 FEDIOLi teabelehelt purustamise 

ja rafineerimise kohta seoses 

seebirasva tootmisega (viide 

12SAF183) ilmneb, et õlis 

lahustuvate saasteainete 

sisaldus seebirasvades kajastab 

nende sisaldust toorõlides.  

Vastavalt määrusele 225/2012, 

millega muudetakse söödahügieeni 

määrust 183/2005, tuleb analüüsida 

100 % söödana kasutamiseks 

ettenähtud seebirasvade ja 

happeliste õlide partiidest 

dioksiinide ja dioksiinitaoliste 

PCBde summa sisalduse suhtes.  

 

 Tehastes, kus on nii 

purustamis- kui ka 

rafineerimisüksus, saab 

seebirasvad ohutult 

jahusse tagasi lisada. 
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 4.4 Keemiline rafineerimine: rapsi desodestillaatide tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

        

 

 

Dioksiin K keskmine suur 4 Õli rafineerimisel on dioksiiniga 

saastumise võimalik allikas 

pleegitusmuld. Keemilisel 

rafineerimisel kontsentreeruvad 

dioksiinid desodestillaatidesse. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse 

päritoluga söödamaterjalis 0,75 

ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) ning 

dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde 

summa piirnormiks 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/FPCB-TEQ). 

 

Vastavalt määrusele 225/2012, 

millega muudetakse söödahügieeni 

määrust 183/2005, tuleb analüüsida 

100 % söödana kasutamiseks 

ettenähtud desodestillaatide 

partiidest dioksiinide ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa 

sisalduse suhtes.  

 

Loomatoiduks ettenähtud tooteid, 

mis sisaldavad soovimatuid aineid 

rohkem, kui piirnormid lubavad, ei 

tohi lahjendamise eesmärgil segada 

sama või mõne muu loomatoiduks 

ettenähtud tootega (direktiiv 

2002/32/EÜ). 

 

FEDIOL on töötanud välja õli 

 

Keemilisel rafineerimisel saadud 

desodestillaatide kasutamine söödas on 

keelatud, v.a juhul, kui neid on töödeldud 

sellisel määral, mis tagab, et 

dioksiinisisaldus vastab soovimatuid 

aineid käsitlevas direktiivis 2002/32 

sätestatud piirnormidele (vt ka FEDIOLi 

teabeleht söödas kasutatavate töödeldud 

desodestillaatide kohta, viide 12SAF196).  

Rasvtooteid, mis on saadud partii 

rafineerimisprotsessides, kus füüsikalise ja 

keemilise rafineerimise etapid viiakse läbi 

ühtedes ja samades seadmetes, võib 

kasutada söödaks, tingimusel, et on 

olemas analüütilised tõendid, mis 

tõendavad, et järgitakse dioksiini ja 

pestitsiidijääkide piirnorme. 

 

Osta uut pleegitusmulda tarnijatelt, kes 

täidavad FEDIOLi nõudeid, mis on 

loetletud FEDIOLi tegevusjuhises õli 

rafineerimise otstarbel soetatava uue 

pleegitusmulla hanketingimuste kohta. 

 

 

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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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

rafineerimise otstarbel soetatava 

uue pleegitusmulla hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab dioksiini 

ja dioksiinitaoliste PCBde summa 

ülempiirina väärtust 1,5 ng/kg 

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

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K keskmine keskmine 3 Rapsiseemnes leiduvate 

pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine on näidanud, et jääkide 

tase jääb piirnormi raamidesse. 

Keemilisel rafineerimisel 

kontsentreeruvad aga dioksiinid 

destillaatidesse. 

Määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus võimaldab 

rakendada lubatud pestitsiidide 

töödeldud toodetesse ülekandumise 

tegurit, tingimusel, et söödaohutus 

on tagatud. 

.  

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K keskmine suur 4 Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Nende leidumise tõenäosus rapsi 

toorõlis on siiski väga väike, kuid 

rafineerimisel kontsentreeruvad 

need destillaatidesse. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

paljude pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

 

 

Keemilisel rafineerimisel saadud 

desodestillaatide kasutamine söödas on 

keelatud, v.a juhul, kui neid on töödeldud 

sellisel määral, mis tagab, et 

pestitsiidijääkide sisaldus vastab 

soovimatuid aineid käsitlevas direktiivis 

2002/32 sätestatud piirnormidele (vt ka 

FEDIOLi teabeleht söödas kasutatavate 

töödeldud desodestillaatide kohta, viide 

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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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 5. Rapsiõli hüdrogeenimine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, 

TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Nikkel  K väike suur 3 Niklit kasutatakse 

katalüsaatorina õli 

hüdrogeenimisel (tahkestamisel).  

 Õliga otseselt kokkupuutuvad abiained 

peavad olema lubatud kasutamiseks toidus 

või toidutööstuses. 

Filtrida tahkestatud õli. 

 

FEDIOLi liikmetelt saadud 

tahkestatud õli niklisisaldus 

on tublisti väiksem kui 20 

ppm.  
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 A. Rapsiseemne ja -sroti säilitamine ja transport 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Toksiinid 

kahjuritõrjevahenditest 

K väike suur 3 Avatud kastidest võib mürgitatud vili 

jõuda toiduahelasse. 

 Rakendada tuleb 

kahjuritõrjekava, mis sobib 

toiduahelas kasutamiseks. 

 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K keskmine keskmine 3 Pestitsiidide saagikoristusjärgne 

kasutamine õliseemnetel on ohtlik, 

sest pestitsiidide lagunemiseks jääv 

aeg on piiratud. Õliseemneid 

eksportivad riigid töötavad 

pestitsiidide positiivsete loetelude 

kohaselt, mis mõne aine korral on 

vastuolus Euroopa õigusaktidega, 

eelkõige päevalilleseemnete taoliste 

pehmete seemnete puhul. Eelmistel 

veostel säilitamise ja transportimise 

ajal kasutatud pestitsiid võib 

saastada rapsiseemet. 

Määrus nr 396/2005 keelab 

lasta ringlusse kaupu, milles 

jääkide tase ületab kõnealuse 

määruse lisas sätestatud 

jääkide piirnorme. 

Transpordi- ja laoettevõtted 

peavad kasutama pestitsiide 

nõuetekohaselt ning seda 

dokumenteerima. Muidu 

peavad nad tõendama, et 

transpordi ja säilitamise ajal 

kasutatud pestitsiidide jäägid 

on kooskõlas ELi õigusaktide 

nõuetega. 

 

Saastumine eelmise 

veosega transportimise ajal 

põllumajandushaagises, 

veoautos, praamil või 

ookeanilaeval 

K väike suur 3 Õliseemneid ja õlisrotti ei veeta 

tavaliselt transpordivahenditega, mis 

on ette nähtud ainult toiduainete või 

sööda veoks. 

 Transpordiettevõtted peavad 

puhastama 

põllumajandushaagised, 

veoautod, praamid ja 

ookeanilaevad enne laadimist. 

Kontrollida puhtust enne 

laadimist. 

 

Saastumine eelmise 

kaubaga säilitamise ajal 

K väike suur 3 Õliseemned ja õlisrott võivad 

saastuda eelmise kaubaga, mis 

sisaldab mükotoksiine. 

 Laoettevõtted peavad 

puhastama laod enne 

kasutamist ja ka kontrollima 

nende puhtust enne 

kasutamist. 
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

Võltsimine melamiini 

lisamisega 

K väike keskmine 2 Analüütiliselt matkib melamiin valke. Määruses 2002/32 on 

kehtestatud melamiini 

piirnormiks söödamaterjalis 2,5 

mg/kg. 

  

 

 

 Uus 

B. 

Söödaks kasutatava rapsiõli ja sellest saadud toodete 

transport paakautos, paakvagunis, praamil või 

rannasõidulaeval (v.a ookeanilaeval). 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine eelmise 

veosega 

        

- Paakautod, paakvagunid 
ja praamid   

K keskmine suur 4 Paakautosid ja praamtankereid võib 

olla kasutatud selliste toodete (nt 

naftakeemiatooted) veoks, mis ei sobi 

kokku toiduainete ja söödaga. 

 Paakautod ja praamtankerid, 

mis ei ole ette nähtud üksnes 

toiduainete või sööda veoks, 

peavad olema läbinud 

valideeritud 

puhastamismenetluse. 

 

– Paakautod, 

paakkonteinerid, paakvagunid 

ja praamid, mis vastavad 

toiduainete veo ELi 

standarditele 

K väike suur 3 Enamikku taimeõlisid veetakse üksnes 

toiduainete veoks ettenähtud 

transpordivahenditega. 

Toiduhügieeni määruses (EÜ) 

nr 852/2004 on nõutud, et 

vedelaid toiduaineid tuleb 

vedada paakautodes, 

paakvagunites ja 

praamtankerites, mis on ette 

nähtud üksnes toiduainete 

veoks. 

FEDIOLi töötavade juhend 

otseselt toiduks kasutatavate 

rasvade ja õlide transpordi 

kohta mahtkaubana 

Kontrollida eelmisi veoseid, 

abimaterjal: FEDIOLi 

praktiline juhend eelnenud 

veoste kohta eri 

transpordivahendite ja paagi 

vooderdusmaterjalide korral 

(viide 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
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Sööt  
Rapsisroti ja rapsiõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

veoautodel ja 

paakkonteinerites (viide 

07COD138). 

Rannasõidutankerid, mis 

vastavad toiduainete veo ELi 

standarditele 

K väike suur 3 Rannasõidutankeritele, mis veavad 

õlisid ja rasvu lühikestel merevedudel 

ELis, kehtib absoluutse miinimumina 

nõue, et vahetult eelnenud veos tohib 

olla kas toiduaine või toode, mis on 

direktiivis 96/3/EÜ esitatud ELi 

eelnevate lubatavate veoste nimekirjas. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152) (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

Kontrollida eelmisi veoseid, 

abimaterjal: FEDIOLi 

praktiline juhend eelnenud 

veoste kohta eri 

transpordivahendite ja paagi 

vooderdusmaterjalide korral 

(viide 07COD143F). FOSFA 

laevapaakide nõuetele 

vastavuse, puhtuse ja 

sobivuse sertifikaat, mille 

väljastab FOSFA 

liikmesinspektor. FOSFA 

kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, või 

samaväärne avaldus, mille on 

allkirjastanud laevaomanik või 

volitatud esindaja; seda 

kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi. 

 

Saastumine 

puhastusvahenditega 

        

– Paakautod, paakvagunid ja 

praamid 

K keskmine keskmine 3 Kõrgenenud risk puhastusettevõtetes, 

kus ühes kohas puhastatakse nii 

sööda- kui ka kemikaalipaake. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152). 

 

 

Kohaldada paakide 

puhastamise häid tavasid. 

 

. 

 

 

 

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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– Rannasõidutankerid K keskmine keskmine 3 Kõrgenenud risk rannasõidulaevade 

korral, mis ei ole ette nähtud üksnes 

sööda ja toiduainete veoks. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152) (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

FOSFA laevapaakide 

nõuetele vastavuse, puhtuse 

ja sobivuse sertifikaat, mille 

väljastab FOSFA 

liikmesinspektor. 

FOSFA kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, või 

samaväärne avaldus, mille on 

allkirjastanud laevaomanik või 

volitatud esindaja; seda 

kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi.  

 

Soojendus- või 

jahutusvedelikud 

seadmetest 

        

– Paakautod  K väike suur 3 Kasutatakse roostevabast terasest 

paake, mida soojendatakse mootori 

jahutusveega topeltseintega süsteemi 

(mitte siugtorude) kaudu.  

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152). 

Termovedelike kasutamine 

otsekuumutussüsteemides on 

keelatud. 

 

– Paakvagunid, 

praamtankerid  

 

 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

 

 

väike 

 

 

 

 

 

 

suur 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna veo ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

tõenäosus väike. 

 

 

 

 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152). 

 

 

 

 

Paakvagunite soojenduse 

siugtorud peavad olema 

roostevabast terasest. 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida.  

 

Soovitatav on kasutada 

kuuma vee või auruga 

töötavat soojendussüsteemi. 

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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- Rannasõidutankerid 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

 

 

väike 

 

 

 

 

suur 

 

 

 

 

3 

 

Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna veo ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

tõenäosus väike. 

 

 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152) (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida. 

Võõrkehad F keskmine keskmine 3   Kvaliteediplaanis peab olema 

nõue, et rafineeritud õli tuleb 

paakautole laadida katuse all. 

 

Võltsimine K/F/B keskmine keskmine 3 Õlide transportimisel on nende õlide 

päritoluriikides toimunud võltsimisi 

mineraalõlide lisamisega. 

FEDIOLi töötavade juhend 

otseselt toiduks kasutatavate 

rasvade ja õlide transpordi 

kohta mahtkaubana 

veoautodel ja 

paakkonteinerites (viide 

07COD138) 

Analüüsida kõiki sissetulevaid 

partiisid. 

 

Kohaldada kohustuslikke 

miinimumnõudeid, mis on 

sätestatud FEDIOLi töötavade 

juhendis otseselt toiduks 

kasutatavate rasvade ja õlide 

transpordi kohta 

mahtkaubana veoautodel ja 

paakkonteinerites, nt veoauto 

asukoha kättesaadavus veo 

ajal ja paagi plommimine 

(viide 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. Rapsiõli säilitamine 

OHT  KAT.  
TÕENÄOSU

S  

RASKUSAS

TE  
RISKI TASE  PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, 

TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine puuduliku 

eraldamise tõttu 

(saastumine eelmiste 

kaupadega, nõuetele 

mittevastavate liidete 

kasutamine, ühiselt 

kasutatavad seadmed) 

K väike suur 3 Riskitase kehtib terminalide suhtes, kus 

ladustatakse nii kemikaale kui ka taimeõlisid. 

Risk on väiksem, kui mahutiterminal kohaldab 

taimeõlide ladustamisel ELi nimekirja mereveol 

lubatavatest eelnevatest veostest. Kõige 

väiksem on risk juhul, kui taimeõlisid säilitatakse 

mahutites, mis on ette nähtud ainult toiduainete 

hoidmiseks. 

ELis asuvad terminalid, 

kus ladustatakse toiduks 

kasutatavaid õlisid ja 

rasvu, on kohustatud 

rakendama HACCPd 

(määrus (EÜ) nr 

852/2004). 

 

Säilituspaakide kasutamine 

üksnes toiduainete või sööda 

jaoks. Vastasel juhul peavad 

säilituspaagid vastama vähemalt 

ELi eelmisi veoseid käsitlevatele 

eeskirjadele, mis on kehtestatud 

direktiivis 96/3/EÜ merevedude 

suhtes. 

 

Saastumine 

puhastusvahenditega 

K väike suur 3 Riskitase kehtib terminalide suhtes, kus 

ladustatakse nii kemikaale kui ka taimeõlisid. 

Seal ei pruugita kasutada puhastusvahendeid, 

mis sobivad toidutööstuses kasutamiseks. ELi 

mahutiterminalides, kus kohaldatakse HACCPd 

ning kus taimeõlisid ja kemikaale säilitatakse 

eraldatult, on valede puhastusvahendite 

kasutamise tõenäosus väga väike. 

 Puhastusvahendid peavad olema 

sobivad kasutamiseks 

toidutööstuses. 

 

 

Lahusti 

pinnakattevahendist 

K väike suur 3 Värsketest pinnakattevahenditest pärit lahustid, 

mis lähevad üle õlisse ja võivad sattuda lõpuks 

rafineerimise ajal rasvhappedestillaatidesse. 

 Kasutada roostevabast terasest 

paake või värske 

pinnakattevahendiga paakide 

kasutamisel mitte laadida neisse 

rasvhappedestillaate. 

 

Termovedelikud 

mittekorras seadmetest 

K väike suur 3 Toksilisi termovedelikke võidakse endiselt 

kasutada. Ent kuna ladustamise ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on termovedeliku 

tootesse lekkimise tõenäosus väike. 

 Kui on kasutatud termovedelikke, 

peab laoettevõttel olema 

dokumentatsioon puhaskadude 

kohta, mida tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida.   

Soovitatav on kasutada 

kuumutamiseks vett ja auru. 
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Lisaainete 

väärkasutamine 

K väike suur 3 Toiduõlis kasutamiseks lubatud lisaained, mida 

kasutatakse söötadesse lisatavas õlis – või 

vastupidi –, milles kasutamiseks need ei pruugi 

olla lubatud. 

 Leppida kokku selgetes 

spetsifikatsioonides seoses 

lisaainete kasutamisega. 

 

Võltsimine mineraalõli 

lisamisega 

 väike suur 3 Päritoluriikides on toimunud võltsimisi 

mineraalõli lisamisega. Kontrolli on tõhustatud ja 

võltsimise tõenäosus on vähenenud. 

   

 

 D. Rapsiõli transport ookeanilaeval  

OHT  KAT.  
TÕENÄOSU

S  

RASKUSAST

E  

RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine transpordil         

– Saastumine eelmise 

veosega, mis on tankides või 

torudes 

K keskmine  keskmine 3  Ookeanilaevadele, mis veavad 

toiduks kasutatavaid õlisid ja rasvu 

ELi, kehtib absoluutse miinimumina 

nõue, et vahetult eelnenud veos 

tohib olla kas toiduaine või toode, 

mis on direktiivis 96/3/EÜ esitatud 

ELi eelnevate lubatavate veoste 

nimekirjas. 

Direktiivis 96/3/EÜ (erand 

määrusest (EÜ) nr 852/2004) on 

nõutud, et eelmisi veoseid tuleb 

kontrollida.   

 

 

FOSFA lepingud kohustavad müüjat 

õlide ja rasvade mereveo korral 

teavitama ostjat, millised olid kolm 

eelmist veost. 

 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta mahtlastina 

Euroopa Liitu või Euroopa Liidu 

siseselt (viide 14COD152)  (kaasa 

arvatud FOSFA töömeetodid). 

FOSFA laevapaakide 

nõuetele vastavuse, puhtuse 

ja sobivuse sertifikaat, mille 

väljastab FOSFA 

liikmesinspektor. FOSFA 

kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, või 

samaväärne avaldus, mille on 

allkirjastanud laevaomanik või 

volitatud esindaja; seda 

kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi. 

 

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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EL ei ole reguleerinud söödaks 

kasutatavate õlide ja rasvade 

merevedu. 

       Ainult antud kauba jaoks ette 

nähtud torude kasutamine 

lastimiseks ja lossimiseks. 

 

– Saastumine 

puhastusvahenditega  

K väike  suur 3 Mereveoettevõtjad tavaliselt järgivad 

head tava. 

 Kontrollida laeva logiraamatut.   

Lahusti 

pinnakattevahendist 

K väike suur 3 Värsketest pinnakattevahenditest 

pärit lahustid, mis lähevad üle õlisse 

ja võivad sattuda lõpuks 

rafineerimise ajal 

rasvhappedestillaatidesse. 

 Kasutada roostevabast 

terasest paake või värske 

pinnakattevahendiga paakide 

kasutamisel mitte laadida 

neisse rasvhappedestillaate. 

 

Termovedelikud seadmetest K väike suur 3 Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna veo ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

tõenäosus väike. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta mahtlastina 

Euroopa Liitu või Euroopa Liidu 

siseselt (kaasa arvatud FOSFA 

töömeetodid). 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida. 

Soovitatav on kasutada 

kuumutamiseks vett ja auru. 

Hüdroõli teisaldatavatest 

pumpadest 

K väike suur 3 Teisaldatavatest pumpadest pärit 

hüdroõli võib olla toksiline. 

 Kasutada teisaldatavaid 

pumpasid, mille hüdromootor 

on pumbast selgelt eraldatud. 

Kui see nii ei ole, tuleb 

kasutada toidutööstuses 

lubatud kvaliteediga hüdroõli. 

Pumbaga vahetult ühendatud 

hüdromootori korral võib tihendi 

purunemise korral hüdroõli 

lekkida taimeõlisse. 

Võltsimine mineraalõli 

lisamisega 

 väike suur 3 Päritoluriikides on toimunud 

võltsimisi mineraalõli lisamisega. 

Kontrolli on tõhustatud ja võltsimise 

tõenäosus on vähenenud. 

   

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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(4.1) 

Rafineeritud 
sojaõli 

tootmine 

(4.2) 
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destillaatide 

tootmine 

(4.3) 
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(4.4) 

Soja deso-
destillaatide 

tootmine 

(4) Rafineerimine 

Filter- 

 ained 

Seebi-

rasvad 

Kasutatud 

pleegitusmuld 

(3) Sojaubade purustamine 

Kestad 

(3.2) Toorletsitiinide (fosfatiidide) tootmine 

(3.1) Toorõli tootmine 

(3.3) Sojasroti tootmine 

Soja happelised õlid 

Rafineeritud 

sojaõli  

Sojaoakestad 

  (A) Transport 
ELi SÖÖDATÖÖSTUS 

ELis 

(B) Transport 

 Toorletsitiinid 

(3.4) Sojaoakestade eraldamine 
Hüdraaditud 

toorsojaõli 

Sojasrott  

(B) Transport 

Segamin

e 

 (C) 

Säilitamine 

(B) Transport 

(C) Säilitamine 

(B) Transport  (C) Säilitamine 
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Soja 
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(D) Transport 

ookeanilaeval 

VÄLJASPOOL ELi 

Söödaks ettenähtud sojasroti ja sojaõlitoodete tootmisahela vooskeem ELis 

 Sojaubade purustamine 

 Kestad  

Toorletsitiinide (fosfatiidide) tootmine 

Toorõli tootmine 

Sojasroti tootmine 

(1) Sojaoa kasvatamine 

   Sojaoad 

 Kuivatatud sojaoad 

(A) Transport     Säilitamine 

(2) Kuivatamine esmatootmiskohas 

Toorletsitiinid 

Sojaoakestade eraldamine 

Sulgudes olevad tähed/numbrid osutavad punktidele järgmistel lehtedel 

  
Rafineeritud 

sojaõli tootmine 

Soja 
rasvhappe-
destillaatide 

tootmine 

Soja 
happeliste 

õlide tootmine 

 

Soja deso-
destillaatide 

tootmine 

 

Rafineerimine 
Soja 

desodestillaadid 

Soja rasvhappe-

destillaadid 

Soja happelised 

õlid 

Rafineeritud 

sojaõli 

Kasutatud Filteraine

d Seebirasvad 

(B) Transport 

   Säilitamine 

Hüdraaditud 

toorsojaõli 

Sojasroti destillaadid 

Sojaoakestad 

(B) Transport 

(A) Transport    Säilitamine 

(D) Transport ookeanilaeval 
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6. Sojasroti ja sojaõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

 1. Sojaubade kasvatamine* 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K    Sojaube eksportivad kolmandad riigid 

(USA, Brasiilia, Argentina ja Paraguay) 

kohaldavad selliseid kasvatamise ajal 

kasutatavate pestitsiidide positiivseid 

loetelusid, mis mõne aine korral on 

vastuolus pestitsiidijääke käsitlevate 

Euroopa õigusaktidega. Sojaubades 

leiduvate pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine on näidanud, et jääkide tase jääb 

piirnormide raamesse. 

EÜ määrus nr 396/2005 

keelab lasta ringlusse kaupu, 

milles jääkide tase ületab 

määruse lisades sätestatud 

jääkide piirnorme. EÜ 

määrusega nr 178/2006 

lisatakse I lisa, milles on 

loetletud toiduained ja 

söödad, mille suhtes tuleb 

kohaldada pestitsiidijääkide 

lubatud piirnorme. Määrusega 

nr 149/2008 lisatakse II, III ja 

IV lisa, milles sätestatakse 

jääkide piirnormid I lisasse 

kantud toodete jaoks. 

  

Liiduväliselt heakskiidetud 

geneetiliselt muundatud 

organismid 

B    Uute geneetiliselt muundatud organismide 

heakskiitmise erinev tempo ELis ja 

kolmandates riikides, kust õliseemneid 

imporditakse. ELi imporditud seemnetesse 

sattunud liiduväliselt heakskiidetud 

geneetiliselt muundatud organismide 

jälgede risk. 

  See on pigem õigusnormidele 

vastavuse kui toiduohutuse 

küsimus. 

Fütotoksiinid K    Sojaubade hulgas võib olla umbrohtu. Direktiivis 2002/32/EÜ on 

kehtestatud mürgiste 

umbrohuseemnete piirnorm. 

 Ohutõrjemeetmena on 

soovitatav sojaubade 

visuaalne kontroll. 

* Käesolevas dokumendis ei hinnata väljaspool ELi esinevaid riske. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3. 
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  2. Sojaubade kuivatamine esmatootmiskohas* 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Kuivatamisest tingitud 

saasteained   

        

– dioksiin K    Jäätmete põletamisel võib 

moodustuda dioksiin. Seni on 

õlitootmisettevõtete andmete 

kohaselt dioksiinisisaldus soja 

toorõlis olnud allpool 

avastamispiiri. 

Tegevusjuhis toiduainete ja 

sööda dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBdega 

saastumise vältimiseks ja 

vähendamiseks (codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Heades tootmistavades soovitatakse 
kasutada kütuseid, mis ei tekita 
dioksiini ja dioksiinitaolisi ühendeid 
ega muid kahjulikke saasteaineid.  

Otsekuumutuse korral tuleb kasutada 
nõuetekohaseid põleteid. Tagamaks, 
et kuivatamis- või 
kuumutamisprotsessid ei põhjusta 
suuremat dioksiini ja dioksiinitaoliste 
PCBde sisaldust, on vajalik 
järelevalve. Jäätmeid ei tohi 
otsekuumutusega kuivatamisel 
kütusena kasutada. 

Söödamaterjal, mis on saadud 

sojaubadest, peab vastama dioksiini- 

ja dioksiinitaoliste PCBde 

piirnormidele direktiivis 2002/32/EÜ. 

* Käesolevas dokumendis ei hinnata väljaspool ELi esinevaid riske. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3. 
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Käitamise abivahendid: sojaubade purustamine, sojaõli 
rafineerimine ja töötlemine  

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Hüdroõlid või määrdeained 

seadmetest 

K väike suur 3 Hüdroõlid ja määrdeained võivad 

sisaldada toksilisi ühendeid. 

 Eeltingimusprogramm peab 

tagama, et välistatud on toote 

saastumine toidutööstuses 

keelatud kvaliteediga 

hüdroõlide ja määrdeainetega 

ning et toote saastumise risk 

toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga hüdroõlide ja 

määrdeainetega on 

minimeeritud. 

Eeltingimusprogrammiga võib 

ette näha arvestuse pidamise 

kasutatud koguste üle. 

 

Vees leiduvad saasteained, 

nt perfluorooktaansulfonaat 

(PFOS) ja 

perfluorooktaanhape 

(PFOA) 

 

K väike keskmine 2 Vett kasutatakse purustamis- ja 

rafineerimisprotsessis. 

Sööda tootmiseks kasutatav 

vesi peab määruse 

183/2005/EÜ kohaselt olema 

sobiva kvaliteediga. 

  

Puhastusvahendid ja 

katlakemikaalid 

K keskmine keskmine 3 Puhastusvahendid ja aur (kus sisaldub 

katlakemikaale) puutuvad kokku tootega. 

 Tootmissüsteemis kasutatud 

puhastusvahendid tuleb maha 

loputada. Puhastusvahendid 

ja katlakemikaalid peavad 

olema sobivad kasutamiseks 

toidutööstuses. 

 

Termovedelikud seadmetest 

 

K keskmine suur 4 Võib leiduda FEDIOLi mittekuuluvaid 

tootjaid, kes veel kasutavad 

termovedelikke. 

Vastavalt FEDIOLi 

tegevusjuhisele toiduõlide 

kuumutamise kohta 

töötlemisel on termovedelike 

Kasutada kuumutamist 

kuuma vee või auru abil. 

Muidu tuleb ohutõrjemeetme 

rakendamisega tagada, et 

 

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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 kasutamine keelatud. toote saastumine 

termovedelikega on  

välistatud. 

 

 3. Sojaubade purustamine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Toksiinid 

kahjuritõrjevahenditest 

K väike suur 3 Avatud kastidest võib mürgitatud vili jõuda 

toiduahelasse. 

 Rakendada tuleb 

kahjuritõrjekava, mis sobib 

toiduahelas kasutamiseks. 

 

Toksilised ühendid 

heksaanist, nt benseen 

K väike suur 3 Tööstuslik heksaan võib sisaldada toksilisi 

ühendeid. 

Direktiivis 2009/32/EÜ on 

sätestatud õli 

ekstraheerimisel kasutatava 

heksaani puhtuse 

kriteeriumid.  

Kasutada tuleb toidutööstuses 

kasutamiseks lubatud 

heksaani. 

 

Võõrkehad, nagu klaas, 

puit, metallid jne 

F keskmine keskmine 3 Võõrkehi võib esineda.  Olemas peab olema 

võõrkehade eemaldamise 

süsteem. 
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  3.1 Toorõli tootmine  

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Filterainetest pärit 

saasteained 

K väike suur 3 Toorõli võib uhta saasteaineid filterainest 

välja. 

 Toidutööstuse jaoks sobivate 

filterainete kasutamine. 

 

Mineraalõlid mittekorras 

regenereerimissüsteemist 

K keskmine keskmine 3 Heksaani regenereerimiseks kasutatakse 

toidutööstuses lubatud väikese kuni 

keskmise viskoossusega mineraalõlisid. 

Õlitootja huvides on regenereerida 

võimalikult palju heksaani ja seega ka 

hooldada regenereerimissüsteemi hästi. 

 Regenereerimissüsteemis 

kasutatav mineraalõli peab 

olema toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga. 

Eeltingimusprogramm peab 

tagama, et välistatud on toote 

saastumine toidutööstuses 

keelatud kvaliteediga õlidega 

ning et toote saastumise risk 

toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga õlidega on 

minimeeritud. 

Eeltingimusprogrammiga võib 

ette näha arvestuse pidamise 

kasutatud koguste üle. 

Hollandi hea tootmistava 

kohaselt on C(10–40) 

piirnorm õlides 400 

mg/kg. 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Sojaubades leiduvate pestitsiidijääkide 

regulaarne jälgimine on näidanud, et 

jääkide tase jääb piirnormide raamesse.  

Määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus 

võimaldab rakendada 

töötlemisel 

töödeldud toodetesse 

pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud.  

FEDIOLi arvamuses 

(11SAF181) järeldatakse, et 

sojaubade keskmise 

õlisisalduse põhjal, mis jääb 

 * Teatud päritoluga 

sojaubadel võib olla 

keskmine tõenäosus 

konkreetsete 

pestitsiidijääkide 

piirnormi ületamiseks. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 vahemikku 18–21 %, tuleks 

sojaõli jääkide piirnormi 

kehtestamisel kasutada 

töötlemistegurit 5. 

 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid võivad 

esineda keskkonnas. Nende leidumise 

tõenäosus soja toorõlis on siiski väga 

väike. Endosulfaani kasutamine on 

sojaubade puhul lubatud. Jälgimisandmed 

näitavad, et selle jäägid toorõlis jäävad 

piirnormi raamidesse. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

  

Heksaan, mis esineb 

toorõlis pärast 

regenereerimist 

K suur väike 3 Pärast õli heksaanekstraktsiooni ja sellele 

järgnevat heksaani regenereerimist jääb 

toorõlisse heksaani jälgi. 

 Sööda turustamise määruses 

767/2009 on sätestatud, et 

söödamaterjal ei sisalda 

valmistamisprotsessist ja 

abiainetest pärit keemilisi 

lisandeid, välja arvatud juhul, 

kui kataloogis on määratud 

suurim lubatud sisaldus. 

Söödamaterjalide kataloogis – 

määruses 68/2013 – on 

kehtestatud nende keemiliste 

lisandite maksimumsisalduse 

kindlaksmääramiseks künnis 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toksikoloogilistest 

hindamistest nähtub, et 

soja toorõli, mille 

heksaanisisaldus on kuni 

1 000 ppm, on söödana 

kasutamiseks ohutu. 

FOSFA leekpunkti piir on 

121  ̊C, mis on seotud 

transpordi ja säilitamise 

ohutusega. 
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  3.2 Toorletsitiinide tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Mineraalõlid mittekorras 

regenereerimissüsteemist 

K keskmine keskmine 3 Heksaani regenereerimiseks kasutatakse 

toidutööstuses lubatud väikese kuni 

keskmise viskoossusega mineraalõlisid. 

Õlitootja huvides on regenereerida 

võimalikult palju heksaani ja seega ka 

hooldada regenereerimissüsteemi hästi. 

 Regenereerimissüsteemis 

kasutatav mineraalõli peab 

olema toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga. 

Eeltingimusprogramm peab 

tagama, et välistatud on toote 

saastumine toidutööstuses 

keelatud kvaliteediga õlidega 

ning et toote saastumise risk 

toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga õlidega on 

minimeeritud. 

Eeltingimusprogrammiga võib 

ette näha arvestuse pidamise 

kasutatud koguste üle. 

Hollandi hea tootmistava 

kohaselt on C(10–40) 

piirnorm õlides 400 

mg/kg. 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Sojaubades leiduvate pestitsiidijääkide 

regulaarne jälgimine on näidanud, et 

jääkide tase võib ületada piirnorme.  

Määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus 

võimaldab rakendada 

töötlemisel 

töödeldud toodetesse 

pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud.  

 

Kontrollida sissetulevaid 

sojaube või toorletsitiine. Kui 

pestitsiidijääkide sisaldus 

ületab piirnorme, tuleb läbi 

viia söödaohutuse hindamine. 

* Teatud päritoluga 

sojaubadel võib olla 

keskmine tõenäosus 

konkreetsete 

pestitsiidijääkide 

piirnormi ületamiseks. 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid võivad 

esineda keskkonnas. Nende leidumise 

tõenäosus soja toorõlis on siiski väga 

väike. Endosulfaani kasutamine on 

sojaubade puhul lubatud. Jälgimisandmed 

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 
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 ainete kohta näitavad, et selle jäägid toorõlis jäävad 

piirnormi raamidesse. 

Heksaan, mis esineb 

toorletsitiinides pärast 

regenereerimist 

K suur väike 3 Pärast õli heksaanekstraktsiooni ja sellele 

järgnevat heksaani regenereerimist jääb 

toorõlisse heksaani jälgi. 

Sööda turustamise määruses 

767/2009 on sätestatud, et 

söödamaterjal ei sisalda 

valmistamisprotsessist ja 

abiainetest pärit keemilisi 

lisandeid, välja arvatud juhul, 

kui kataloogis on määratud 

suurim lubatud sisaldus. 

Söödamaterjalide kataloogis – 

määruses 68/2013 – on 

kehtestatud nende keemiliste 

lisandite maksimumsisalduse 

kindlaksmääramiseks künnis 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toksikoloogilistest 

hindamistest nähtub, et 

söödamaterjal, mille 

heksaanisisaldus on kuni 

1 000 ppm, on söödana 

kasutamiseks ohutu. 

FOSFA leekpunkti piir on 

121  ̊C, mis on seotud 

transpordi ja säilitamise 

ohutusega. 

Patogeenid B väike keskmine 2 Mikroobikasv märgadest fosfatiididest 

aurustunud vee kondenseerumise 

tulemusena. 
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  3.3 Sojakoogi ja -sroti tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Dioksiin paakumisvastasest 

ainest 

K väike suur 3 Paakumisvastane aine on mineraalse 

päritoluga ja võib looduslikult sisaldada 

dioksiini. Dioksiin on inimestele ja 

loomadele toksiline. 

Määruses 2439/1999/EÜ on 

sätestatud paakumisvastaste 

ainete kvaliteedikriteeriumid. 

Osta toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga paakumisvastast 

ainet. 

 

Salmonella B suur suur 4 Salmonella kujutab endast sööda 

mikrobioloogilise saastumise peamist 

ohtu. Salmonellabakterid on keskkonnas 

laialt levinud ning toiduahela iga lüli alates 

tootjatest kuni tarbijateni (kaasa arvatud) 

peab tegema endast oleneva, et 

vähendada loomade või inimeste 

salmonelloosi nakatumise riski.  FEDIOL 

koos kolme muu söödatarnijaid ja -

tarbijaid esindava ühendusega – FEFACi, 

COCERALi ja COPA-COGECAga – võttis 

vastutuse tootmisharule salmonella 

kontrolli all hoidmise abistamiseks juhendi 

koostamise eest ja avaldas 2011. aasta 

juunis dokumendi „Common principles for 

the management of the Salmonella risk in 

the feed chain“ (Üldpõhimõtted 

salmonellariski ohjamiseks söödaahelas). 

Euroopa hea tava juhendit ohutu 

söödamaterjali tööstusliku tootmise kohta 

on muudetud, et see vastaks neile 

põhimõtetele. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA „Common 

principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain“. 

 

Käitleja eeltingimusprogramm 

peab hõlmama järgmisi 

meetmeid: 

a) söödamaterjali kaitsmine 

saastumise eest töötlemise ja 

säilitamise ajal, nt suletud 

süsteemide või 

hügieenitavade abil või 

vajaduse korral hoonete eraldi 

hügieenitsoonideks jagamise 

teel; 

b) aja ja temperatuuri 

kontrollimine lahusti 

eraldamiseks ettenähtud 

röstris; 

c) srottide/kookide niiskuse 

kontrollimine.  

 

Kui seiresüsteemist ilmneb, et 

salmonellabaktereid leidub 

valmissöödamaterjalis, tuleb 

kaaluda järgmisi meetmeid: 

o serotüübi 

 

Käitleja peab võtma 

kasutusele liini seire ning 

võtma proove kogu liinilt, 

sealt, kus toode väljub 

lahusti eraldamiseks 

ettenähtud röstrist, siis, 

kui see siseneb säilitus-

silotorni, kaasa arvatud 

väljalaadimisala. 

 

Käitleja peab seadma 

varasemate andmete 

põhjal realistlikud 

eesmärgid oma 

srottide/kookide 

salmonellaga saastumise 

vähendamiseks. 
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 määramine ja jälgitavuse 
kasutamine saasteallika 
kindlakstegemiseks; 
o töötlemistingimust
e ja asjaomaste 
eeltingimusprogrammide 
läbivaatamine; 
o laoruumide ja 
sõidukite täiendav 
puhastamine (vajaduse 
korral);  
o tehase ja 
seadmete täiendav 
puhastamine;  
o eelnevate 
seiretulemuste läbivaatamine; 
o lisakoolituse või 
protsessi või menetluste 
muutmise kaalumine; 
o keemiline 
töötlemine eesmärgiga 
vähendada 
salmonellabakterisisaldust 
lubatud tasemeni. 

Dioksiin kasutatud 

pleegitusmullast 

K väike suur 3 Pleegitusmuld on mineraalse päritoluga ja 

võib looduslikult sisaldada dioksiini. 

Dioksiin on inimestele ja loomadele 

toksiline. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud dioksiinisisalduse 

piirnormiks taimse päritoluga 

söödamaterjalis 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) ning 

dioksiini ja dioksiinitaoliste 

PCBde summa piirnormiks 

1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/FPCB-TEQ). 

FEDIOL on töötanud välja õli 

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab 

dioksiini ja dioksiinitaoliste 

PCBde summa ülempiirina 

väärtust 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Osta uut pleegitusmulda 

tarnijatelt, kes täidavad 

FEDIOLi nõudeid, mis on 

loetletud FEDIOLi 

tegevusjuhises õli 

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste kohta. 

Seda riski esineb  

üksnes tehastes, kus on 

nii purustamis- kui ka 

rafineerimisüksus. 

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/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 Heksaani jäägid K suur väike 3 Heksaani jääk esineb õlisrotis. Sööda turustamise määruses 

767/2009 on sätestatud, et 

söödamaterjal ei sisalda 

valmistamisprotsessist ja 

abiainetest pärit keemilisi 

lisandeid, välja arvatud juhul, 

kui kataloogis on määratud 

suurim lubatud sisaldus. 

Söödamaterjalide kataloogis – 

määruses 68/2013 – on 

kehtestatud nende keemiliste 

lisandite maksimumsisalduse 

kindlaksmääramiseks künnis 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toksikoloogilistest 

hindamistest nähtub, et 

õlisrotid, mille 

heksaanisisaldus on kuni 

1 000 ppm, on söödana 

kasutamiseks ohutud. 

Saksamaa lepingulistes 

tingimustes on heksaani 

maksimumsisalduseks 

sojasrotis 300 ppm, et 

vältida plahvatust praamil 

transportimise ajal. 

Kaadmium K väike keskmine 2 Olenevalt päritolust võib sojauba 

sisaldada palju kaadmiumi seetõttu, et 

väetis põhineb kaadmiumiga saastunud 

fosforil. 

 

  See oht on omane teatud 

geograafilisele päritolule. 
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 3.4 Sojaoakestade eraldamine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Salmonella B suur suur 4 Salmonella kujutab endast sööda 

mikrobioloogilise saastumise peamist 

ohtu. Salmonellabakterid on keskkonnas 

laialt levinud ning toiduahela iga lüli alates 

tootjatest kuni tarbijateni (kaasa arvatud) 

peab tegema endast oleneva, et 

vähendada loomade või inimeste 

salmonelloosi nakatumise riski.  FEDIOL 

koos kolme muu söödatarnijaid ja -

tarbijaid esindava ühendusega – FEFACi, 

COCERALi ja COPA-COGECAga – võttis 

vastutuse ja avaldas 2011. aasta juunis 

dokumendi „Common principles for the 

management of the Salmonella risk in the 

feed chain“ (Üldpõhimõtted salmonellariski 

ohjamiseks söödaahelas). Euroopa hea 

tava juhendit ohutu söödamaterjali 

tööstusliku tootmise kohta on muudetud, 

et see vastaks neile põhimõtetele. 

 

 FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA „Common 

principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain“. 

. 

Käitleja eeltingimusprogramm 

peab hõlmama järgmisi 

meetmeid: 

a) söödamaterjali kaitsmine 

saastumise eest töötlemise ja 

säilitamise ajal, nt suletud 

süsteemide või 

hügieenitavade abil või 

vajaduse korral hoonete eraldi 

hügieenitsoonideks jagamise 

teel; 

b) niiskuse kontrollimine.  

 

Kui seiresüsteemist ilmneb, et 

salmonellabaktereid leidub 

valmissöödamaterjalis, tuleb 

kaaluda järgmisi meetmeid: 

o serotüübi 
määramine ja jälgitavuse 
kasutamine saasteallika 
kindlakstegemiseks; 
o töötlemistingimust
e ja asjaomaste 
eeltingimusprogrammide 
läbivaatamine; 
o laoruumide ja 
sõidukite täiendav 
puhastamine (vajaduse 
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 korral);  
o tehase ja 
seadmete täiendav 
puhastamine;  
o eelnevate 
seiretulemuste läbivaatamine; 
o lisakoolituse või 
protsessi või menetluste 
muutmise kaalumine; 
o  keemiline 
töötlemine eesmärgiga 
vähendada 
salmonellabakterisisaldust 
lubatud tasemeni. 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Sojaubades leiduvate pestitsiidijääkide 

regulaarne jälgimine on näidanud, et 

jääkide tase jääb piirnormide raamesse.  

Kolmandate riikide jääkide piirnormide 

alased tegevuspõhimõtted erinevad ELi 

omadest. 

EÜ määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid.  

FEDIOLi leping 

päevalilleseemnete ostmiseks 

Musta mere piirkonnast (sisaldab 

klauslit vastavuse kohta ELi 

õigusaktidele, kus on sätestatud 

jääkide piirnormid). 

 * Teatud päritoluga 

sojaubadel võib olla 

keskmine tõenäosus 

konkreetsete 

pestitsiidijääkide 

piirnormi ületamiseks. 
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  4. Rafineerimine  

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saasteained abiainetes   

(leeliselahus, happed), nt 

elavhõbe 

naatriumhüdroksiidis. 

K väike suur 3 Abiained puutuvad kokku tootega.  Õliga otseselt kokkupuutuvad 

abiained peavad olema 

lubatud kasutamiseks toidus 

või toidutööstuses. 

 

 

 

  



 

EFISCi juhend – sektori suunisdokument ohutu söödamaterjali tootmise kohta õliseemnete purustamisel ja taimeõli rafineerimisel 

 63 

Sööt  
Sojasroti ja sojaõlitoodete tootmisahela riskihinnang  

  4.1 Rafineeritud sojaõli tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU STANDARDID 

JA/VÕI LEPINGUTINGIMUSED  
OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Dioksiin ja dioksiinitaolised 

PCBd 

K väike suur 3 Õli dioksiiniga saastumise võimalikud 

allikad on sojaubade kuivatamine ja 

pleegitusmuld. Pleegitusmulla lisamise 

määr rafineerimisel on siiski ainult 1–3 %. 

Dioksiin aurustub destilleerimise ajal 

osaliselt. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse 

päritoluga söödamaterjalis 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) ning dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa piirnormiks  

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

 

FEDIOL on töötanud välja õli rafineerimise 

otstarbel soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste tegevusjuhise, mis sisaldab 

dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde summa 

ülempiirina väärtust 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Osta uut 

pleegitusmulda 

tarnijatelt, kes täidavad 

FEDIOLi nõudeid, mis 

on loetletud FEDIOLi 

tegevusjuhises õli 

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue 

pleegitusmulla 

hanketingimuste kohta. 

. 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Sojaubades leiduvate pestitsiidijääkide 

regulaarne jälgimine on näidanud, et 

jääkide tase võib ületada piirnorme. 

Kogemused on siiski sellised, et 

pestitsiidijäägid eemaldatakse 

rafineerimise ajal. 

Määruses nr 396/2005 on kehtestatud 

pestitsiidijääkide piirnormid. See määrus 

võimaldab rakendada töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide kontsentreerumise 

tegurit, tingimusel, et toiduohutus on tagatud. 

FEDIOLi arvamuses (11SAF181) 

järeldatakse, et sojaubade keskmise 

õlisisalduse põhjal, mis jääb vahemikku 18–

21 %, tuleks sojaõli jääkide piirnormi 

kehtestamisel kasutada töötlemistegurit 5. 

 * Teatud 

päritoluga 

sojaubadel võib 

olla keskmine 

tõenäosus 

konkreetsete 

pestitsiidijääkid

e piirnormi 

ületamiseks. 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid võivad 

esineda keskkonnas. Nende leidumise 

tõenäosus soja toorõlis on siiski väga 

väike. Endosulfaani kasutamine on 

sojaubade puhul lubatud. Jälgimisandmed 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid söödas. 

  

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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 ainete kohta näitavad, et selle jäägid toorõlis jäävad 

piirnormi raamidesse. 

Võõrkehad, nagu klaas, 

puit, metallid jne 

F keskmine keskmine 3 Võõrkehi võib esineda.  Kasutada 

hügieenitavasid (nt 

suletud süsteeme). 

Filtrida enne laadimist.  

 

 

 

 4.2 Füüsikaline rafineerimine soja rasvhappedestillaatide tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU STANDARDID 

JA/VÕI LEPINGUTINGIMUSED  
OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

         

Dioksiin K väike suur 3 Õli rafineerimisel on dioksiiniga 

saastumise võimalik allikas pleegitusmuld. 

Pleegitusmulla lisamise määr 

rafineerimisel on siiski ainult 1–3 %. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse 

päritoluga söödamaterjalis 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) ning dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa piirnormiks  

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

Loomatoiduks ettenähtud tooteid, mis 

sisaldavad soovimatuid aineid rohkem, kui 

piirnormid lubavad, ei tohi lahjendamise 

eesmärgil segada sama või mõne muu 

loomatoiduks ettenähtud tootega (direktiiv 

2002/32/EÜ). 

Vastavalt määrusele 225/2012, millega 

muudetakse söödahügieeni määrust 

183/2005, tuleb analüüsida 100 % söödana 

Osta uut 

pleegitusmulda 

tarnijatelt, kes täidavad 

FEDIOLi nõudeid, mis 

on loetletud FEDIOLi 

tegevusjuhises õli 

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue 

pleegitusmulla 

hanketingimuste kohta. 
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 kasutamiseks ettenähtud 

rasvhappedestillaatide partiidest dioksiinide ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa sisalduse 

suhtes.  

FEDIOL on töötanud välja õli rafineerimise 

otstarbel soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste tegevusjuhise, mis sisaldab 

dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde summa 

ülempiirina väärtust 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Sojaubades leiduvate pestitsiidijääkide 

regulaarne jälgimine on näidanud, et 

jääkide tase võib ületada piirnorme. 

Rafineerimise ajal lähevad pestitsiidijäägid 

õlist üle rasvhappedestillaati. 

Määruses nr 396/2005 on kehtestatud 

pestitsiidijääkide piirnormid. See määrus 

võimaldab rakendada töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide kontsentreerumise 

tegurit tingimusel, et toiduohutus on tagatud. 

Kontrollida 

sissetulevaid sojaube 

või 

rasvhappedestillaate. 

Kui pestitsiidijääkide 

sisaldus ületab 

piirnorme, tuleb läbi viia 

söödaohutuse 

hindamine. 

* Teatud 

päritoluga 

sojaubadel võib 

olla keskmine 

tõenäosus 

konkreetsete 

pestitsiidijääkid

e piirnormi 

ületamiseks. 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väike suur 3 Mõned keelatud pestitsiidid võivad 

esineda keskkonnas. Nende leidumise 

tõenäosus soja toorõlis on siiski väga 

väike. Endosulfaani kasutamine on 

sojaubade puhul lubatud. Jälgimisandmed 

näitavad, et selle jäägid toorõlis jäävad 

piirnormi raamidesse. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid söödas. 

Nõuetele mittevastavat 

toodet ei tohi söödana 

kasutada. 

 

 

  

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 
Keemiline rafineerimine: desodestillaadivabade soja 
seebirasvade ja soja happeliste õlide tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU STANDARDID 

JA/VÕI LEPINGUTINGIMUSED  
OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike keskmine 2 Sojaubades leiduvate pestitsiidijääkide 

regulaarne jälgimine on näidanud, et 

jääkide tase võib ületada piirnorme. 

Pestitsiidijääkide sisaldus happelises õlis 

kajastab pestitsiidijääkide sisaldust 

toorõlis. 

Määruses nr 396/2005 on kehtestatud 

pestitsiidijääkide piirnormid. See määrus 

võimaldab rakendada töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide kontsentreerumise 

tegurit, tingimusel, et toiduohutus on tagatud. 

Kontrollida 

sissetulevaid ube või 

seebirasva ja happelist 

õli. Kui pestitsiidijääkide 

sisaldus ületab 

piirnorme, tuleb teha 

söödaohutuse 

hindamine. 

* Teatud 

päritoluga 

sojaubadel võib 

olla keskmine 

tõenäosus 

konkreetsete 

pestitsiidijääkid

e piirnormi 

ületamiseks. 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid võivad 

esineda keskkonnas. Nende leidumise 

tõenäosus soja toorõlis on siiski väga 

väike. Endosulfaani kasutamine on 

sojaubade puhul lubatud. Jälgimisandmed 

näitavad, et selle jäägid toorõlis jäävad 

piirnormi raamidesse. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid söödas. 

  

Dioksiin K väga väike suur 2 FEDIOLi teabelehelt purustamise ja 

rafineerimise kohta seoses seebirasva 

tootmisega (viide 12SAF183) ilmneb, et 

õlis lahustuvate saasteainete sisaldus 

seebirasvades kajastab nende sisaldust 

toorõlides. 

Vastavalt määrusele 225/2012, millega 

muudetakse söödahügieeni määrust 

183/2005, tuleb analüüsida 100 % söödana 

kasutamiseks ettenähtud seebirasvade ja 

happeliste õlide partiidest dioksiinide ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa sisalduse 

suhtes.  

 

 Tehastes, kus 

on nii 

purustamis- kui 

ka 

rafineerimisüks

us, saab 

seebirasvad 

seega ohutult 

jahusse tagasi 

lisada. 
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  4.4 Keemiline rafineerimine: soja desodestillaatide tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  
OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

         

Dioksiin K keskmine suur 4 Õli rafineerimisel on dioksiiniga 

saastumise võimalik allikas 

pleegitusmuld. Keemilisel rafineerimisel 

kontsentreeruvad dioksiinid 

desodestillaatidesse. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse päritoluga 

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

ning dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde summa 

piirnormiks 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/FPCB-TEQ). 

Vastavalt määrusele 225/2012, millega muudetakse 

söödahügieeni määrust 183/2005, tuleb analüüsida 

100 % söödana kasutamiseks ettenähtud 

desodestillaatide partiidest dioksiinide ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa sisalduse suhtes.  

 

Loomatoiduks ettenähtud tooteid, mis sisaldavad 

soovimatuid aineid rohkem, kui piirnormid lubavad, 

ei tohi lahjendamise eesmärgil segada sama või 

mõne muu loomatoiduks ettenähtud tootega 

(direktiiv 2002/32/EÜ). 

FEDIOL on töötanud välja õli rafineerimise otstarbel 

soetatava uue pleegitusmulla hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa ülempiirina väärtust 

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

Keemilisel rafineerimisel 

saadud desodestillaatide 

kasutamine söödas on 

keelatud, v.a juhul, kui neid 

on töödeldud sellisel määral, 

mis tagab, et dioksiinisisaldus 

vastab soovimatuid aineid 

käsitlevas direktiivis 2002/32 

sätestatud piirnormidele (vt ka 

FEDIOLi teabeleht söödas 

kasutatavate töödeldud 

desodestillaatide kohta, viide 

12SAF196). 

 

Rasvtooteid, mis on saadud 

partii 

rafineerimisprotsessides, kus 

füüsikalise ja keemilise 

rafineerimise etapid viiakse 

läbi ühtedes ja samades 

seadmetes, võib kasutada 

söödaks, tingimusel, et on 

olemas analüütilised tõendid, 

mis tõendavad, et järgitakse 

dioksiini ja pestitsiidijääkide 

piirnorme. 

Osta uut pleegitusmulda 

tarnijatelt, kes täidavad 

FEDIOLi nõudeid, mis on 

loetletud FEDIOLi 

 

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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 tegevusjuhises õli 

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste kohta. 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K suur keskmine 4 Sojaubades leiduvate pestitsiidijääkide 

regulaarne jälgimine on näidanud, et 

jääkide tase võib ületada piirnorme. 

Keemilisel rafineerimisel 

kontsentreeruvad pestitsiidijäägid 

desodestillaatidesse. 

Määruses nr 396/2005 on kehtestatud 

pestitsiidijääkide piirnormid. See määrus võimaldab 

rakendada lubatud pestitsiidide töödeldud 

toodetesse ülekandumise tegurit, tingimusel, et 

söödaohutus on tagatud.  

Kontrollida sissetulevaid 

sojaube või desodestillaati. 

Kui pestitsiidijääkide sisaldus 

ületab piirnorme, tuleb teha 

söödaohutuse hindamine. 

 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K keskmine suur 4 Mõned keelatud pestitsiidid võivad 

esineda keskkonnas. Nende leidumise 

tõenäosus soja toorõlis on siiski väga 

väike. Rafineerimise ajal võib 

endosulfaan lõpuks sattuda osaliselt 

destillaati. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid söödas. 

Keemilisel rafineerimisel 

saadud desodestillaatide 

kasutamine söödas on 

keelatud, v.a juhul, kui neid 

on töödeldud sellisel määral, 

mis tagab, et pestitsiidijääkide 

sisaldus vastab soovimatuid 

aineid käsitlevas direktiivis 

2002/32 sätestatud 

piirnormidele (vt ka FEDIOLi 

teabeleht söödas 

kasutatavate töödeldud 

desodestillaatide kohta, viide 

12SAF196). 

 

Mineraalõli K keskmine keskmine 3 Tolmamisvastase vahendina kasutatav 

mineraalõli kontsentreerub 

desodestillaati. 

 Kontrollida sissetulevaid 

sojaube või desodestillaati. 
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 5. Sojaõli hüdrogeenimine  

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Nikkel  K väike suur 3 Niklit kasutatakse katalüsaatorina õli 

hüdrogeenimisel (tahkestamisel).  

 Õliga otseselt kokkupuutuvad 

abiained peavad olema 

lubatud kasutamiseks toidus 

või toidutööstuses. 

Filtrida tahkestatud õli. 

 

FEDIOLi liikmetelt 

saadud tahkestatud õli 

niklisisaldus on tublisti 

väiksem kui 20 ppm. 
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A. Sojaubade ning sojasroti ja sojaubade kestade säilitamine ja 
transport 

OHT  KAT.  
TÕENÄOS

US  
RASKUSASTE  RISKI TASE  PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Toksiinid 

kahjuritõrjevahenditest 

K väike suur 3 Avatud kastidest võib mürgitatud vili jõuda 

toiduahelasse. 

 Rakendada tuleb 

kahjuritõrjekava, mis sobib 

toiduahelas kasutamiseks. 

 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K keskmine keskmine 3 Pestitsiidide saagikoristusjärgne kasutamine 

õliseemnetel on ohtlik, sest pestitsiidide 

lagunemiseks jääv aeg on piiratud. Õliseemneid 

eksportivad riigid töötavad pestitsiidide 

positiivsete loetelude kohaselt, mis mõne aine 

korral on vastuolus Euroopa õigusaktidega, 

eelkõige päevalilleseemnete taoliste pehmete 

seemnete puhul. 

Määrus nr 396/2005 keelab lasta 

ringlusse kaupu, milles jääkide 

tase ületab kõnealuse määruse 

lisas sätestatud jääkide 

piirnorme. 

Transpordi- ja 

laoettevõtted peavad 

kasutama pestitsiide 

nõuetekohaselt ning seda 

dokumenteerima. Muidu 

peavad nad tõendama, et 

transpordi ja säilitamise 

ajal kasutatud pestitsiidide 

jäägid on kooskõlas ELi 

õigusaktide nõuetega. 

 

Saastumine eelmise 

veosega transportimise ajal 

põllumajandushaagises, 

veoautos, praamil või 

ookeanilaeval 

K väike suur 3 Õliseemneid ja õlisrotti ei veeta tavaliselt 

transpordivahenditega, mis on ette nähtud ainult 

toiduainete või sööda veoks. 

 Transpordiettevõtted 

peavad puhastama 

põllumajandushaagised, 

veoautod, praamid ja 

ookeanilaevad enne 

laadimist. Kontrollida 

puhtust enne laadimist. 

 

Saastumine eelmise 

kaubaga säilitamise ajal 

K väike suur 3 Õliseemned ja õlisrott võivad saastuda eelmise 

kaubaga, mis sisaldab mükotoksiine. 

 Laoettevõtted peavad 

puhastama laod enne 

kasutamist ja ka 

kontrollima nende puhtust 

enne kasutamist. 

 

Tolmamisvastane vahend 

sojaubadel 

K keskmine keskmine 3 Tolmamise vältimiseks on USAs lubatud 

pihustada sojaubadele valget õli (parafiinõli) 

kontsentratsioonis kuni 200 ppm. Lõuna-

 Kontrollida USAst 

saabuvaid sojaubasid. 
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 Ameerikas kasutatakse sojaõli. 

Võltsimine melamiini 

lisamisega 

K väike keskmine 2 Analüütiliselt matkib melamiin valke. Määruses 2002/32 on kehtestatud 

melamiini piirnormiks 

söödamaterjalis 2,5 mg/kg. 

  

 

 

 

 Uus 

B. 

Söödaks kasutatava sojaõli ja sellest saadud toodete transport 

paakautos, paakvagunis, praamil või rannasõidulaeval (v.a 

ookeanilaeval). 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine eelmise 

veosega 

        

- Paakautod, 
paakvagunid ja praamid  

K keskmine suur 4 Paakautosid ja praamtankereid võib 

olla kasutatud selliste toodete (nt 

naftakeemiatooted) veoks, mis ei sobi 

kokku toiduainete ja söödaga. 

 Paakautod ja praamtankerid, 

mis ei ole ette nähtud üksnes 

toiduainete või sööda veoks, 

peavad olema läbinud 

valideeritud 

puhastamismenetluse. 

 

– Paakautod, 

paakkonteinerid, paakvagunid 

ja praamid, mis vastavad 

toiduainete veo ELi 

standarditele 

K väike suur 3 Enamikku taimeõlisid veetakse üksnes 

toiduainete veoks ettenähtud 

transpordivahenditega. 

Toiduhügieeni määruses (EÜ) 

nr 852/2004 on nõutud, et 

vedelaid toiduaineid tuleb 

vedada paakautodes, 

paakvagunites ja 

praamtankerites, mis on ette 

nähtud üksnes toiduainete 

veoks. 

Kontrollida eelmisi veoseid, 

abimaterjal: FEDIOLi 

praktiline juhend eelnenud 

veoste kohta eri 

transpordivahendite ja paagi 

vooderdusmaterjalide korral 

(viide 07COD143F). 
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FEDIOLi töötavade juhend 

otseselt toiduks kasutatavate 

rasvade ja õlide transpordi 

kohta mahtkaubana 

veoautodel ja 

paakkonteinerites (viide 

07COD138). 

– Rannasõidutankerid, mis 

vastavad toiduainete veo ELi 

standarditele 

K väike suur 3 Rannasõidutankeritele, mis veavad 

õlisid ja rasvu lühikestel merevedudel 

ELis, kehtib absoluutse miinimumina 

nõue, et vahetult eelnenud veos tohib 

olla kas toiduaine või toode, mis on 

direktiivis 96/3/EÜ esitatud ELi 

eelnevate lubatavate veoste nimekirjas. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152) (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

Kontrollida eelmisi veoseid, 

abimaterjal: FEDIOLi 

praktiline juhend eelnenud 

veoste kohta eri 

transpordivahendite ja paagi 

vooderdusmaterjalide korral 

(viide 07COD143F). FOSFA 

laevapaakide nõuetele 

vastavuse, puhtuse ja 

sobivuse sertifikaat, mille 

väljastab FOSFA 

liikmesinspektor. FOSFA 

kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, või 

samaväärne avaldus, mille on 

allkirjastanud laevaomanik või 

volitatud esindaja; seda 

kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi. 

 

Saastumine 

puhastusvahenditega 

        

– Paakautod, paakvagunid ja 

praamid 

K keskmine keskmine 3 Kõrgenenud risk puhastusettevõtetes, 

kus ühes kohas puhastatakse nii 

sööda- kui ka kemikaalipaake. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152). 

Kohaldada paakide 

puhastamise häid tavasid. 

 

 

 

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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. 

 

– Rannasõidutankerid K keskmine keskmine 3 Kõrgenenud risk rannasõidulaevade 

korral, mis ei ole ette nähtud üksnes 

sööda ja toiduainete veoks. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152) (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

FOSFA laevapaakide 

nõuetele vastavuse, puhtuse 

ja sobivuse sertifikaat, mille 

väljastab FOSFA 

liikmesinspektor. 

FOSFA kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, või 

samaväärne avaldus, mille on 

allkirjastanud laevaomanik või 

volitatud esindaja; seda 

kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi.  

 

Soojendus- või 

jahutusvedelikud 

seadmetest 

        

– Paakautod  K väike suur 3 Kasutatakse roostevabast terasest 

paake, mida soojendatakse mootori 

jahutusveega topeltseintega süsteemi 

(mitte siugtorude) kaudu.  

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152). 

Termovedelike kasutamine 

otsekuumutussüsteemides on 

keelatud. 

 

– Paakvagunid, 

praamtankerid  

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

väike 

 

 

 

 

suur 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna veo ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

tõenäosus väike. 

 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152). 

 

 

Paakvagunite soojenduse 

siugtorud peavad olema 

roostevabast terasest. 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

Soovitatav on kasutada 

kuuma vee või auruga 

töötavat soojendussüsteemi. 

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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- Rannasõidutanke
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väike 

 

 

 

 

 

 

suur 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna veo ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

tõenäosus väike. 

 

 

 

 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152) (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

asjakohaselt analüüsida.  

 

 

 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida. 

Võõrkehad F keskmine keskmine 3   Kvaliteediplaanis peab olema 

nõue, et rafineeritud õli tuleb 

paakautole laadida katuse all. 

 

Võltsimine K/F/B keskmine keskmine 3 Õlide transportimisel on nende õlide 

päritoluriikides toimunud võltsimisi 

mineraalõlide lisamisega. 

FEDIOLi töötavade juhend 

otseselt toiduks kasutatavate 

rasvade ja õlide transpordi 

kohta mahtkaubana 

veoautodel ja 

paakkonteinerites (viide 

07COD138). 

Analüüsida kõiki sissetulevaid 

partiisid. 

Kohaldada kohustuslikke 

miinimumnõudeid, mis on 

sätestatud FEDIOLi töötavade 

juhendis otseselt toiduks 

kasutatavate rasvade ja õlide 

transpordi kohta 

mahtkaubana veoautodel ja 

paakkonteinerites, nt veoauto 

asukoha kättesaadavus veo 

ajal ja paagi plommimine 

(viide 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. Sojaõli säilitamine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine puuduliku 

eraldamise tõttu (saastumine 

eelmiste kaupadega, nõuetele 

mittevastavate liidete 

kasutamine, ühiselt 

kasutatavad seadmed) 

K väike suur 3 Riskitase kehtib terminalide suhtes, kus 

ladustatakse nii kemikaale kui ka 

taimeõlisid. Risk on väiksem, kui 

mahutiterminal kohaldab taimeõlide 

ladustamisel ELi nimekirja mereveol 

lubatavatest eelnevatest veostest. Kõige 

väiksem on risk juhul, kui taimeõlisid 

säilitatakse mahutites, mis on ette nähtud 

ainult toiduainete hoidmiseks. 

ELis asuvad terminalid, kus 

ladustatakse toiduks 

kasutatavaid õlisid ja rasvu, 

on kohustatud rakendama 

HACCPd (määrus (EÜ) nr 

852/2004). 

 

Säilituspaakide kasutamine 

üksnes toiduainete või sööda 

jaoks. Vastasel juhul peavad 

säilituspaagid vastama 

vähemalt ELi eelmisi veoseid 

käsitlevatele eeskirjadele, mis 

on kehtestatud direktiivis 

96/3/EÜ merevedude kohta. 

 

Saastumine 

puhastusvahenditega 

K väike suur 3 Riskitase kehtib terminalide suhtes, kus 

ladustatakse nii kemikaale kui ka 

taimeõlisid. Seal ei pruugita kasutada 

puhastusvahendeid, mis sobivad 

toidutööstuses kasutamiseks. ELi 

mahutiterminalides, kus kohaldatakse 

HACCPd ning kus taimeõlisid ja kemikaale 

säilitatakse eraldatult, on valede 

puhastusvahendite kasutamise tõenäosus 

väga väike. 

 Puhastusvahendid peavad 

olema sobivad kasutamiseks 

toidutööstuses. 

 

 

Lahusti 

pinnakattevahendist 

K väike suur 3 Värsketest pinnakattevahenditest pärit 

lahustid, mis lähevad üle õlisse ja võivad 

sattuda lõpuks rafineerimise ajal 

rasvhappedestillaatidesse. 

 Kasutada roostevabast 

terasest paake või värske 

pinnakattevahendiga paakide 

kasutamisel mitte laadida 

neisse rasvhappedestillaate. 

 

Termovedelikud mittekorras 

seadmetest 

K väike suur 3 Toksilisi termovedelikke võidakse endiselt 

kasutada. Ent kuna ladustamise ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on termovedeliku 

 Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab 

laoettevõttel olema 

dokumentatsioon 

Soovitatav on kasutada 

kuumutamiseks vett ja 

auru. 
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 tootesse lekkimise tõenäosus väike. puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida.  

Lisaainete väärkasutamine K väike suur 3 Toiduõlis kasutamiseks lubatud lisaained, 

mida kasutatakse söödaks ettenähtud õlis 

– või vastupidi –, milles kasutamiseks 

need ei pruugi olla lubatud.  

 Leppida kokku selgetes 

spetsifikatsioonides seoses 

lisaainete kasutamisega. 

 

Võltsimine mineraalõli 

lisamisega 

 väike suur 3 Päritoluriikides on toimunud võltsimisi 

mineraalõli lisamisega. Kontrolli on 

tõhustatud ja võltsimise tõenäosus on 

vähenenud. 
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  D. Sojaõli transport ookeanilaeval 

OHT  KAT.  
TÕENÄOS

US  
RASKUSASTE  RISKI TASE  PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine transpordil         

– Saastumine eelmise 

veosega, mis on tankides või 

torudes 

K keskmine  keskmine 3  Ookeanilaevadele, mis veavad toiduks 

kasutatavaid õlisid ja rasvu ELi, kehtib 

absoluutse miinimumina nõue, et vahetult 

eelnenud veos tohib olla kas toiduaine või 

toode, mis on direktiivis 96/3/EÜ esitatud 

ELi eelnevate lubatavate veoste 

nimekirjas. 

Direktiivis 96/3/EÜ (erand määrusest 

(EÜ) nr 852/2004) on nõutud, et eelmisi 

veoseid tuleb kontrollida.   

 

 

FOSFA lepingud kohustavad müüjat 

õlide ja rasvade mereveo korral 

teavitama ostjat, millised olid kolm 

eelmist veost. 

 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja rasvade 

veo kohta mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152)  (kaasa arvatud FOSFA 

töömeetodid). 

 

EL ei ole reguleerinud söödaks 

kasutatavate õlide ja rasvade 

merevedu. 

FOSFA laevapaakide 

nõuetele vastavuse, 

puhtuse ja sobivuse 

sertifikaat, mille väljastab 

FOSFA liikmesinspektor. 

FOSFA kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, 

või samaväärne avaldus, 

mille on allkirjastanud 

laevaomanik või volitatud 

esindaja; seda 

kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi. 

 

       Ainult antud kauba jaoks 

ette nähtud torude 

kasutamine lastimiseks ja 

lossimiseks. 

 

– Saastumine 

puhastusvahenditega  

K väike  suur 3 Mereveoettevõtjad tavaliselt järgivad head 

tava. 

 Kontrollida laeva 

logiraamatut.  

 

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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Lahusti 

pinnakattevahendist 

K väike suur 3 Värsketest pinnakattevahenditest pärit 

lahustid, mis lähevad üle õlisse ja võivad 

sattuda lõpuks rafineerimise ajal 

rasvhappedestillaatidesse. 

 Kasutada roostevabast 

terasest paake või värske 

pinnakattevahendiga 

paakide kasutamisel mitte 

laadida neisse 

rasvhappedestillaate. 

Lahusti pinnakattevahendist 

Termovedelikud seadmetest K väike suur 3 Toksilisi termovedelikke võidakse endiselt 

kasutada. Ent kuna veo ajal kohaldatakse 

suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on termovedeliku 

tootesse lekkimise tõenäosus väike. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja rasvade 

veo kohta mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida. 

Soovitatav on kasutada 

kuumutamiseks vett ja auru. 

Hüdroõli teisaldatavatest 

pumpadest 

K väike suur 3 Teisaldatavatest pumpadest pärit hüdroõli 

võib olla toksiline. 

 Kasutada teisaldatavaid 

pumpasid, mille 

hüdromootor on pumbast 

selgelt eraldatud. Kui see 

nii ei ole, tuleb kasutada 

toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga hüdroõli. 

Pumbaga vahetult 

ühendatud hüdromootori 

korral võib tihendi 

purunemise korral hüdroõli 

lekkida taimeõlisse. 

Võltsimine mineraalõli 

lisamisega 

 väike suur 3 Päritoluriikides on toimunud võltsimisi 

mineraalõli lisamisega. Kontrolli on 

tõhustatud ja võltsimise tõenäosus on 

vähenenud. 

   

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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 (C) Säilitamine 
(1) Päevalilleseemne 

kasvatamine 

VÄLJASPOOL 
ELi 

 Kestad 

Päevalille happelised 

õlid 

   Säilitamine 

Hüdraaditud 

toorpäevalilleõli 

Päevalillesroti 

destillaadid 

Päevalilleseemnekestad 

 

 

ELi SÖÖDA-  
TÖÖSTUS 

ELis 

(3) Päevalilleseemnete 

purustamine 
Kestad 

(3.2) Toorletsitiinide (fosfatiidide) tootmine 

(3.1) Toorõli tootmine 

(3.3) Päevalillesroti tootmine 

Päevalille rasvhappe-

destillaadid 

Päevalille happelised õlid 

Päevalilleseemne kestad 

  (A) Transport 

 Toorletsitiinid 

(3.3) Kestade tootmine 
Hüdraaditud päevalille 

toorõli 

Päevalillesrott 

(B) Transport 

Segamine 

(B) Transport 

(C) Säilitamine 

(B) Transport 
 (C) Säilitamine 

Päevalilleseemne

d 

Kuivatatud 

päevalilleseemned 

(2) Kuivatamine 
esmatootmiskohas 

(O
sa

pa
rt

ii 

ra
fin

ee
rim

in
e

) 

 
(4.1) 

Rafineeritud 
päevalilleõli 

tootmine 

(4.2) 
Päevalille 

rasvhapete 
destillaatide 

tootmine 

 

(4.3) 
Päevalille 
happeliste 

õlide 
tootmine 

 

(4.4) 
Päevalille 

deso-
destillaatide 

tootmine 

 

(4) Rafineerimine 

Vaha 
Seebi-

rasvad 
Kasutatud 

pleegitusmuld 

Päevalille 
desodestillaadid 

Rafineeritud päevalilleõli  

(B) Transport 

Filter- 

ained 

(O
sa

pa
rt

ii 

ra
fin

ee
rim

in
e

) 

(D) Transport ookeanilaeval 

Söödaks ettenähtud päevalilleõlitoodete tootmisahela vooskeem ELis 

 (3) Päevalilleseemnete purustamine 

(3.1) Toorõli ja fosfatiidide tootmine 

(3.2) Päevalillesroti tootmine 

Päevalilleseemne kasvatamine 

Päevalilleseemned 

Kuivatatud päevalilleseemned 
 

(A) Transport Säilitamine 

Kuivatamine esmatootmiskohas 

Toorletsitiinid 

(3.3) Kestade tootmine 

Sulgudes 
olevad 

tähed/numbrid 
osutavad 
punktidele 
järgmistel 

lehtedel 

 (4.1) 

Rafineeritud 
päevalilleõli 

tootmine 

(4.2) 
Päevalille rasv-

happedestillaatide 
tootmine 

(4.3) 
Päevalille 
happeliste 

õlide tootmine 

(4) Rafineerimine Päevalille 

desodestillaadid 

Päevalille rasvhapete 

destillaadid 

Vaha Seebi- 

rasvad 

Kasutatud 

pleegitusmuld 

(B) Transport 

(A) Transport 

(A) Transport Säilitamine 

(D) Transport ookeanilaeval 

(4.4) 
Päevalille deso-

destillaatide 
tootmine 

 

Filterained Rafineeritud 

päevalilleseemneõli 
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 7. Päevalillesroti ja päevalilleõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 1. Päevalilleseemne kasvatamine* 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi  

K    Päevalilleseemneid eksportivad 

kolmandad riigid (Argentina jt) 

kohaldavad selliseid kasvatamise 

ajal kasutatavate pestitsiidide 

positiivseid loetelusid, mis mõne 

aine korral on vastuolus 

pestitsiidijääke käsitlevate Euroopa 

õigusaktidega. Päevalilleseemnete 

korral tundub saagikoristusjärgne 

pestitsiidide kasutamine olevat 

ohtlikum kui nende kasutamine 

enne saagikoristust. 

EÜ määrus nr 396/2005 

keelab lasta ringlusse kaupu, 

milles jääkide tase ületab 

määruse lisades sätestatud 

jääkide piirnorme. EÜ 

määrusega nr 178/2006 

lisatakse I lisa, milles on 

loetletud toiduained ja 

söödad, mille suhtes tuleb 

kohaldada pestitsiidijääkide 

lubatud piirnorme. Määrusega 

nr 149/2008 lisatakse II, III ja 

IV lisa, milles sätestatakse 

jääkide piirnormid I lisasse 

kantud toodete jaoks.  

  

Fütotoksiinid K    Päevalilleseemned võivad sisaldada 

umbrohuseemet Datura 

stramonium. Eriti kehtib see 

Prantsusmaa puhul. 

  Ohutõrjemeetmena on 

soovitatav päevalilleseemnete 

visuaalne kontroll. 

* Väljaspool ELi esinevate riskide hindamine ei kuulu käesoleva dokumendi käsitlusalasse. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3. 

 

  



 

 

EFISCi juhend – sektori suunisdokument ohutu söödamaterjali tootmise kohta õliseemnete purustamisel ja taimeõli rafineerimisel 

 81 

Sööt 
Päevalillesroti ja päevalilleõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 
 2. Päevalilleseemnete kuivatamine esmatootmiskohas* 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Kuivatamisest tingitud 

saasteained   

        

– dioksiin K    Jäätmete põletamisel võib 

moodustuda dioksiin. Seni on 

õlitootmisettevõtete andmete 

kohaselt dioksiinisisaldus 

päevalille toorõlis olnud 

allpool avastamispiiri. 

Tegevusjuhis toiduainete ja 

sööda dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBdega 

saastumise vältimiseks ja 

vähendamiseks (codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Heades tootmistavades 
soovitatakse kasutada kütuseid, 
mis ei tekita dioksiini ja 
dioksiinitaolisi ühendeid ega 
muid kahjulikke saasteaineid.  

Otsekuumutuse korral tuleb 
kasutada nõuetekohaseid 
põleteid. Tagamaks, et 
kuivatamis- või 
kuumutamisprotsessid ei 
põhjusta suuremat dioksiini ja 
dioksiinitaoliste PCBde sisaldust, 
on vajalik järelevalve. Jäätmeid 
ei tohi otsekuumutusega 
kuivatamisel kütusena kasutada. 

Söödamaterjal, mis on saadud 

päevalilleseemnetest, peab 
vastama dioksiini- ja 
dioksiinitaoliste PCBde 
piirnormidele direktiivis 
2002/32/EÜ. 

* Väljaspool ELi esinevate riskide hindamine ei kuulu käesoleva dokumendi käsitlusalasse. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3. 
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Käitamise abivahendid: päevalilleseemnete purustamine, 
päevalilleõli rafineerimine ja töötlemine  

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Hüdroõlid või määrdeained 

seadmetest 

K väike suur 3 Hüdroõlid ja määrdeained võivad 

sisaldada toksilisi ühendeid. 

 Eeltingimusprogramm peab 
tagama, et välistatud on toote 
saastumine toidutööstuses 
keelatud kvaliteediga hüdroõlide 
ja määrdeainetega ning et toote 
saastumise risk toidutööstuses 
lubatud kvaliteediga hüdroõlide 
ja määrdeainetega on 
minimeeritud. 
Eeltingimusprogrammiga võib 
ette näha arvestuse pidamise 
kasutatud koguste üle. 

 

Vees leiduvad saasteained, 

nt perfluorooktaansulfonaat 

(PFOS) ja 

perfluorooktaanhape 

(PFOA) 

 

K väike keskmine 2 Vett kasutatakse purustamis- ja 

rafineerimisprotsessis. 

Sööda tootmiseks kasutatav 

vesi peab määruse 

183/2005/EÜ kohaselt olema 

sobiva kvaliteediga. 

  

Puhastusvahendid ja 

katlakemikaalid 

K keskmine keskmine 3 Puhastusvahendid ja aur (kus sisaldub 

katlakemikaale) puutuvad kokku tootega. 

 Tootmissüsteemis kasutatud 

puhastusvahendid tuleb maha 

loputada. Puhastusvahendid ja 

katlakemikaalid peavad olema 

sobivad kasutamiseks 

toidutööstuses. 

 

Termovedelikud seadmetest 

 

K keskmine suur 4 Võib leiduda FEDIOLi mittekuuluvaid 

tootjaid, kes veel kasutavad 

termovedelikke. 

Vastavalt FEDIOLi 

tegevusjuhisele toiduõlide 

kuumutamise kohta 

töötlemisel on termovedelike 

kasutamine keelatud. 

Kasutada kuumutamist kuuma 

vee või auru abil. Muidu tuleb 

ohutõrjemeetme rakendamisega 

tagada, et toote saastumine 

termovedelikega on välistatud. 

 

  

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. Päevalilleseemnete purustamine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Toksiinid 

kahjuritõrjevahenditest 

K väike suur 3 Avatud kastidest võib mürgitatud 

vili jõuda toiduahelasse. 

 Rakendada tuleb kahjuritõrjekava, 

mis sobib toiduahelas kasutamiseks. 

 

Toksilised ühendid 

heksaanist, nt benseen 

K väike suur 3 Tööstuslik heksaan võib 

sisaldada toksilisi ühendeid. 

Direktiivis 2009/32/EÜ on 

sätestatud õli 

ekstraheerimisel kasutatava 

heksaani puhtuse 

kriteeriumid.  

Kasutada tuleb toidutööstuses 

kasutamiseks lubatud heksaani. 

 

Võõrkehad, nagu klaas, 

puit, metallid jne 

F keskmine keskmine 3 Võõrkehi võib esineda.  Olemas peab olema võõrkehade 

eemaldamise süsteem. 
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 3.1 Toorõli tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Filterainetest pärit 

saasteained 

K väike suur 3 Toorõli võib uhta saasteaineid 

filterainest välja. 

 Toidutööstuse jaoks sobivate 

filterainete kasutamine. 

 

Mineraalõlid mittekorras 

regenereerimissüsteemist 

K keskmine keskmine 3 Heksaani regenereerimiseks 

kasutatakse toidutööstuses lubatud 

väikese kuni keskmise 

viskoossusega mineraalõlisid. 

Õlitootja huvides on regenereerida 

võimalikult palju heksaani ja seega 

ka hooldada 

regenereerimissüsteemi hästi. 

 Regenereerimissüsteemis 

kasutatav mineraalõli peab 

olema toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga. 

Eeltingimusprogramm peab 

tagama, et välistatud on toote 

saastumine toidutööstuses 

keelatud kvaliteediga õlidega 

ning et toote saastumise risk 

toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga õlidega on 

minimeeritud. 

Eeltingimusprogrammiga võib 

ette näha arvestuse pidamise 

kasutatud koguste üle. 

Hollandi hea tootmistava 

standardis on sätestatud C(10–

40) piirnorm päevalilleõlides ja 

rafineerimise kõrvalsaadustes 

1 000 mg/kg. 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Päevalilleseemnetes leiduvate 

pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine on näidanud, et jääkide 

tase jääb piirnormide raamesse.  

Kolmandate riikide jääkide 

piirnormide alased 

tegevuspõhimõtted erinevad ELi 

omadest. 

EÜ määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus 

võimaldab rakendada 

töötlemisel 

töödeldud toodetesse 

pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud. 

FEDIOLi arvamuses 

(11SAF181) järeldatakse, et 

päevalilleseemnete keskmise 

õlisisalduse põhjal, mis jääb 

 * Teatud päritoluga 

päevalilleseemnetel võib olla 

keskmine tõenäosus 

konkreetsete pestitsiidijääkide 

piirnormi ületamiseks. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 vahemikku 40–45 %,  

tuleks päevalilleõli jääkide 

piirnormi kehtestamisel 

kasutada töötlemistegurit 2,5. 

FEDIOLi leping 

päevalilleseemnete ostmiseks 

Musta mere piirkonnast 

(sisaldab klauslit vastavuse 

kohta ELi õigusaktidele, kus 

on sätestatud jääkide 

piirnormid). 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid võivad 

esineda keskkonnas. Nende 

leidumise tõenäosus päevalille 

toorõlis on siiski väga väike.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

  

Heksaan, mis esineb 

toorõlis pärast 

regenereerimist 

K suur väike 3 Pärast õli heksaanekstraktsiooni ja 

sellele järgnevat heksaani 

regenereerimist jääb toorõlisse 

heksaani jälgi. 

Sööda turustamise määruses 

767/2009 on sätestatud, et 

söödamaterjal ei sisalda 

valmistamisprotsessist ja 

abiainetest pärit keemilisi 

lisandeid, välja arvatud juhul, 

kui kataloogis on määratud 

suurim lubatud sisaldus. 

Söödamaterjalide kataloogis – 

määruses 68/2013 – on 

kehtestatud nende keemiliste 

lisandite maksimumsisalduse 

kindlaksmääramiseks künnis 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toksikoloogilistest 

hindamistest nähtub, et toorõli, 

mille heksaanisisaldus on kuni 

1 000 ppm, on söödana 

kasutamiseks ohutu. FOSFA 

leekpunkti piir on 121  ̊C, mis 

on seotud transpordi ja 

säilitamise ohutusega. 
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 3.2 Toorletsitiinide tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Mineraalõlid mittekorras 

regenereerimissüsteemist 

K keskmine suur 3 Heksaani regenereerimiseks 

kasutatakse toidutööstuses lubatud 

väikese kuni keskmise 

viskoossusega mineraalõlisid. 

Õlitootja huvides on regenereerida 

võimalikult palju heksaani ja seega 

ka hooldada 

regenereerimissüsteemi hästi. 

 Regenereerimissüsteemis 

kasutatav mineraalõli peab 

olema toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga. 

Eeltingimusprogramm peab 

tagama, et välistatud on toote 

saastumine toidutööstuses 

keelatud kvaliteediga õlidega 

ning et toote saastumise risk 

toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga õlidega on 

minimeeritud. 

Eeltingimusprogrammiga võib 

ette näha arvestuse pidamise 

kasutatud koguste üle. 

Hollandi hea tootmistava 

standardis on sätestatud C(10–

40) piirnorm päevalilleõlides ja 

rafineerimise kõrvalsaadustes 

1 000 mg/kg. 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Päevalilleseemnetes leiduvate 

pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine on näidanud, et jääkide 

tase jääb piirnormide raamesse.  

Kolmandate riikide jääkide 

piirnormide alased 

tegevuspõhimõtted erinevad ELi 

omadest. 

EÜ määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus 

võimaldab rakendada 

töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud. 

FEDIOLi leping 

päevalilleseemnete ostmiseks 

Musta mere piirkonnast 

(sisaldab klauslit vastavuse 

kohta ELi õigusaktidele, kus 

on sätestatud jääkide 

piirnormid). 

 * Teatud päritoluga 

päevalilleseemnetel võib olla 

keskmine tõenäosus 

konkreetsete pestitsiidijääkide 

piirnormi ületamiseks. 
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 Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid võivad 

esineda keskkonnas. Nende 

leidumise tõenäosus päevalille 

toorõlis on siiski väga väike.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

  

Heksaan, mis esineb 

toorõlis pärast 

regenereerimist 

K suur väike 3 Pärast õli heksaanekstraktsiooni ja 

sellele järgnevat heksaani 

regenereerimist jääb toorõlisse 

heksaani jälgi. 

Sööda turustamise määruses 

767/2009 on sätestatud, et 

söödamaterjal ei sisalda 

valmistamisprotsessist ja 

abiainetest pärit keemilisi 

lisandeid, välja arvatud juhul, 

kui kataloogis on määratud 

suurim lubatud sisaldus. 

Söödamaterjalide kataloogis – 

määruses 68/2013 – on 

kehtestatud nende keemiliste 

lisandite maksimumsisalduse 

kindlaksmääramiseks künnis 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toksikoloogilistest 

hindamistest nähtub, et 

söödamaterjal, mille 

heksaanisisaldus on kuni 1 000 

ppm, on ohutu. FOSFA 

leekpunkti piir on 121  ̊C, mis 

on seotud transpordi ja 

säilitamise ohutusega. 

Patogeenid B väike keskmine 2 Mikroobikasv toorletsitiinidest 

aurustunud vee kondenseerumise 

tulemusena.  
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 3.3 Päevalillesroti tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Dioksiin paakumisvastasest 

ainest 

K väike suur 3 Paakumisvastane aine on 

mineraalse päritoluga ja võib 

looduslikult sisaldada dioksiini. 

Dioksiin on inimestele ja loomadele 

toksiline. 

Määruses 2439/1999/EÜ on 

sätestatud paakumisvastaste 

ainete kvaliteedikriteeriumid. 

Osta toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga paakumisvastast 

ainet. 

 

Salmonella B suur suur 4 Salmonella kujutab endast sööda 

mikrobioloogilise saastumise 

peamist ohtu. Salmonellabakterid on 

keskkonnas laialt levinud ning 

toiduahela iga lüli alates tootjatest 

kuni tarbijateni (kaasa arvatud) peab 

tegema endast oleneva, et 

vähendada loomade või inimeste 

salmonelloosi nakatumise riski.  

FEDIOL koos kolme muu 

söödatarnijaid ja -tarbijaid esindava 

ühendusega – FEFACi, COCERALi 

ja COPA-COGECAga – võttis 

vastutuse tootmisharule salmonella 

kontrolli all hoidmise abistamiseks 

juhendi koostamise eest ja avaldas 

2011. aasta juunis dokumendi 

„Common principles for the 

management of the Salmonella risk 

in the feed chain“ (Üldpõhimõtted 

salmonellariski ohjamiseks 

söödaahelas). Euroopa hea tava 

juhendit ohutu söödamaterjali 

tööstusliku tootmise kohta on 

muudetud, et see vastaks neile 

põhimõtetele. 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA „Common 

principles for the management 

of the Salmonella risk in the 

feed chain“. 

 

FEDIOLi soovitus rapsi-

/rüpsisroti ja päevalillesroti 

niiskusesisalduse kohta. 

 

 

Käitleja eeltingimusprogramm 

peab hõlmama järgmisi meetmeid: 

a) söödamaterjali kaitsmine 

saastumise eest töötlemise ja 

säilitamise ajal, nt suletud 

süsteemide või hügieenitavade 

abil või vajaduse korral hoonete 

eraldi hügieenitsoonideks 

jagamise teel; 

b) aja ja temperatuuri kontrollimine 

lahusti eraldamiseks ettenähtud 

röstris; 

c) srottide/kookide niiskuse 

kontrollimine. FEDIOL soovitab 

päevalillesroti niiskusesisalduseks 

kuni 12,5 %. 

 

Kui seiresüsteemist ilmneb, et 

salmonellabaktereid leidub 

valmissöödamaterjalis, tuleb 

kaaluda järgmisi meetmeid: 

o serotüübi määramine ja 
jälgitavuse kasutamine 

Käitleja peab võtma 

kasutusele liini seire ning 

võtma proove kogu liinilt, 

sealt, kus toode väljub 

lahusti eraldamiseks 

ettenähtud röstrist, siis, kui 

see siseneb säilitus-

silotorni, kaasa arvatud 

väljalaadimisala. 

 

Käitleja peab seadma 

varasemate andmete 

põhjal realistlikud 

eesmärgid oma 

srottide/kookide 

salmonellaga saastumise 

vähendamiseks. 

 

) 



 

 

EFISCi juhend – sektori suunisdokument ohutu söödamaterjali tootmise kohta õliseemnete purustamisel ja taimeõli rafineerimisel 

 89 

Sööt 
Päevalillesroti ja päevalilleõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 saasteallika kindlakstegemiseks; 
o töötlemistingimuste ja 

asjaomaste 
eeltingimusprogrammide 
läbivaatamine; 

o laoruumide ja sõidukite täiendav 
puhastamine (vajaduse korral);  

o tehase ja seadmete täiendav 
puhastamine;  

o eelnevate seiretulemuste 
läbivaatamine; 

o lisakoolituse või protsessi või 
menetluste muutmise kaalumine; 

keemiline töötlemine eesmärgiga 

vähendada 

salmonellabakterisisaldust lubatud 

tasemeni. 

 

Dioksiin kasutatud 

pleegitusmullast 

K väike suur 3 Pleegitusmuld on mineraalse 

päritoluga ja võib looduslikult 

sisaldada dioksiini. Dioksiin on 

inimestele ja loomadele toksiline. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud dioksiinisisalduse 

piirnormiks taimse päritoluga 

söödamaterjalis 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) ning 

dioksiini ja dioksiinitaoliste 

PCBde summa piirnormiks  

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

PCB-TEQ). 

FEDIOL on 

töötanud välja õli 

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab 

dioksiini ja dioksiinitaoliste 

PCBde summa ülempiirina 

väärtust 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Osta uut pleegitusmulda tarnijatelt, 

kes täidavad FEDIOLi nõudeid, 

mis on loetletud FEDIOLi 

tegevusjuhises õli rafineerimise 

otstarbel soetatava uue 

pleegitusmulla hanketingimuste 

kohta. 

Seda riski esineb  üksnes 

tehastes, kus on nii 

purustamis- kui ka 

rafineerimisüksus. 

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/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 Mükotoksiinid K väike suur 3 Päevalilleseemnete ebapiisava 

kuivatamise tulemus 

 Kontrollida päevalillesroti 

mükotoksiini sisaldust. 

 

Kaadmium K keskmine suur 4 Kaadmium kontsentreerub 

purustamise ajal srotti. Olenevalt 

geograafilisest päritolust kaasneb 

päevalilleseemnetega oht, et 

kaadmiumisisaldus ületab srotis 

piirnorme. Halva kvaliteediga fosforil 

põhinev väetis võib sisaldada 

suures koguses kaadmiumi.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud kaadmiumi 

piirnormiks taimses 

söödamaterjalis 1 ppm. 

Olenevalt seemnete päritolust 

kontrollida partiihaaval 

sissetulevaid päevalilleseemneid. 

See oht on omane teatud 

geograafilisele päritolule. 

 

Heksaani jäägid K suur väike 3 Heksaani jääk esineb õlisrotis. Sööda turustamise määruses 

767/2009 on sätestatud, et 

söödamaterjal ei sisalda 

valmistamisprotsessist ja 

abiainetest pärit keemilisi 

lisandeid, välja arvatud juhul, 

kui kataloogis on määratud 

suurim lubatud sisaldus. 

Söödamaterjalide kataloogis – 

määruses 68/2013 – on 

kehtestatud nende keemiliste 

lisandite maksimumsisalduse 

kindlaksmääramiseks künnis 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toksikoloogilistest 

hindamistest nähtub, et 

õlisrotid, mille 

heksaanisisaldus on kuni 1 

000 ppm, on söödana 

kasutamiseks ohutud. 

Saksamaa OVIDil on 

ohutuskaart, millel on 

heksaani 

maksimumsisalduseks 

päevalillesrotis märgitud 

300 ppm, et vältida 

plahvatust praamil 

transportimise ajal. 

Arseen K väike keskmine 2 Päevalilleseemnete saastumist 

arseeniga on täheldatud 

Hispaanias. 

   

Datura stramonium B väike* keskmine 2  Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud Datura 

stramonium'i piirnormiks 

söödamaterjalis 1 000 ppm. 

 * Teatud päritoluga 

päevalilleseemnetel võib 

olla keskmine tõenäosus 

Datura stramonium'i 

piirnormi ületamiseks 

päevalillesrotis. 
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 3.4 Päevalilleseemnete kestade eraldamine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Salmonella B suur suur 4 Salmonella kujutab endast sööda 

mikrobioloogilise saastumise peamist 

ohtu. Salmonellabakterid on keskkonnas 

laialt levinud ning toiduahela iga lüli alates 

tootjatest kuni tarbijateni (kaasa arvatud) 

peab tegema endast oleneva, et 

vähendada loomade või inimeste 

salmonelloosi nakatumise riski. FEDIOL 

koos kolme muu söödatarnijaid ja -

tarbijaid esindava ühendusega – FEFACi, 

COCERALi ja COPA-COGECAga – võttis 

vastutuse ja avaldas 2011. aasta juunis 

dokumendi „Common principles for the 

management of the Salmonella risk in the 

feed chain“ (Üldpõhimõtted salmonellariski 

ohjamiseks söödaahelas). Euroopa hea 

tava juhendit ohutu söödamaterjali 

tööstusliku tootmise kohta on muudetud, 

et see vastaks neile põhimõtetele. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA „Common 

principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain“. 

 

Käitleja eeltingimusprogramm 

peab hõlmama järgmisi 

meetmeid: 

a) söödamaterjali kaitsmine 

saastumise eest töötlemise ja 

säilitamise ajal, nt suletud 

süsteemide või 

hügieenitavade abil või 

vajaduse korral hoonete eraldi 

hügieenitsoonideks jagamise 

teel; 

b) niiskuse kontrollimine.  

Kui seiresüsteemist ilmneb, et 

salmonellabaktereid leidub 

valmissöödamaterjalis, tuleb 

kaaluda järgmisi meetmeid: 

o  serotüübi määramine ja 
jälgitavuse kasutamine 
saasteallika 
kindlakstegemiseks; 

o  töötlemistingimuste ja 
asjaomaste 
eeltingimusprogrammide 
läbivaatamine; 

o  laoruumide ja sõidukite 
täiendav puhastamine 
(vajaduse korral);  

o  tehase ja seadmete 
täiendav puhastamine;  

o  eelnevate seiretulemuste 
läbivaatamine; 

o  lisakoolituse või protsessi 
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 või menetluste muutmise 
kaalumine; 

 keemiline töötlemine 

eesmärgiga vähendada 

salmonellabakterisisaldust 

lubatud tasemeni. 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Päevalilleseemnetes leiduvate 

pestitsiidijääkide regulaarne jälgimine on 

näidanud, et jääkide tase jääb piirnormide 

raamesse.  

Kolmandate riikide jääkide piirnormide 

alased tegevuspõhimõtted erinevad ELi 

omadest. 

EÜ määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid.  

FEDIOLi leping 

päevalilleseemnete ostmiseks 

Musta mere piirkonnast 

(sisaldab klauslit vastavuse 

kohta ELi õigusaktidele, kus 

on sätestatud jääkide 

piirnormid). 

 * Teatud päritoluga 

päevalilleseemnetel võib 

olla keskmine tõenäosus 

konkreetsete 

pestitsiidijääkide 

piirnormi ületamiseks. 
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 4. Rafineerimine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, 

TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saasteained abiainetes  

(leeliselahus, happed), nt 

elavhõbe 

naatriumhüdroksiidis. 

K väike suur 3 Abiained puutuvad kokku 

tootega. 

 Õliga otseselt kokkupuutuvad abiained 

peavad olema lubatud kasutamiseks 

toidus või toidutööstuses. 
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  4.1 Rafineeritud päevalilleõli tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Dioksiin ja dioksiinitaolised 

PCBd 

K väike suur 3 Õli dioksiiniga saastumise 

võimalikud allikad on 

päevalilleseemnete 

kuivatamine ja pleegitusmuld. 

Pleegitusmulla lisamise määr 

rafineerimisel on siiski ainult 

1–3 %. Dioksiin aurustub 

destilleerimise ajal osaliselt. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse 

päritoluga söödamaterjalis 0,75 

ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) ning 

dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde 

summa piirnormiks 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/FPCB-TEQ). FEDIOL on 

töötanud välja õli rafineerimise 

otstarbel soetatava uue 

pleegitusmulla hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab dioksiini 

ja dioksiinitaoliste PCBde summa 

ülempiirina väärtust 1,5 ng/kg 

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

Osta uut pleegitusmulda 

tarnijatelt, kes täidavad 

FEDIOLi nõudeid, mis on 

loetletud FEDIOLi 

tegevusjuhises õli 

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste kohta. 

 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 3 Päevalilleseemnetes 

leiduvate pestitsiidijääkide 

regulaarne jälgimine on 

näidanud, et jääkide tase jääb 

piirnormide raamesse. 

Pestitsiidide 

saagikoristusjärgne 

kasutamine on siiski ohtlik ja 

võib põhjustada jääkide 

piirnormide ületamise 

päevalilleseemnetes ja 

rafineerimise 

kõrvalsaadustes, v.a juhul, kui 

jäägid toorõli rafineerimise 

ajal täielikult eemaldatakse. 

Määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus võimaldab 

rakendada töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud. 

FEDIOLi arvamuses (11SAF181) 

järeldatakse, et päevalilleseemnete 

keskmise õlisisalduse põhjal, mis 

jääb vahemikku 40–45 %,  

2. tuleks päevalilleõli jääkide 

piirnormi kehtestamisel kasutada 

töötlemistegurit 5. 

Kui pestitsiidijääkide sisaldus 

ületab piirnorme, tuleb läbi viia 

söödaohutuse hindamine. 

* Teatud päritoluga 

päevalilleseemnetel võib olla 

keskmine tõenäosus 

konkreetsete pestitsiidijääkide 

piirnormi ületamiseks. 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

paljude pestitsiidijääkide piirnormid 

  

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
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 2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

Nende leidumise tõenäosus 

päevalille toorõlis on siiski 

väga väike.  

söödas. 

Mikrobioloogiline 

saastumine 

 

B väike keskmine 2 Rafineeritud õlide 

niiskusesisaldus (st vee 

aktiivsus) on bakterite 

kasvuks liiga väike. 

   

Võõrkehad, nagu klaas, 

puit, metallid jne 

F keskmine keskmine 3 Võõrkehi võib esineda.  Kasutada hügieenitavasid (nt 

suletud süsteeme). Filtrida 

enne laadimist.  
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 4.2 
Füüsikaline rafineerimine: päevalille rasvhappedestillaatide 

tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

         

Dioksiin K väike suur 3 Õli rafineerimisel on dioksiiniga 

saastumise võimalik allikas 

pleegitusmuld. Pleegitusmulla 

lisamise määr rafineerimisel on 

siiski ainult 1–3 %. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse 

päritoluga söödamaterjalis 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) ning dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa 

piirnormiks 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/FPCB-TEQ). 

Loomatoiduks ettenähtud tooteid, mis 

sisaldavad soovimatuid aineid rohkem, 

kui piirnormid lubavad, ei tohi 

lahjendamise eesmärgil segada sama 

või mõne muu loomatoiduks ettenähtud 

tootega (direktiiv 2002/32/EÜ). 

Vastavalt määrusele 225/2012, millega 

muudetakse söödahügieeni määrust 

183/2005, tuleb analüüsida 100 % 

söödana kasutamiseks ettenähtud 

rasvhappedestillaatide partiidest 

dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde 

summa sisalduse suhtes.  

FEDIOL on töötanud välja 

õli rafineerimise otstarbel soetatava 

uue pleegitusmulla hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa 

ülempiirina väärtust 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Osta uut pleegitusmulda 

tarnijatelt, kes täidavad 

FEDIOLi nõudeid, mis on 

loetletud FEDIOLi 

tegevusjuhises õli 

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste kohta. 

 

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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 Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Päevalilleseemnetes leiduvate 

pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine on näidanud, et jääkide 

tase jääb piirnormide raamesse. 

Pestitsiidide saagikoristusjärgne 

kasutamine on siiski ohtlik ning võib 

põhjustada jääkide piirnormide 

ületamise päevalilleseemnetes ja 

rafineerimise kõrvalsaadustes. 

Määruses nr 396/2005 on kehtestatud 

pestitsiidijääkide piirnormid. See 

määrus võimaldab rakendada 

töötlemisel 

töödeldud toodetesse pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit tingimusel, et 

toiduohutus on tagatud.  

 * Teatud päritoluga 

päevalilleseemnetel 

võib olla keskmine 

tõenäosus 

konkreetsete 

pestitsiidijääkide 

piirnormi ületamiseks. 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väike suur 3 Mõned keelatud pestitsiidid võivad 

esineda keskkonnas.  Nende 

leidumise tõenäosus päevalille 

toorõlis on siiski väga väike, kuid 

rafineerimisel kontsentreeruvad 

need rasvhappedestillaatidesse. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

paljude pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

Nõuetele mittevastavat toodet 

ei tohi söödana kasutada. 
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 4.3 
Keemiline rafineerimine: desodestillaadivabade päevalille 
seebirasvade ja päevalille happeliste õlide tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike* keskmine 2 Päevalilleseemnetes leiduvate 

pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine on näidanud, et jääkide 

tase jääb piirnormide raamesse. 

Pestitsiidide saagikoristusjärgne 

kasutamine on siiski ohtlik ning 

võib põhjustada jääkide 

piirnormide ületamise 

päevalilleseemnetes ja 

rafineerimise kõrvalsaadustes. 

Määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus võimaldab 

rakendada töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud. 

 

 * Teatud päritoluga 

päevalilleseemnetel võib olla 

keskmine tõenäosus 

konkreetsete pestitsiidijääkide 

piirnormi ületamiseks. 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Nende leidumise tõenäosus 

päevalille toorõlis on siiski väga 

väike.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud paljude pestitsiidijääkide 

piirnormid söödas. 

.  

Dioksiin K väga väike suur 2 FEDIOLi teabelehelt 

purustamise ja rafineerimise 

kohta seoses seebirasva 

tootmisega (viide 12SAF183) 

ilmneb, et õlis lahustuvate 

saasteainete sisaldus 

seebirasvades kajastab nende 

sisaldust toorõlides. 

Vastavalt määrusele 225/2012, 

millega muudetakse söödahügieeni 

määrust 183/2005, tuleb 

analüüsida 100 % söödana 

kasutamiseks ettenähtud 

seebirasvade ja happeliste õlide 

partiidest dioksiinide ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa 

sisalduse suhtes.  

 

 Tehastes, kus on nii 

purustamis- kui ka 

rafineerimisüksus, saab 

seebirasvad seega ohutult 

jahusse tagasi lisada. 
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 4.4 Keemiline rafineerimine: päevalille desodestillaatide tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

         

Dioksiin K keskmine suur 4 Õli rafineerimisel on dioksiiniga 

saastumise võimalik allikas 

pleegitusmuld. Keemilisel 

rafineerimisel kontsentreeruvad 

dioksiinid desodestillaatidesse. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse 

päritoluga söödamaterjalis 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) ning dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa 

piirnormiks 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/FPCB-TEQ). 

Loomatoiduks ettenähtud tooteid, mis 

sisaldavad soovimatuid aineid rohkem, 

kui piirnormid lubavad, ei tohi 

lahjendamise eesmärgil segada sama 

või mõne muu loomatoiduks ettenähtud 

tootega (direktiiv 2002/32/EÜ). 

 

Vastavalt määrusele 225/2012, millega 

muudetakse söödahügieeni määrust 

183/2005, tuleb analüüsida 100 % 

söödana kasutamiseks ettenähtud 

desodestillaatide partiidest dioksiinide 

ja dioksiinitaoliste PCBde summa 

sisalduse suhtes.  

FEDIOL on töötanud välja 

õli rafineerimise otstarbel soetatava 

uue pleegitusmulla hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa 

ülempiirina väärtust 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Osta uut pleegitusmulda tarnijatelt, 

kes täidavad FEDIOLi nõudeid, mis 

on loetletud FEDIOLi tegevusjuhises 

õli rafineerimise otstarbel soetatava 

uue pleegitusmulla hanketingimuste 

kohta. 

 

Keemilisel rafineerimisel saadud 

desodestillaatide kasutamine 

söödas on keelatud, v.a juhul, kui 

neid on töödeldud sellisel määral, 

mis tagab, et dioksiinisisaldus 

vastab soovimatuid aineid käsitlevas 

direktiivis 2002/32 sätestatud 

piirnormidele (vt ka FEDIOLi 

teabeleht söödas kasutatavate 

töödeldud desodestillaatide kohta, 

viide 12SAF196). 

Rasvtooteid, mis on saadud partii 

rafineerimisprotsessides, kus 

füüsikalise ja keemilise rafineerimise 

etapid viiakse läbi ühtedes ja 

samades seadmetes, võib kasutada 

söödaks, tingimusel, et on olemas 

analüütilised tõendid, mis 

tõendavad, et järgitakse dioksiini ja 

pestitsiidijääkide piirnorme. 

 

Osta uut pleegitusmulda tarnijatelt, 

 

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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 kes täidavad FEDIOLi nõudeid, mis 

on loetletud FEDIOLi tegevusjuhises 

õli rafineerimise otstarbel soetatava 

uue pleegitusmulla hanketingimuste 

kohta. 

 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K keskmine keskmine 3 Päevalilleseemnetes leiduvate 

pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine on näidanud, et jääkide 

tase jääb piirnormide raamesse. 

Keemilisel rafineerimisel 

kontsentreeruvad aga dioksiinid 

destillaatidesse. 

Määruses nr 396/2005 on kehtestatud 

pestitsiidijääkide piirnormid. See 

määrus võimaldab rakendada lubatud 

pestitsiidide töödeldud toodetesse 

ülekandumise tegurit, tingimusel, et 

söödaohutus on tagatud. 

.  

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K keskmine suur 4 Mõned keelatud pestitsiidid võivad 

esineda keskkonnas. Nende 

leidumise tõenäosus päevalille 

toorõlis on siiski väga väike, kuid 

rafineerimisel kontsentreeruvad 

need rasvhappedestillaatidesse.   

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

paljude pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

Keemilisel rafineerimisel saadud 

desodestillaatide kasutamine 

söödas on keelatud, v.a juhul, kui 

neid on töödeldud sellisel määral, 

mis tagab, et pestitsiidijääkide 

sisaldus vastab soovimatuid aineid 

käsitlevas direktiivis 2002/32 

sätestatud piirnormidele (vt ka 

FEDIOLi teabeleht söödas 

kasutatavate töödeldud 

desodestillaatide kohta, viide 

12SAF196).  
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 5. Päevalilleõli hüdrogeenimine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, 

TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Nikkel  K väike suur 3 Niklit kasutatakse 

katalüsaatorina õli 

hüdrogeenimisel 

(tahkestamisel).  

 Õliga otseselt kokkupuutuvad abiained 

peavad olema lubatud kasutamiseks 

toidus või toidutööstuses. 

Filtrida tahkestatud õli. 

 

FEDIOLi liikmetelt saadud 

tahkestatud õli niklisisaldus on 

tublisti väiksem kui 20 ppm. 
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 A. Päevalilleseemnete ja päevalillesroti säilitamine ja transport 

OHT  KAT.  
TÕENÄOS

US  
RASKUSASTE  RISKI TASE  PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Toksiinid 

kahjuritõrjevahenditest 

K väike suur 3 Avatud kastidest võib mürgitatud vili jõuda 

toiduahelasse. 

 Rakendada tuleb 

kahjuritõrjekava, mis sobib 

toiduahelas kasutamiseks. 

 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K keskmine keskmine 3 Pestitsiidide saagikoristusjärgne kasutamine 

õliseemnetel on ohtlik, sest pestitsiidide 

lagunemiseks jääv aeg on piiratud. Õliseemneid 

eksportivad riigid töötavad pestitsiidide 

positiivsete loetelude kohaselt, mis mõne aine 

korral on vastuolus Euroopa õigusaktidega, 

eelkõige päevalilleseemnete taoliste pehmete 

seemnete puhul. Eelmistel veostel säilitamise ja 

transportimise ajal kasutatud pestitsiid võib 

saastada päevalilleseemneid. 

Määrus nr 396/2005 keelab lasta 

ringlusse kaupu, milles jääkide 

tase ületab kõnealuse määruse 

lisas sätestatud jääkide 

piirnorme. 

Transpordi- ja 

laoettevõtted peavad 

kasutama pestitsiide 

nõuetekohaselt ning seda 

dokumenteerima. Muidu 

peavad nad tõendama, et 

transpordi ja säilitamise 

ajal kasutatud pestitsiidide 

jäägid on kooskõlas ELi 

õigusaktide nõuetega. 

 

Saastumine eelmise 

veosega transportimise ajal 

põllumajandushaagises, 

veoautos, praamil või 

ookeanilaeval 

K väike suur 3 Õliseemneid ja õlisrotti ei veeta tavaliselt 

transpordivahenditega, mis on ette nähtud ainult 

toiduainete või sööda veoks. 

 Transpordiettevõtted 

peavad puhastama 

põllumajandushaagised, 

veoautod, praamid ja 

ookeanilaevad enne 

laadimist. Kontrollida 

puhtust enne laadimist. 

 

Saastumine eelmise 

kaubaga säilitamise ajal 

K väike suur 3 Õliseemned ja õlisrott võivad saastuda eelmise 

kaubaga, mis sisaldab mükotoksiine. 

 Laoettevõtted peavad 

puhastama laod enne 

kasutamist ja ka 

kontrollima nende puhtust 

enne kasutamist. 

 

Võltsimine melamiini 

lisamisega 

K väike keskmine 2 Analüütiliselt matkib melamiin valke. Määruses 2002/32 on 
kehtestatud melamiini piirnormiks 
söödamaterjalis 2,5 mg/kg. 
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 Uus 

B. 

Söödaks kasutatava päevalilleõli ja sellest saadud toodete 

transport paakautos, paakvagunis, praamil või 

rannasõidulaeval (v.a ookeanilaeval). 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine eelmise 

veosega 

        

- Paakautod, paakvagunid 
ja praamid  

K keskmine suur 4 Paakautosid ja praamtankereid võib 

olla kasutatud selliste toodete (nt 

naftakeemiatooted) veoks, mis ei sobi 

kokku toiduainete ja söödaga. 

 Paakautod ja praamtankerid, 

mis ei ole ette nähtud üksnes 

toiduainete või sööda veoks, 

peavad olema läbinud 

valideeritud 

puhastamismenetluse. 

 

– Paakautod, 

paakkonteinerid, paakvagunid 

ja praamid, mis vastavad 

toiduainete veo ELi 

standarditele 

K väike suur 3 Enamikku taimeõlisid veetakse üksnes 

toiduainete veoks ettenähtud 

transpordivahenditega. 

Toiduhügieeni määruses (EÜ) 

nr 852/2004 on nõutud, et 

vedelaid toiduaineid tuleb 

vedada paakautodes, 

paakvagunites ja 

praamtankerites, mis on ette 

nähtud üksnes toiduainete 

veoks. 

FEDIOLi töötavade juhend 

otseselt toiduks kasutatavate 

rasvade ja õlide transpordi 

kohta mahtkaubana 

veoautodel ja 

paakkonteinerites (viide 

07COD138). 

Kontrollida eelmisi veoseid, 

abimaterjal: FEDIOLi 

praktiline juhend eelnenud 

veoste kohta eri 

transpordivahendite ja paagi 

vooderdusmaterjalide korral 

(viide 07COD143F). 

 

Rannasõidutankerid, mis 

vastavad toiduainete veo ELi 

standarditele 

K väike suur 3 Rannasõidutankeritele, mis veavad 

õlisid ja rasvu lühikestel merevedudel 

ELis, kehtib absoluutse miinimumina 

nõue, et vahetult eelnenud veos tohib 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

Kontrollida eelmisi veoseid, 

abimaterjal: FEDIOLi 

praktiline juhend eelnenud 

veoste kohta eri 

 

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
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 olla kas toiduaine või toode, mis on 

direktiivis 96/3/EÜ esitatud ELi 

eelnevate lubatavate veoste nimekirjas. 

14COD152) (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

transpordivahendite ja paagi 

vooderdusmaterjalide korral 

(viide 07COD143F). FOSFA 

laevapaakide nõuetele 

vastavuse, puhtuse ja 

sobivuse sertifikaat, mille 

väljastab FOSFA 

liikmesinspektor. FOSFA 

kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, või 

samaväärne avaldus, mille on 

allkirjastanud laevaomanik või 

volitatud esindaja; seda 

kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi. 

Saastumine 

puhastusvahenditega 

        

– Paakautod, paakvagunid ja 

praamid 

K keskmine keskmine 3 Kõrgenenud risk puhastusettevõtetes, 

kus ühes kohas puhastatakse nii 

sööda- kui ka kemikaalipaake. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 
rasvade veo kohta 
mahtlastina Euroopa Liitu või 
Euroopa Liidu siseselt (viide 
14COD152). 
 

Kohaldada paakide 

puhastamise häid tavasid. 

 

 

 

– Rannasõidutankerid K keskmine keskmine 3 Kõrgenenud risk rannasõidulaevade 

korral, mis ei ole ette nähtud üksnes 

sööda ja toiduainete veoks. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152) (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

FOSFA laevapaakide 

nõuetele vastavuse, puhtuse 

ja sobivuse sertifikaat, mille 

väljastab FOSFA 

liikmesinspektor. 

FOSFA kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, või 

samaväärne avaldus, mille on 

allkirjastanud laevaomanik või 

volitatud esindaja; seda 

 

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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 kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi.  

Soojendus- või 

jahutusvedelikud 

seadmetest 

        

– Paakautod  K väike suur 3 Kasutatakse roostevabast terasest 

paake, mida soojendatakse mootori 

jahutusveega topeltseintega süsteemi 

(mitte siugtorude) kaudu.  

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152). 

Termovedelike kasutamine 

otsekuumutussüsteemides on 

keelatud. 

 

– Paakvagunid, 

praamtankerid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rannasõidutankerid 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

 

väike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

väike 

suur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suur 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna veo ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

tõenäosus väike. 

 

 

 

 

 

Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna veo ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

tõenäosus väike. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152) (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

Paakvagunite soojenduse 

siugtorud peavad olema 

roostevabast terasest. 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida.  

 

 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida. 

Soovitatav on kasutada 

kuuma vee või auruga 

töötavat soojendussüsteemi. 

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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 Võõrkehad F keskmine keskmine 3   Kvaliteediplaanis peab olema 

nõue, et rafineeritud õli tuleb 

paakautole laadida katuse all. 

 

Võltsimine K/F/B keskmine keskmine 3 Õlide transportimisel on nende õlide 

päritoluriikides toimunud võltsimisi 

mineraalõlide lisamisega. 

FEDIOLi töötavade juhend 

otseselt toiduks kasutatavate 

rasvade ja õlide transpordi 

kohta mahtkaubana 

veoautodel ja 

paakkonteinerites (viide 

07COD138). 

Analüüsida kõiki sissetulevaid 

partiisid. 

Kohaldada kohustuslikke 

miinimumnõudeid, mis on 

sätestatud FEDIOLi töötavade 

juhendis otseselt toiduks 

kasutatavate rasvade ja õlide 

transpordi kohta 

mahtkaubana veoautodel ja 

paakkonteinerites, nt veoauto 

asukoha kättesaadavus veo 

ajal ja paagi plommimine 

(viide 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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 C. Päevalilleõli säilitamine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine puuduliku 

eraldamise tõttu (saastumine 

eelmiste kaupadega, nõuetele 

mittevastavate liidete 

kasutamine, ühiselt 

kasutatavad seadmed) 

K väike suur 3 Riskitase kehtib terminalide suhtes, 

kus ladustatakse nii kemikaale kui 

ka taimeõlisid. Risk on väiksem, kui 

mahutiterminal kohaldab taimeõlide 

ladustamisel ELi nimekirja mereveol 

lubatavatest eelnevatest veostest. 

Kõige väiksem on risk juhul, kui 

taimeõlisid säilitatakse mahutites, 

mis on ette nähtud ainult toiduainete 

hoidmiseks. 

ELis asuvad terminalid, kus 

ladustatakse toiduks 

kasutatavaid õlisid ja rasvu, 

on kohustatud rakendama 

HACCPd (määrus (EÜ) nr 

852/2004). 

 

Säilituspaakide kasutamine 

üksnes toiduainete või sööda 

jaoks. Vastasel juhul peavad 

säilituspaagid vastama 

vähemalt ELi eelmisi veoseid 

käsitlevatele eeskirjadele, mis 

on kehtestatud direktiivis 

96/3/EÜ merevedude suhtes. 

 

Saastumine 

puhastusvahenditega 

K väike suur 3 Riskitase kehtib terminalide suhtes, 

kus ladustatakse nii kemikaale kui 

ka taimeõlisid. Seal ei pruugita 

kasutada puhastusvahendeid, mis 

sobivad toidutööstuses 

kasutamiseks. ELi 

mahutiterminalides, kus 

kohaldatakse HACCPd ning kus 

taimeõlisid ja kemikaale säilitatakse 

eraldatult, on valede 

puhastusvahendite kasutamise 

tõenäosus väga väike. 

 Puhastusvahendid peavad 

olema sobivad kasutamiseks 

toidutööstuses. 
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 Lahusti 

pinnakattevahendist 

K väike suur 3 Värsketest pinnakattevahenditest 

pärit lahustid, mis lähevad üle õlisse 

ja võivad sattuda lõpuks 

rafineerimise ajal 

rasvhappedestillaatidesse. 

 Kasutada roostevabast 

terasest paake või värske 

pinnakattevahendiga paakide 

kasutamisel mitte laadida 

neisse rasvhappedestillaate. 

 

Termovedelikud mittekorras 

seadmetest 

K väike suur 3 Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna 

ladustamise ajal kohaldatakse 

suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

tõenäosus väike. 

 Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab 

laoettevõttel olema 

dokumentatsioon 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida.  

Soovitatav on kasutada 

kuumutamiseks vett ja auru. 

Lisaainete väärkasutamine K väike suur 3 Toiduõlis kasutamiseks lubatud 

lisaained, mida kasutatakse 

söötadesse lisatavas õlis – või 

vastupidi –, milles kasutamiseks 

need ei pruugi olla lubatud. 

 Leppida kokku selgetes 

spetsifikatsioonides seoses 

lisaainete kasutamisega. 

Lisaainete väärkasutamine 

Võltsimine mineraalõli 

lisamisega 

 väike suur 3 Päritoluriikides on toimunud 

võltsimisi mineraalõli lisamisega. 

Kontrolli on tõhustatud ja võltsimise 

tõenäosus on vähenenud. 
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 D. Päevalilleõli transport ookeanilaeval 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  RISKI TASE  PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine transpordil         

– Saastumine eelmise 

veosega, mis on tankides või 

torudes 

K keskmine  keskmine 3  Ookeanilaevadele, mis veavad 

toiduks kasutatavaid õlisid ja rasvu 

ELi, kehtib absoluutse miinimumina 

nõue, et vahetult eelnenud veos 

tohib olla kas toiduaine või toode, 

mis on direktiivis 96/3/EÜ esitatud 

ELi eelnevate lubatavate veoste 

nimekirjas. 

Direktiivis 96/3/EÜ (erand määrusest 

(EÜ) nr 852/2004) on nõutud, et eelmisi 

veoseid tuleb kontrollida.   

 

 

FOSFA lepingud kohustavad müüjat 

õlide ja rasvade mereveo korral 

teavitama ostjat, millised olid kolm 

eelmist veost. 

 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja rasvade 

veo kohta mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152)  (kaasa arvatud FOSFA 

töömeetodid). 

 

EL ei ole reguleerinud söödaks 

kasutatavate õlide ja rasvade 

merevedu. 

FOSFA laevapaakide 

nõuetele vastavuse, puhtuse 

ja sobivuse sertifikaat, mille 

väljastab FOSFA 

liikmesinspektor. FOSFA 

kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, või 

samaväärne avaldus, mille on 

allkirjastanud laevaomanik või 

volitatud esindaja; seda 

kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi. 

 

       Ainult antud kauba jaoks ette 

nähtud torude kasutamine 

lastimiseks ja lossimiseks. 

 

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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– Saastumine 

puhastusvahenditega  

K väike  suur 3 Mereveoettevõtjad tavaliselt järgivad 

head tava. 

 Kontrollida laeva logiraamatut.   

Termovedelikud seadmetest K väike suur 3 Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna veo ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

tõenäosus väike. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja rasvade 

veo kohta mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida. 

Soovitatav on kasutada 

kuumutamiseks vett ja auru. 

Hüdroõli teisaldatavatest 

pumpadest 

K väike suur 3 Teisaldatavatest pumpadest pärit 

hüdroõli võib olla toksiline. 

 Kasutada teisaldatavaid 

pumpasid, mille hüdromootor 

on pumbast selgelt eraldatud. 

Kui see nii ei ole, tuleb 

kasutada toidutööstuses 

lubatud kvaliteediga hüdroõli. 

Pumbaga vahetult ühendatud 

hüdromootori korral võib 

tihendi purunemise korral 

hüdroõli lekkida taimeõlisse. 

Võltsimine mineraalõli 

lisamisega 

 väike suur 3 Päritoluriikides on toimunud 

võltsimisi mineraalõli lisamisega. 

Kontrolli on tõhustatud ja võltsimise 

tõenäosus on vähenenud. 

   

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) Rafineeritud õli tootmine 

Rafineeritud õli tootmine 

(3.2) Rasvhappedestillaatide tootmine 

(3.4) Desodestillaatide tootmine 

Rapsi happeliste õlide tootmine 

 
(3.3) Happeliste õlide tootmine 

Rapsi deso-destillaatide tootmine 

 

(3) 

Rafineerimi

ne 

Väljaspool ELi 

ELi 
SÖÖDATÖÖSTUS 

Sulgudes olevad tähed/numbrid osutavad punktidele järgmistel lehtedel 

ELis 

(1) Õlipalmi viljade kasvatamine 

       Õlipalmi viljad 

(A) Transport õlipressimisettevõttesse 

Palmituumad 

(2) Toorõli tootmine 

Palmituumade kuivatamine ja 
töötlemine Säilitamine 

(O
sa

pa
rt

ii 

ra
fin

ee
rim

in
e

) 

Rasvhappe-
destillaadid 

 
Desodestillaadid 

Happelised õlid 

(C) Säilitamine 

(B) Transport 

Viljakobarate töötlemine 

 Rafineerimine 

 
RBD õli tootmine 

Toorõli 

RBD õli 
RDB fraktsioonid 

(B) Transport 

Fraktsioneerimine RBD õli 

(4) 

Lõhustamine 
Glütserool 

Pigi 

Rafineeritud õli 

Fraktsioneerimine Fraktsioneeritud 
palmiõlitooted 

Lõhustamisel saadud 
rasvhapped 

(B) Transport 

(D) Transport 

ookeanilaeval 

(B) Transport 

Segamine  (C) 
Säilitamine 

(B) Transport 

(B) Transport 

Säilitamine ja 

transport  

Söödaks ettenähtud palmiõli- ja palmituumaõlitoodete tootmisahela vooskeem  

ELis 

ELis 
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8. Palmiõli- ja palmituumaõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 1. Õlipalmi viljade kasvatamine* 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE* 
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K    Palmiõli eksportivad riigid 

(Indoneesia, Malaisia jm, sh 

Lõuna-Ameerika ja Aafrika 

riigid) kohaldavad selliseid 

kasvatamise ajal kasutatavate 

pestitsiidide positiivseid 

loetelusid, mis mõne aine 

korral on vastuolus 

pestitsiidijääke käsitlevate 

Euroopa õigusaktidega. Seni 

ei ole palmiõlis ega 

palmituumaõlis pestitsiidijääke 

tuvastatud.  

EÜ määrus nr 396/2005 

keelab lasta ringlusse kaupu, 

milles jääkide tase ületab 

määruse lisades sätestatud 

jääkide piirnorme. EÜ 

määrusega nr 178/2006 

lisatakse I lisa, milles on 

loetletud toiduained ja 

söödad, mille suhtes tuleb 

kohaldada pestitsiidijääkide 

lubatud piirnorme. Määrusega 

nr 149/2008 lisatakse II, III ja 

IV lisa, milles sätestatakse 

jääkide piirnormid I lisasse 

kantud toodete jaoks.  

  

* Käesolevas dokumendis ei käsitleta riskide hindamist väljaspool ELi. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3. 
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 2. Palmitoorõli ja palmituuma toorõli tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Katlakemikaalid K    Kõrgenenud risk tehastes, 

kus ei järgita head 

tootmistava. 

  Katlakemikaale sisaldav aur, mis puutub 

vahetult kokku tootega, peab olema sobiv 

kasutamiseks toidutööstuses. 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K    Pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine näitab, et 

kõnealused jäägid esinevad 

harva palmi toorõlis ja 

olemasolu korral jäävad need 

alati piirnormide raamesse.  

Määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus 

võimaldab rakendada töötlemisel 

töödeldud toodetesse 

pestitsiidide kontsentreerumise 

tegurit, tingimusel, et toiduohutus 

on tagatud. FEDIOLi arvamuses 

(11SAF181) järeldatakse, et 

õlipalmi viljade keskmise 

õlisisalduse põhjal, mis jääb 

vahemikku 50–55 %, ja 

palmituumade keskmise 

õlisisalduse põhjal, mis on 45 %, 

tuleks palmiõli ja palmituumaõli 

jääkide piirnormi kehtestamisel 

kasutada töötlemistegurit 2. 

  

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K    Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Nende leidumise tõenäosus 

palmi- või palmituuma toorõlis 

on siiski väga väike.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

  

Heitvee äravoolude 

rasvapüüduritest võetud 

saastunud rasva 

taaskasutamine 

K    Heitvesi võib olla keemiliselt 

saastunud. 

  Heitvee äravoolude rasvapüüduritest 

võetud rasva ei tohi toiduainete tootmisel 

taaskasutada. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Hüdroõli ja määrdeained 

seadmetest 

K    Hüdroõlid ja määrdeained 

võivad sisaldada toksilisi 

ühendeid. 

  Eeltingimusprogramm peab tagama, et 

välistatud on toote saastumine 

toidutööstuses keelatud kvaliteediga 

hüdroõlide ja määrdeainetega ning et toote 

saastumise risk toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga hüdroõlide ja määrdeainetega 

on minimeeritud. Eeltingimusprogrammiga 

võib ette näha arvestuse pidamise 

kasutatud koguste üle. 

Hollandi hea tootmistava kohaselt on C(10–

40) piirnorm õlides 400 mg/kg. 

Võõrkehad F    Võõrkehi võib esineda.   Olemas peab olema süsteem, mis 

eemaldab kõik võõrkehad. 

* Käesolevas dokumendis ei käsitleta riskide hindamist väljaspool ELi. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3. 
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Käitamise abivahendid: palmiõli ja palmituumaõli rafineerimine ja 

töötlemine  

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  RISKI TASE  PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Hüdroõlid või määrdeained 

seadmetest 

K väike suur 3 Hüdroõlid ja määrdeained võivad sisaldada 

toksilisi ühendeid. 

 Eeltingimusprogramm peab 

tagama, et välistatud on toote 

saastumine toidutööstuses 

keelatud kvaliteediga 

hüdroõlide ja määrdeainetega 

ning et toote saastumise risk 

toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga hüdroõlide ja 

määrdeainetega on 

minimeeritud. 

Eeltingimusprogrammiga võib 

ette näha arvestuse pidamise 

kasutatud koguste üle. 

 

Vees leiduvad saasteained, 

nt perfluorooktaansulfonaat 

(PFOS) ja 

perfluorooktaanhape (PFOA) 

 

K väike keskmine 2 Vett kasutatakse purustamis- ja 

rafineerimisprotsessis. 

Sööda tootmiseks kasutatav 

vesi peab määruse 

183/2005/EÜ kohaselt olema 

sobiva kvaliteediga. 

  

Puhastusvahendid ja 

katlakemikaalid 

K keskmine keskmine 3 Puhastusvahendid ja aur (kus sisaldub 

katlakemikaale) puutuvad kokku tootega. 

 Tootmissüsteemis kasutatud 

puhastusvahendid tuleb maha 

loputada. Puhastusvahendid ja 

katlakemikaalid peavad olema 

sobivad kasutamiseks 

toidutööstuses. 
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Termovedelikud seadmetest 

 

K keskmine suur 4 Võib leiduda FEDIOLi mittekuuluvaid 

tootjaid, kes veel kasutavad termovedelikke. 

Vastavalt FEDIOLi 

tegevusjuhisele toiduõlide 

kuumutamise kohta töötlemisel 

on termovedelike kasutamine 

keelatud. 

Kasutada kuumutamist kuuma 
vee või auru abil. Muidu tuleb 
ohutõrjemeetme 
rakendamisega tagada, et 
toote saastumine 
termovedelikega on välistatud. 

 

 

 

  

 3. 
Rafineerimine  

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, 

TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saasteained abiainetes  

(leeliselahus, happed), nt 

elavhõbe 

naatriumhüdroksiidis. 

K väike suur 3 Abiained puutuvad kokku 

tootega. 

 Õliga otseselt kokkupuutuvad abiained 

peavad olema lubatud kasutamiseks 

toidutööstuses või toidus. 

 

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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 3.1 Rafineeritud palmi- ja palmituumaõli tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Dioksiin pleegitusmullast K väike suur 3 Õli rafineerimisel on dioksiiniga 

saastumise võimalik allikas 

pleegitusmuld. Pleegitusmulla 

lisamise määr rafineerimisel on 

siiski ainult 1–3 %. Dioksiin 

aurustub destilleerimise ajal 

osaliselt. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse 

päritoluga söödamaterjalis 0,75 

ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) ning 

dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde 

summa piirnormiks 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/FPCB-TEQ). 

FEDIOL on töötanud välja õli 

rafineerimise otstarbel soetatava 

uue pleegitusmulla hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab dioksiini 

ja dioksiinitaoliste PCBde summa 

ülempiirina väärtust 1,5 ng/kg 

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

Osta uut pleegitusmulda 

tarnijatelt, kes täidavad FEDIOLi 

nõudeid, mis on loetletud 

FEDIOLi tegevusjuhises õli 

rafineerimise otstarbel soetatava 

uue pleegitusmulla 

hanketingimuste kohta. 

 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike keskmine 2  Pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine näitab, et kõnealused 

jäägid esinevad harva palmi 

toorõlis ja olemasolu korral 

jäävad need alati piirnormide 

raamesse. 

Määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus võimaldab 

rakendada töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud. FEDIOLi arvamuses 

(11SAF181) järeldatakse, et õlipalmi 

viljade keskmise õlisisalduse põhjal, 

mis jääb vahemikku 50–55 %, ja 

palmituumade keskmise 

õlisisalduse põhjal, mis on 45 %, 

tuleks palmiõli ja palmituumaõli 

jääkide piirnormi kehtestamisel 

kasutada töötlemistegurit 2. 

  

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

paljude pestitsiidijääkide piirnormid 

  

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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Sööt 
Palmiõli- ja palmituumaõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

Nende leidumise tõenäosus 

palmi- või palmituuma toorõlis on 

siiski väga väike.  

söödas. 

Mikrobioloogiline 

saastumine 

 

B väike keskmine 2 Rafineeritud õlide 

niiskusesisaldus (st vee 

aktiivsus) on bakterite kasvuks 

liiga väike. 

   

Võõrkehad, nagu klaas, 

puit, metallid jne 

F keskmine keskmine 3   Kasutada hügieenitavasid (nt 

suletud süsteeme) ja filtrida enne 

laadimist. 
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Sööt 
Palmiõli- ja palmituumaõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 3.2 

Füüsikaline rafineerimine: palmi ja palmituuma 

rasvhappedestillaatide tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

         

Dioksiin K keskmine suur 4 Dioksiiniga saastumise 

võimalikud allikad 

on keskkonnas leiduvad 

sadestused 

 ja pleegitusmuld. See dioksiin 

võib füüsikalise rafineerimise 

käigus jõuda 

rasvhappedestillaatidesse. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse 

päritoluga söödamaterjalis 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) ning dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa 

piirnormiks 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/FPCB-TEQ). 

Loomatoiduks ettenähtud tooteid, mis 

sisaldavad soovimatuid aineid rohkem, 

kui piirnormid lubavad, ei tohi 

lahjendamise eesmärgil segada sama 

või mõne muu loomatoiduks ettenähtud 

tootega (direktiiv 2002/32/EÜ). 

Vastavalt määrusele 225/2012, millega 

muudetakse söödahügieeni määrust 

183/2005, tuleb analüüsida 100 % 

söödana kasutamiseks ettenähtud 

rasvhappedestillaatide partiidest 

dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde 

summa sisalduse suhtes.  

FEDIOL on töötanud välja õli 

rafineerimise otstarbel soetatava uue 

pleegitusmulla hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa 

ülempiirina väärtust 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Seda riski saab 

ohjata järgmiselt: 

– partii heakskiitmine ainult 

piirmäärast väiksema 

sisalduse korral või 

– aktiivsöega töötlemine 

dioksiini väljafiltrimiseks. 

 

 

Osta uut pleegitusmulda 

tarnijatelt, kes täidavad 

FEDIOLi nõudeid, mis on 

loetletud FEDIOLi 

tegevusjuhises õli 

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste kohta. 

 

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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Sööt 
Palmiõli- ja palmituumaõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike keskmine 2  Pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine näitab, et 

kõnealused jäägid esinevad 

harva palmi toorõlis ja 

olemasolu korral jäävad need 

alati piirnormide raamesse. 

Määruses nr 396/2005 on kehtestatud 

pestitsiidijääkide piirnormid. See 

määrus võimaldab rakendada 

töötlemisel töödeldud toodetesse 

pestitsiidide kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on tagatud. 

  

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väike suur 3 Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Nende leidumise tõenäosus 

palmitoorõlis on siiski väga 

väike.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

paljude pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

Nõuetele mittevastavat toodet 

ei tohi söödana kasutada. 

 

Polütsüklilised aromaatsed 

süsivesinikud palmituuma 

rasvhappedestillaatides 

K suur keskmine 4 Kerged PAHid 

kontsentreeruvad 

lõhnatustamisel 

rasvhappedestillaati. Aktiivsöe 

lisamise korral eemaldatakse 

rasked PAHid. 

 Nõuetele mittevastavat toodet 

ei tohi söödana kasutada. 

Palmituumaõli puhul 

on GMP+ 

International 

kehtestanud nelja 

PAHi – 

benso(a)püreeni, 

benso(a)antratseeni, 

benso(b)fluoranteeni 

ja krüseeni – 

piirnormiks 400 

mikrogrammi/kg. 

OVOCOM (GMP) on 

kehtestanud 

benso(a)püreeni 

piirnormiks 50 

mikrogrammi/kg 

söödarasvade puhul. 
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Sööt 
Palmiõli- ja palmituumaõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 3.3 

Keemiline rafineerimine: (desodestillaadivabade) palmi või 

palmituuma seebirasvade ja happeliste õlide tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike keskmine 2  Pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine näitab, et 

kõnealused jäägid esinevad 

harva palmi toorõlis ja 

olemasolu korral jäävad need 

alati piirnormide raamesse. 

Määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus 

võimaldab rakendada 

töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud. 

  

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Nende leidumise tõenäosus 

palmi- või palmituuma toorõlis 

on siiski väga väike.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

  

Dioksiin K väga väike suur 2 FEDIOLi teabelehelt 

purustamise ja rafineerimise 

kohta seoses seebirasva 

tootmisega (viide 12SAF183) 

ilmneb, et õlis lahustuvate 

saasteainete sisaldus 

seebirasvades kajastab 

nende sisaldust toorõlides.  

Vastavalt määrusele 

225/2012, millega 

muudetakse söödahügieeni 

määrust 183/2005, tuleb 

analüüsida 100 % söödana 

kasutamiseks ettenähtud 

seebirasvade ja happeliste 

õlide partiidest dioksiinide ja 

dioksiinitaoliste PCBde 

summa sisalduse suhtes.  
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Sööt 
Palmiõli- ja palmituumaõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 3.4 

Keemiline rafineerimine: palmi ja palmituuma 

desodestillaatide tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

         

Dioksiin K suur suur 4 Õli rafineerimisel on 

dioksiiniga saastumise 

võimalik allikas pleegitusmuld. 

Keemilisel rafineerimisel 

kontsentreeruvad dioksiinid 

desodestillaatidesse. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse 

päritoluga söödamaterjalis 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) ning dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa 

piirnormiks 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/FPCB-TEQ). 

Loomatoiduks ettenähtud tooteid, mis 

sisaldavad soovimatuid aineid rohkem, 

kui piirnormid lubavad, ei tohi 

lahjendamise eesmärgil segada sama 

või mõne muu loomatoiduks ettenähtud 

tootega (direktiiv 2002/32/EÜ). 

 

Vastavalt määrusele 225/2012, millega 

muudetakse söödahügieeni määrust 

183/2005, tuleb analüüsida 100 % 

söödana kasutamiseks ettenähtud 

desodestillaatide partiidest dioksiinide 

ja dioksiinitaoliste PCBde summa 

sisalduse suhtes.  

 

FEDIOL on töötanud välja õli 

rafineerimise otstarbel soetatava uue 

pleegitusmulla hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa 

Keemilisel rafineerimisel saadud 

desodestillaatide kasutamine 

söödas on keelatud, v.a juhul, kui 

neid on töödeldud sellisel määral, 

mis tagab, et dioksiinisisaldus 

vastab soovimatuid aineid käsitlevas 

direktiivis 2002/32 sätestatud 

piirnormidele (vt ka FEDIOLi 

teabeleht söödas kasutatavate 

töödeldud desodestillaatide kohta, 

viide 12SAF196). 

 

Rasvtooteid, mis on saadud partii 

rafineerimisprotsessides, kus 

füüsikalise ja keemilise rafineerimise 

etapid viiakse läbi ühtedes ja 

samades seadmetes, võib kasutada 

söödaks, tingimusel, et on olemas 

analüütilised tõendid, mis 

tõendavad, et järgitakse dioksiini ja 

pestitsiidijääkide piirnorme. 

 

Osta uut pleegitusmulda tarnijatelt, 

kes täidavad FEDIOLi nõudeid, mis 

on loetletud FEDIOLi tegevusjuhises 

õli rafineerimise otstarbel soetatava 

uue pleegitusmulla hanketingimuste 

 

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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Sööt 
Palmiõli- ja palmituumaõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

ülempiirina väärtust 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

kohta. 

 

 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike keskmine 3  Pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine näitab, et 

kõnealused jäägid esinevad 

harva palmi toorõlis ja 

olemasolu korral jäävad need 

alati piirnormide raamesse. 

Määruses nr 396/2005 on kehtestatud 

pestitsiidijääkide piirnormid. See 

määrus võimaldab rakendada 

töötlemisel töödeldud toodetesse 

pestitsiidide kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on tagatud. 

  

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K keskmine suur 4 Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Nende leidumise tõenäosus 

palmi või palmituuma toorõlis 

on siiski väga väike, kuid 

rafineerimisel 

kontsentreeruvad need 

destillaatidesse. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

paljude pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

Keemilisel rafineerimisel saadud 

desodestillaatide kasutamine 

söödas on keelatud, v.a juhul, kui 

neid on töödeldud sellisel määral, 

mis tagab, et pestitsiidijääkide 

sisaldus vastab soovimatuid aineid 

käsitlevas direktiivis 2002/32 

sätestatud piirnormidele (vt ka 

FEDIOLi teabeleht söödas 

kasutatavate töödeldud 

desodestillaatide kohta, viide 

12SAF196). 

 

Polütsüklilised aromaatsed 

süsivesinikud (PAHid) 

palmituuma desodestillaatide 

puhul 

K suur keskmine 4 Kerged PAHid 

kontsentreeruvad 

lõhnatustamisel 

desodestillaatidesse. 

Aktiivsöe lisamise korral 

eemaldatakse rasked PAHid. 

 Nõuetele mittevastavat toodet ei tohi 

söödana kasutada. 

Palmituumaõli 
puhul on 
GMP+ 
International 
kehtestanud 
nelja PAHi – 
benso(a)püree
ni, 
benso(a)antrat
seeni, 
benso(b)fluora
nteeni ja 
krüseeni – 
piirnormiks 
400 
mikrogrammi/k



 

EFISCi juhend – sektori suunisdokument ohutu söödamaterjali tootmise kohta õliseemnete purustamisel ja taimeõli rafineerimisel 

 124 

Sööt 
Palmiõli- ja palmituumaõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

g. 
OVOCOM 
(GMP) on 
kehtestanud 
benso(a)püree
ni piirnormiks 
50 
mikrogrammi/k
g 
söödarasvade 
puhul. 

 

 4. 

Puhaste rasvhapete ja glütserooli tootmiseks toorõli ja 

rafineeritud õli lõhustamine vee, kuumuse ja rõhu ning 

hilisema fraktsioneeriva destillatsiooni abil* 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Dioksiin pleegitusmullast K    Õli rafineerimisel on 

dioksiiniga saastumise 

võimalik allikas pleegitusmuld. 

Pleegitusmulla lisamise määr 

rafineerimisel on siiski ainult 

1–3 %. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud dioksiinisisalduse 

piirnormiks taimse päritoluga 

söödamaterjalis 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) ning 

dioksiini ja dioksiinitaoliste 

PCBde summa piirnormiks 

1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/FPCB-TEQ). 

 

Vastavalt määrusele 

225/2012, millega 

muudetakse söödahügieeni 

määrust 183/2005, tuleb 

analüüsida 100 % söödana 

kasutamiseks ettenähtud, 

toorõlist saadud puhaste 

rasvhapete partiidest 

 Nõuetele 

mittevastavat toodet 

ei tohi söödana 

kasutada. 
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Sööt 
Palmiõli- ja palmituumaõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

dioksiinide ja dioksiinitaoliste 

PCBde summa sisalduse 

suhtes.  

 

FEDIOL on töötanud välja õli 

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab 

dioksiini ja dioksiinitaoliste 

PCBde summa ülempiirina 

väärtust 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K    Pestitsiidijääkide regulaarne 

jälgimine näitab, et 

kõnealused jäägid esinevad 

harva palmi toorõlis ja 

olemasolu korral jäävad need 

alati piirnormide raamesse. 

Määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus 

võimaldab rakendada 

töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud. 

  

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K    Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Nende leidumise tõenäosus 

palmi- või palmituuma toorõlis 

on siiski väga väike.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

  

* Käesolevas dokumendis ei käsitleta riskide hindamist väljaspool ELi. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3. 

  

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/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf


 

EFISCi juhend – sektori suunisdokument ohutu söödamaterjali tootmise kohta õliseemnete purustamisel ja taimeõli rafineerimisel 

 126 

Sööt 
Palmiõli- ja palmituumaõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 

 5. Palmi rasvhappedestillaatide hüdrogeenimine  

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, 

TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Nikkel  K väike suur 3 Niklit kasutatakse 

katalüsaatorina õlitoodete 

hüdrogeenimisel (tahkestamisel).  

 Õliga otseselt kokkupuutuvad abiained 

peavad olema lubatud kasutamiseks toidus 

või toidutööstuses. 

Filtrida tahkestatud toodet. 

 

FEDIOLi liikmetelt saadud 

tahkestatud õlitoodete 

niklisisaldus on tublisti 

väiksem kui 20 ppm. 

Suurema toksilisusega 

analoogideks muudetud 

dioksiini analoogid 

K keskmine suur 4 Nikli abil hüdrogeenimine võib 

muuta dioksiini analoogid 

toksilisemateks analoogideks. 

Vastavalt määrusele 

225/2012, millega 

muudetakse 

söödahügieeni määrust 

183/2005, tuleb 

analüüsida 100 % 

söödana kasutamiseks 

ettenähtud 

hüdrogeenitud palmi 

rasvhappedestillaatide 

partiidest dioksiinide ja 

dioksiinitaoliste PCBde 

summa sisalduse 

suhtes.  
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A. Viljakobarate ja palmituumade transport 

õlipressimisettevõttesse ja palmituumade säilitamine* 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Võõrkehad F    Võib esineda võõrkehi, 
nagu kivid määrdunud veokitelt, 
klaasitükid, näriliste laibad 
ja puulehed 
. 

  Transpordivahendite veoseruumid 
peavad olema vabad 
eelmise veose jääkidest enne 
viljakobarate laadimist. 

* Käesolevas dokumendis ei käsitleta riskide hindamist väljaspool ELi. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EFISCi juhend – sektori suunisdokument ohutu söödamaterjali tootmise kohta õliseemnete purustamisel ja taimeõli rafineerimisel 

 128 

Sööt 
Palmiõli- ja palmituumaõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 

 Uus 

B. 

Söödaks kasutatava palmiõli ja palmituumaõli ning nendest 

saadud toodete transport paakautos, paakvagunis, praamil või 

rannasõidulaeval (v.a ookeanilaeval). 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine eelmise 

veosega 

        

- Paakautod, paakvagunid 
ja praamid  

K keskmine suur 4 Paakautosid ja praamtankereid võib 

olla kasutatud selliste toodete (nt 

naftakeemiatooted) veoks, mis ei sobi 

kokku toiduainete ja söödaga. 

 Paakautod ja praamtankerid, 

mis ei ole ette nähtud üksnes 

toiduainete või sööda veoks, 

peavad olema läbinud 

valideeritud 

puhastamismenetluse. 

 

– Paakautod, 

paakkonteinerid, paakvagunid 

ja praamid, mis vastavad 

toiduainete veo ELi 

standarditele 

K väike suur 3 Enamikku taimeõlisid veetakse üksnes 

toiduainete veoks ettenähtud 

transpordivahenditega. 

Toiduhügieeni määruses (EÜ) 

nr 852/2004 on nõutud, et 

vedelaid toiduaineid tuleb 

vedada paakautodes, 

paakvagunites ja 

praamtankerites, mis on ette 

nähtud üksnes toiduainete 

veoks. 

 

FEDIOLi töötavade juhend 

otseselt toiduks kasutatavate 

rasvade ja õlide transpordi 

kohta mahtkaubana 

veoautodel ja 

paakkonteinerites (viide 

07COD138). 

Kontrollida eelmisi veoseid, 

abimaterjal: FEDIOLi 

praktiline juhend eelnenud 

veoste kohta eri 

transpordivahendite ja paagi 

vooderdusmaterjalide korral 

(viide 07COD143F). 

 

Rannasõidutankerid, mis 

vastavad toiduainete veo ELi 

K väike suur 3 Rannasõidutankeritele, mis veavad 

õlisid ja rasvu lühikestel merevedudel 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

Kontrollida eelmisi veoseid, 

abimaterjal: FEDIOLi 

 

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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standarditele ELis, kehtib absoluutse miinimumina 

nõue, et vahetult eelnenud veos tohib 

olla kas toiduaine või toode, mis on 

direktiivis 96/3/EÜ esitatud ELi 

eelnevate lubatavate veoste nimekirjas. 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152) (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

praktiline juhend eelnenud 

veoste kohta eri 

transpordivahendite ja paagi 

vooderdusmaterjalide korral 

(viide 07COD143F). FOSFA 

laevapaakide nõuetele 

vastavuse, puhtuse ja 

sobivuse sertifikaat, mille 

väljastab FOSFA 

liikmesinspektor. FOSFA 

kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, või 

samaväärne avaldus, mille on 

allkirjastanud laevaomanik või 

volitatud esindaja; seda 

kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi. 

Saastumine 

puhastusvahenditega 

        

– Paakautod, paakvagunid ja 

praamid 

K keskmine keskmine 3 Kõrgenenud risk puhastusettevõtetes, 

kus ühes kohas puhastatakse nii 

sööda- kui ka kemikaalipaake. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152). 

 

 

Kohaldada paakide 

puhastamise häid tavasid. 

 

. 

 

 

 

– Rannasõidutankerid K keskmine keskmine 3 Kõrgenenud risk rannasõidulaevade 

korral, mis ei ole ette nähtud üksnes 

sööda ja toiduainete veoks. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152) (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

FOSFA laevapaakide 

nõuetele vastavuse, puhtuse 

ja sobivuse sertifikaat, mille 

väljastab FOSFA 

liikmesinspektor. 

FOSFA kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

 

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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allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, või 

samaväärne avaldus, mille on 

allkirjastanud laevaomanik või 

volitatud esindaja; seda 

kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi.  

Soojendus- või 

jahutusvedelikud 

seadmetest 

        

– Paakautod  K väike suur 3 Kasutatakse roostevabast terasest 

paake, mida soojendatakse mootori 

jahutusveega topeltseintega süsteemi 

(mitte siugtorude) kaudu.  

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152). 

Termovedelike kasutamine 

otsekuumutussüsteemides on 

keelatud. 

 

– Paakvagunid, 

praamtankerid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

väike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna veo ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

tõenäosus väike. 

 

 

 

 

 

Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna veo ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152) (kaasa arvatud 

Paakvagunite soojenduse 

siugtorud peavad olema 

roostevabast terasest. 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida.  

 

 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

Soovitatav on kasutada 

kuuma vee või auruga 

töötavat soojendussüsteemi. 

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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- Rannasõidutankerid K 

 

 

väike suur 3 tõenäosus väike. FOSFA töömeetodid). asjakohaselt analüüsida. 

Võõrkehad F keskmine keskmine 3   Kvaliteediplaanis peab olema 

nõue, et rafineeritud õli tuleb 

paakautole laadida katuse all. 

 

Võltsimine K/F/B keskmine keskmine 3 Õlide transportimisel on nende õlide 

päritoluriikides toimunud võltsimisi 

mineraalõlide lisamisega. 

FEDIOLi töötavade juhend 

otseselt toiduks kasutatavate 

rasvade ja õlide transpordi 

kohta mahtkaubana 

veoautodel ja 

paakkonteinerites (viide 

07COD138). 

Analüüsida kõiki sissetulevaid 

partiisid. 

 

Kohaldada kohustuslikke 

miinimumnõudeid, mis on 

sätestatud FEDIOLi töötavade 

juhendis otseselt toiduks 

kasutatavate rasvade ja õlide 

transpordi kohta 

mahtkaubana veoautodel ja 

paakkonteinerites, nt veoauto 

asukoha kättesaadavus veo 

ajal ja paagi plommimine 

(viide 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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 C. Palmiõli ja palmituumaõli säilitamine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine puuduliku 

eraldamise tõttu (saastumine 

eelmiste kaupadega, nõuetele 

mittevastavate liidete 

kasutamine, ühiselt 

kasutatavad seadmed) 

K väike suur 3 Riskitase kehtib terminalide 

suhtes, kus ladustatakse nii 

kemikaale kui ka taimeõlisid. 

Risk on väiksem, kui 

mahutiterminal kohaldab 

taimeõlide ladustamisel ELi 

nimekirja mereveol 

lubatavatest eelnevatest 

veostest. Kõige väiksem on 

risk juhul, kui taimeõlisid 

säilitatakse mahutites, mis on 

ette nähtud ainult toiduainete 

hoidmiseks. 

ELis asuvad terminalid, kus 

ladustatakse toiduks 

kasutatavaid õlisid ja rasvu, 

on kohustatud rakendama 

HACCPd (määrus (EÜ) nr 

852/2004). 

 

 Säilituspaakide kasutamine 

üksnes toiduainete või sööda 

jaoks. Vastasel juhul peavad 

säilituspaagid vastama 

vähemalt ELi eelmisi veoseid 

käsitlevatele eeskirjadele, mis 

on kehtestatud direktiivis 

96/3/EÜ merevedude suhtes. 

 

Saastumine 

puhastusvahenditega 

K väike suur 3 Riskitase kehtib terminalide 

suhtes, kus ladustatakse nii 

kemikaale kui ka taimeõlisid. 

Seal ei pruugita kasutada 

puhastusvahendeid, mis 

sobivad toidutööstuses 

kasutamiseks. ELi 

mahutiterminalides, kus 

kohaldatakse HACCPd ning 

kus taimeõlisid ja kemikaale 

säilitatakse eraldatult, on 

valede puhastusvahendite 

kasutamise tõenäosus väga 

väike. 

 Puhastusvahendid peavad 

olema sobivad kasutamiseks 

toidutööstuses. 

 

 

Lahusti 

pinnakattevahendist 

K väike suur 3 Värsketest 

pinnakattevahenditest pärit 

lahustid, mis lähevad üle 

 Kasutada roostevabast 

terasest paake või värske 

pinnakattevahendiga paakide 
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õlisse ja võivad sattuda 

lõpuks rafineerimise ajal 

rasvhappedestillaatidesse. 

kasutamisel mitte laadida 

neisse rasvhappedestillaate. 

Termovedelikud mittekorras 

seadmetest 

K väike suur 3 Toksilisi termovedelikke 

võidakse endiselt kasutada. 

Ent kuna ladustamise ajal 

kohaldatakse suhteliselt 

madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse 

lekkimise tõenäosus väike. 

 Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab 

laoettevõttel olema 

dokumentatsioon 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida.  

Soovitatav on kasutada 

kuumutamiseks vett ja auru. 

Lisaainete väärkasutamine K väike suur 3 Toiduõlis kasutamiseks 

lubatud lisaained, mida 

kasutatakse söötadesse 

lisatavas õlis – või vastupidi –, 

milles kasutamiseks need ei 

pruugi olla lubatud. 

 Leppida kokku selgetes 

spetsifikatsioonides seoses 

lisaainete kasutamisega. 

 

Võltsimine mineraalõli 

lisamisega 

 väike suur 3 Päritoluriikides on toimunud 

võltsimisi mineraalõli 

lisamisega. Kontrolli on 

tõhustatud ja võltsimise 

tõenäosus on vähenenud. 
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 D. Palmiõli ja palmituumaõli transport ookeanilaeval  

OHT  KAT.  
TÕENÄOSU

S  

RASKUSAST

E  

RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine transpordil         

– Saastumine eelmise 

veosega, mis on tankides või 

torudes 

K keskmine  keskmine 3  Ookeanilaevadele, mis veavad 

toiduks kasutatavaid õlisid ja rasvu 

ELi, kehtib absoluutse miinimumina 

nõue, et vahetult eelnenud veos 

tohib olla kas toiduaine või toode, 

mis on direktiivis 96/3/EÜ esitatud 

ELi eelnevate lubatavate veoste 

nimekirjas. 

Direktiivis 96/3/EÜ (erand 

määrusest (EÜ) nr 852/2004) on 

nõutud, et eelmisi veoseid tuleb 

kontrollida.   

 

 

FOSFA lepingud kohustavad müüjat 

õlide ja rasvade mereveo korral 

teavitama ostjat, millised olid kolm 

eelmist veost. 

 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta mahtlastina 

Euroopa Liitu või Euroopa Liidu 

siseselt (viide 14COD152)  (kaasa 

arvatud FOSFA töömeetodid). 

 

EL ei ole reguleerinud söödaks 

kasutatavate õlide ja rasvade 

merevedu. 

FOSFA laevapaakide 

nõuetele vastavuse, puhtuse 

ja sobivuse sertifikaat, mille 

väljastab FOSFA 

liikmesinspektor. FOSFA 

kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, või 

samaväärne avaldus, mille on 

allkirjastanud laevaomanik või 

volitatud esindaja; seda 

kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi. 

 

       Ainult antud kauba jaoks ette 

nähtud torude kasutamine 

 

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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lastimiseks ja lossimiseks. 

– Saastumine 

puhastusvahenditega  

K väike  suur 3 Mereveoettevõtjad tavaliselt järgivad 

head tava. 

 Kontrollida laeva logiraamatut.   

Lahusti 

pinnakattevahendist 

K väike suur 3 Värsketest pinnakattevahenditest 

pärit lahustid, mis lähevad üle õlisse 

ja võivad sattuda lõpuks 

rafineerimise ajal 

rasvhappedestillaatidesse. 

 Kasutada roostevabast 

terasest paake või värske 

pinnakattevahendiga paakide 

kasutamisel mitte laadida 

neisse rasvhappedestillaate. 

 

Termovedelikud seadmetest K väike suur 3 Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna veo ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

tõenäosus väike. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta mahtlastina 

Euroopa Liitu või Euroopa Liidu 

siseselt (kaasa arvatud FOSFA 

töömeetodid). 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida. 

Soovitatav on kasutada 

kuumutamiseks vett ja auru. 

Hüdroõli teisaldatavatest 

pumpadest 

K väike suur 3 Teisaldatavatest pumpadest pärit 

hüdroõli võib olla toksiline. 

 Kasutada teisaldatavaid 

pumpasid, mille hüdromootor 

on pumbast selgelt eraldatud. 

Kui see nii ei ole, tuleb 

kasutada toidutööstuses 

lubatud kvaliteediga hüdroõli. 

Pumbaga vahetult ühendatud 

hüdromootori korral võib tihendi 

purunemise korral hüdroõli 

lekkida taimeõlisse. 

Võltsimine mineraalõli 

lisamisega 

 väike suur 3 Päritoluriikides on toimunud 

võltsimisi mineraalõli lisamisega. 

Kontrolli on tõhustatud ja võltsimise 

tõenäosus on vähenenud. 

   

 

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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Rafineeritud 

kookosõli 

Kookose rasvhappe-

destillaadid 

Kookose 

desodestillaadid 

Kookose happelised 

õlid 

ELi 

SÖÖDATÖÖSTUS 

Sulgudes olevad tähed/numbrid osutavad punktidele järgmistel lehtedel 

Väljaspool ELi 

ELis 

Söödaks ettenähtud kookosõlitoodete tootmisahela vooskeem  

ELis 

(2) Kookospähkli kasvatamine 

       

Kookospähklid 

(2) Kopra kuivatamine esmatootmiskohas 

Kuivatatud kopra 

(A) Kopra säilitamine ja transport 

(3) Kopra pressimine 

(3.1) Kookose toorõli tootmine 
Kookose toorõli 

(B) Transport Säilitamine 

(B) Transport Säilitamine 

(B) Transport 

Segamine 

(D) Transport 

ookeanilaeval 

 

(4.1) Rafineeritud õli tootmine 

Rafineeritud õli tootmine 

(4.2) Rasvhappedestillaatide 
tootmine 

(4.4) Desodestillaatide tootmine 

(4.3) Happeliste õlide tootmine 

(4) 

Rafineerimi

(C) Säilitamine 

(B) Transport 
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Kookosõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 

9. Kookosõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 1. Kookospähkli kasvatamine* 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K    Kookosõli eksportivad riigid 

(Filipiinid, Indoneesia jt) 

kohaldavad selliseid 

kasvatamise ajal kasutatavate 

pestitsiidide positiivseid 

loetelusid, mis mõne aine 

korral on vastuolus 

pestitsiidijääke käsitlevate 

Euroopa õigusaktidega. Seni 

ei ole kookosõlis 

pestitsiidijääke tuvastatud.  

EÜ määrus nr 396/2005 

keelab lasta ringlusse kaupu, 

milles jääkide tase ületab 

määruse lisades sätestatud 

piirnorme. EÜ määrusega nr 

178/2006 lisatakse I lisa, 

milles on loetletud toiduained 

ja söödad, mille suhtes tuleb 

kohaldada pestitsiidijääkide 

lubatud piirnorme. Määrusega 

nr 149/2008 lisatakse II, III ja 

IV lisa, milles sätestatakse 

jääkide piirnormid I lisasse 

kantud toodete jaoks.  

  

* Käesolevas dokumendis ei käsitleta riskide hindamist väljaspool ELi. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3. 
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 2. Kopra kuivatamine esmatootmiskohas* 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Kuivatamisest tingitud 

saasteained   

        

– PAHid K    Istandused kuivatavad koprat 

lahtisel tulel, mis on kopra 

PAHidega saastumise allikas. 

  Kuivatamine päikese käes või 

soojusvahetite abil kaudkuumutusega 

kuivatamine (vältides kopra saastumist 

heitgaasidega) hoiab ära PAHidega 

saastumise. 

JECFA (FAO/WHO ühine lisaainete 

eksperdikomisjon) soovitab asendada 

otsese kuumutamise kaudse 

kuumutamisega. Otsese kuumutamise 

korral soovitab hea tootmistava 

kuivatamisel jäätmeid kütusena mitte 

kasutada. PAHide moodustumise 

vältimiseks tuleb jälgida temperatuuri ja 

aega. Seadmed tuleb hoida puhtad ja 

heas seisukorras. 

– dioksiin K    Istandused kuivatavad koprat 

lahtisel tulel, mis on kopra 

dioksiiniga saastumise allikas. 

Tegevusjuhis toiduainete 

ja sööda dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBdega 

saastumise vältimiseks ja 

vähendamiseks (codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Otsekuumutusega kuivatamisel on 

keelatud kasutada kütusena jäätmeid. 

– mineraalõli K    Tee ääres kuivatatavale 

koprale võib sattuda 

mahaläinud mineraalõli.  
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- – aflatoksiinid K    Aflatoksiinid võivad 

moodustuda juhul, kui kopra 

ei ole piisavalt kuivatatud.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud aflatoksiin B1 

piirnorm kopras ja sellest 

saadud toodetes 0,02 mg/kg 

(põhineb tootel, mille 

niiskusesisaldus on 12 %). 

 FEDIOL toetab kopra päikese käes 

kuivatamist või (eelistatavalt) 

kaudkuumutusega kuivatamist kuni 

niiskusesisalduseni max 6 %.  

* Käesolevas dokumendis ei käsitleta riskide hindamist väljaspool ELi. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3. 
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 3. Kopra pressimine või ekstraheerimine* 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Toksilised ühendid 

heksaanist 

K    Mõned kookosõli pressimise 

ettevõtted kasutavad toorõli 

ekstrahendina heksaani. 

Tööstuslik heksaan võib 

sisaldada toksilisi ühendeid.  

Direktiivis 88/344/EMÜ on 

sätestatud toiduainete 

tootmisel kasutatava heksaani 

puhtuse kriteeriumid. 

 Õli ekstraheerimisel kasutatav 

heksaan peab olema 

toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga. 

Hüdroõlid ja määrdeained 

mittekorras seadmetest 

K    Hüdroõlid ja määrdeained 

võivad sisaldada toksilisi 

ühendeid. 

  Toote saastumist 

toidutööstuses keelatud 

kvaliteediga hüdroõlide ja 

määrdeainetega tuleb rangelt 

vältida, näiteks kasutatavate 

koguste registreerimisega. 

Toote saastumise risk 

toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga hüdroõlide ja 

määrdeainetega tuleb 

minimeerida.  

Võõrkehad F    Võõrkehi võib esineda.   Olemas peab olema süsteem, 

mis eemaldab kõik 

võõrkehad. 

Heitvee äravoolude 

rasvapüüduritest võetud 

saastunud rasva 

taaskasutamine  

K    Heitvesi võib olla keemiliselt 

saastunud. 

  Heitvee äravoolude 

rasvapüüduritest võetud rasv 

tuleb suunata toidu ja 

söödaga mitteseotud 

sihtkohta, välja arvatud juhul, 

kui tegemist on ainult 

protsessivee 

rasvapüüduritega. 

* Käesolevas dokumendis ei käsitleta riskide hindamist väljaspool ELi. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3.  
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 3.1. Kookose toorõli tootmine* 

OHT  KAT.  
TÕENÄOS

US  
RASKUSASTE  RISKI TASE  PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

PAHid K    PAHide kogunemine kookose toorõlisse 

kopra pressimisel. 

FOSFA-l on olemas valikuline 

lubade süsteem kookose toorõli 

korral, mille benso(a)püreeni 

sisaldus ületab 50 μg/kg. 

 Kookosõli puhul on GMP+ 

International kehtestanud 

nelja PAHi – 

benso(a)püreeni, 

benso(a)antratseeni, 

benso(b)fluoranteeni ja 

krüseeni – piirnormiks 400 

mikrogrammi/kg. 

OVOCOM (GMP) on 

kehtestanud 

benso(a)püreeni 

piirnormiks 50 

mikrogrammi/kg 

söödarasvade puhul. 

Dioksiin K    Dioksiiniga saastumise võimalik allikas on 

kopra otsekuumutusega kuivatamine.  

  Jälgimisandmed näitavad, 

et olenevalt päritolust 

kaasneb kookose toorõliga 

oht, et dioksiinisisaldus 

ületab söödamaterjalis 

selle saasteaine puhul 

piirnorme.  

Mineraalõlid K    Tee ääres kuivatatavale koprale võib sattuda 

mahaläinud diislikütust, mis koguneb 

pressimisel toorõlisse. 

  Hollandi hea tootmistava 

standardis on sätestatud 

C(10–40) piirnorm õlides ja 

rasvades 400 mg/kg. 

Aflatoksiinid K    Kui nõuetele mittevastavalt kuivatatud kopra 

mitmeks päevaks ladustatakse, võib 

moodustuda aflatoksiin. Sademed säilitamise 

ja transpordi ajal kiirendavad aflatoksiinide 

moodustumist. Osa neist satub kopra 
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pressimisel kookose toorõlisse. 

Herbitsiidide, 

insektitsiidide, fungitsiidide 

või rodentitsiidide jääke on 

üle piirnormi 

K    Kookose toorõlis on tuvastatud 

pestitsiidijääke   

EÜ määrus nr 396/2005 keelab 

lasta ringlusse kaupu, milles 

jääkide tase ületab määruse 

lisades sätestatud jääkide 

piirnorme. See määrus 

võimaldab rakendada töötlemisel 

töödeldud toodetesse 

pestitsiidide kontsentreerumise 

tegurit, tingimusel, et toiduohutus 

on tagatud. FEDIOLi arvamuses 

(11SAF181) järeldatakse, et 

kookospähklite keskmise 

õlisisalduse põhjal, mis on 20 %,  

tuleks kookosõli jääkide piirnormi 

kehtestamisel kasutada 

töötlemistegurit 5. 

  

* Käesolevas dokumendis ei käsitleta riskide hindamist väljaspool ELi. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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  Käitamise abivahendid: kookosõli rafineerimine ja töötlemine  

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  RISKI TASE  PÕHJENDUS 

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Hüdroõlid või määrdeained 

seadmetest 

K väike suur 3 Hüdroõlid ja määrdeained võivad sisaldada 

toksilisi ühendeid. 

 Eeltingimusprogramm peab 

tagama, et välistatud on toote 

saastumine toidutööstuses 

keelatud kvaliteediga 

hüdroõlide ja määrdeainetega 

ning et toote saastumise risk 

toidutööstuses lubatud 

kvaliteediga hüdroõlide ja 

määrdeainetega on 

minimeeritud. 

Eeltingimusprogrammiga võib 

ette näha arvestuse pidamise 

kasutatud koguste üle. 

 

Vees leiduvad saasteained, 

nt perfluorooktaansulfonaat 

(PFOS) ja 

perfluorooktaanhape (PFOA) 

 

K väike keskmine 2 Vett kasutatakse purustamis- ja 

rafineerimisprotsessis. 

Sööda tootmiseks kasutatav 

vesi peab määruse 

183/2005/EÜ kohaselt olema 

sobiva kvaliteediga. 

  

Puhastusvahendid ja 

katlakemikaalid 

K keskmine keskmine 3 Puhastusvahendid ja aur (kus sisaldub 

katlakemikaale) puutuvad kokku tootega. 

 Tootmissüsteemis kasutatud 

puhastusvahendid tuleb maha 

loputada. Puhastusvahendid ja 

katlakemikaalid peavad olema 

sobivad kasutamiseks 

toidutööstuses. 

 

Termovedelikud seadmetest 

 

K keskmine suur 4 Võib leiduda FEDIOLi mittekuuluvaid 

tootjaid, kes veel kasutavad 

termovedelikke. 

Vastavalt FEDIOLi 

tegevusjuhisele toiduõlide 

kuumutamise kohta töötlemisel 

on termovedelike kasutamine 

keelatud. 

Kasutada kuumutamist kuuma 

vee või auru abil. Muidu tuleb 

ohutõrjemeetme 

rakendamisega tagada, et 

toote saastumine 

 

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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Kookosõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

termovedelikega on välistatud. 

  

 4. Rafineerimine 

OHT  KAT.  
TÕENÄOSU

S  
RASKUSASTE  RISKI TASE  PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saasteained abiainetes 

(leeliselahus, happed), 

nt elavhõbe 

naatriumhüdroksiidis. 

K väike suur 3 Abiained puutuvad kokku 

tootega. 

 Õliga otseselt kokkupuutuvad abiained 

peavad olema lubatud kasutamiseks 

toidutööstuses või toidus. 
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Kookosõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 4.1 Rafineeritud kookosõli tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

PAHid K suur keskmine 4 Kookose toorõli võib halva 

kuivatamistava tõttu PAHidega 

tugevalt saastuda. 

EÜ määruses nr 1881/2006 on 

sätestatud benso(a)püreeni piirnorm 

2,0 μg/kg vahetult inimtoiduks või toidu 

koostisosana kasutamiseks ettenähtud 

õlides ja rasvades. 

Lisatava aktiivsöe kogus ja 

lõhnatustamise protsessi 

intensiivsus peavad olema 

piisavad nii raskete kui ka 

kergete PAHide 

eemaldamiseks. 

Kookosõli puhul on 

GMP+ International 

kehtestanud nelja PAHi 

– benso(a)püreeni, 

benso(a)antratseeni, 

benso(b)fluoranteeni ja 

krüseeni – piirnormiks 

400 mikrogrammi/kg. 

OVOCOM (GMP) on 

kehtestanud 

benso(a)püreeni 

piirnormiks 50 

mikrogrammi/kg 

söödarasvade puhul. 

Dioksiin ja dioksiinitaolised 

PCBd 

K väike suur 3 Õli dioksiiniga saastumise 

võimalikud allikad on kopra 

kuivatamine ja pleegitusmuld. 

Paapua Uus-Guineast pärit kookose 

toorõlil on tuvastatud suur 

dioksiiniga saastatuse oht.  

Pleegitusmulla lisamise määr 

rafineerimisel on siiski ainult 1–3 %. 

Dioksiin aurustub destilleerimise ajal 

osaliselt. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse 

päritoluga söödamaterjalis 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) ning dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa 

piirnormiks 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/FPCB-TEQ). 

 

FEDIOL on töötanud välja õli 

rafineerimise otstarbel soetatava uue 

pleegitusmulla hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa 

ülempiirina väärtust 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Osta uut pleegitusmulda 

tarnijatelt, kes täidavad 

FEDIOLi nõudeid, mis on 

loetletud FEDIOLi 

tegevusjuhises õli 

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste kohta. 

 

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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Kookosõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K keskmine keskmine 3 Kookosõlis on tuvastatud 

pestitsiidijääke. 

Määruses nr 396/2005 on kehtestatud 

pestitsiidijääkide piirnormid. See 

määrus võimaldab rakendada 

töötlemisel töödeldud toodetesse 

pestitsiidide kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on tagatud. 

See määrus võimaldab rakendada 

pestitsiidide töötlemise / töödeldud 

toodetesse kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on tagatud. 

FEDIOLi arvamuses (11SAF181) 

järeldatakse, et kookospähklite 

keskmise õlisisalduse põhjal, mis on 20 

%,  

tuleks kookosõli jääkide piirnormi 

kehtestamisel kasutada töötlemistegurit 

5. 

Kontrollida sissetulevat 

kookose toorõli või 

rafineeritud õli. 

 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid võivad 

esineda keskkonnas. Nende 

leidumise tõenäosus kookose 

toorõlis on siiski väga väike.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

paljude pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

  

Aflatoksiinid 

 

 

K väga väike suur 2 Kookose toorõli võib olla saastunud 

aflatoksiini jälgedega.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

aflatoksiin B1 piirnorm kopras ja sellest 

saadud toodetes 0,02 mg/kg (põhineb 

tootel, mille niiskusesisaldus on 12 %). 

Valideerida aflatoksiini 

eemaldamiseks kasutatav 

rafineerimisprotsess. 

Aflatoksiinid kaovad 

tavalistes 

rafineerimistingimustes.  

Võõrkehad  F keskmine keskmine 3 Võõrkehi võib esineda.  Kasutada hügieenitavasid (nt 

suletud süsteeme) ja filtrida 

enne laadimist. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Kookosõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 4.2 

Füüsikaline rafineerimine: kookose rasvhappedestillaatide 

tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  
OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

PAH K suur keskmine 4 Kerged PAHid kontsentreeruvad 

lõhnatustamisel rasvhappedestillaati. 

Aktiivsöe lisamise korral eemaldatakse 

rasked PAHid. 

 Nõuetele mittevastavat 

toodet ei tohi söödana 

kasutada. 

Kookosõli puhul on 

GMP+ International 

kehtestanud nelja 

PAHi – 

benso(a)püreeni, 

benso(a)antratseeni, 

benso(b)fluoranteeni 

ja krüseeni – 

piirnormiks 400 

mikrogrammi/kg. 

OVOCOM (GMP) on 

kehtestanud 

benso(a)püreeni 

piirnormiks 50 

mikrogrammi/kg 

söödarasvade puhul. 

Dioksiin  K suur suur 4 Dioksiiniga saastumise võimalikud 

allikad on kopra kuivatamine ja 

pleegitusmuld. Paapua Uus-Guineast 

pärit kookose toorõlil on tuvastatud 

suur dioksiiniga saastatuse oht. 

Pleegitusmulla lisamise määr 

rafineerimisel on siiski ainult 1–3 %. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse päritoluga 

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

ning dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde summa 

piirnormiks 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/FPCB-TEQ). 

Loomatoiduks ettenähtud tooteid, mis sisaldavad 

soovimatuid aineid rohkem, kui piirnormid lubavad, 

ei tohi lahjendamise eesmärgil segada sama või 

mõne muu loomatoiduks ettenähtud tootega 

(direktiiv 2002/32/EÜ). 

Vastavalt määrusele 225/2012, millega muudetakse 

söödahügieeni määrust 183/2005, tuleb analüüsida 

100 % söödana kasutamiseks ettenähtud 

rasvhappedestillaatide partiidest dioksiinide ja 

Desodestillaatide partii 

heakskiitmine ainult 

piirmäärast väiksema 

sisalduse korral või 

aktiivsöega töötlemine 

dioksiini 

väljafiltrimiseks.  

 

Osta uut 

pleegitusmulda 

tarnijatelt, kes täidavad 

FEDIOLi nõudeid, mis 

on loetletud FEDIOLi 

tegevusjuhises õli 
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Kookosõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

dioksiinitaoliste PCBde summa sisalduse suhtes.  

FEDIOL on töötanud välja õli rafineerimise otstarbel 

soetatava uue pleegitusmulla hanketingimuste 

tegevusjuhise, mis sisaldab dioksiini ja 

dioksiinitaoliste PCBde summa ülempiirina väärtust 

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

rafineerimise otstarbel 

soetatava uue 

pleegitusmulla 

hanketingimuste kohta. 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K keskmine keskmine 3 Kookose toorõlis on tuvastatud 

pestitsiidijääke (etüülkloropürifoss, 

malatioon). 

Määruses nr 396/2005 on kehtestatud 

pestitsiidijääkide piirnormid. See määrus võimaldab 

rakendada töötlemisel töödeldud toodetesse 

pestitsiidide kontsentreerumise tegurit, tingimusel, 

et toiduohutus on tagatud. 

Kontrollida sissetulevat 

kookose toorõli või 

rasvhappedestillaati. 

 

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väike suur 3 Mõned keelatud pestitsiidid võivad 

esineda keskkonnas. Nende leidumise 

tõenäosus kookose toorõlis on siiski 

väga väike, kuid füüsikalisel 

rafineerimisel kontsentreeruvad need 

rasvhappedestillaatidesse. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid söödas. 

Nõuetele mittevastavat 

toodet ei tohi söödana 

kasutada. 

 

         

  

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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Kookosõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 4.3. 

Keemiline rafineerimine: desodestillaadivabade kookose 
seebirasvade ja happeliste õlide tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

PAHid 

 

K suur keskmine 4 Keemilise rafineerimise korral 

on PAHide sisaldus 

rasvhapetes eeldatavalt 

sarnane nende sisaldusega 

kookose toorõlis.  

 Nõuetele mittevastavat toodet 

ei tohi söödana kasutada. 

Kookosõli puhul on GMP+ 

International kehtestanud 

nelja PAHi – benso(a)püreeni, 

benso(a)antratseeni, 

benso(b)fluoranteeni ja 

krüseeni – piirnormiks 400 

mikrogrammi/kg. 

OVOCOM (GMP) on 

kehtestanud benso(a)püreeni 

piirnormiks 50 

mikrogrammi/kg 

söödarasvade puhul. 

Pestitsiidijäägid ületavad 

jääkide piirnormi, st 

herbitsiidide, insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide jääke on üle 

piirnormi 

K väike keskmine 2 Seni ei ole kookose toorõlis 

pestitsiidijääke tuvastatud. 

Määruses nr 396/2005 on 

kehtestatud pestitsiidijääkide 

piirnormid. See määrus 

võimaldab rakendada 

töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide 

kontsentreerumise tegurit, 

tingimusel, et toiduohutus on 

tagatud. 

  

Pestitsiidijäägid, mis on 

loetletud ELi direktiivis 

2002/32 loomatoidus 

leiduvate soovimatute 

ainete kohta 

K väga väike suur 2 Mõned keelatud pestitsiidid 

võivad esineda keskkonnas. 

Nende leidumise tõenäosus 

kookose toorõlis on siiski 

väga väike.  

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid 

söödas. 

  

Aflatoksiinid K väike suur 3 Aflatoksiinid eemaldatakse 

toorõli kasutatud 

pleegitusmulla ja aktiivsöega 

Direktiivis 2002/32/EÜ on 

sätestatud aflatoksiin B1 

piirnorm kopras ja sellest 
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Kookosõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

töötlemise teel.  

Aflatoksiinid on vees 

lahustuvad. Keemilise 

rafineerimisega eemaldatakse 

kõik sissejäänud aflatoksiinid 

õlist. Need kontsentreeruvad 

desodestillaatidesse. 

saadud toodetes 0,02 mg/kg 

(põhineb tootel, mille 

niiskusesisaldus on 12 %). 

Dioksiin K suur suur 4 Dioksiinisisaldus sõltub 

kookose toorõli päritolust.  

 Heakskiitmine ainult 

piirmäärast väiksema 

sisalduse korral. 
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Kookosõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

 4.4 Keemiline rafineerimine: kookose desodestillaatide tootmine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU STANDARDID 

JA/VÕI LEPINGUTINGIMUSED  
OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

         

PAH K suur keskmine 4 Kerged PAHid kontsentreeruvad 

lõhnatustamisel destillaatidesse. 

Aktiivsöe lisamise korral 

eemaldatakse rasked PAHid. 

 Nõuetele mittevastavat toodet ei tohi 

söödana kasutada. 

Kookosõli puhul on 

GMP+ International 

kehtestanud nelja PAHi – 

benso(a)püreeni, 

benso(a)antratseeni, 

benso(b)fluoranteeni ja 

krüseeni – piirnormiks 

400 mikrogrammi/kg. 

OVOCOM (GMP) on 

kehtestanud 

benso(a)püreeni 

piirnormiks 50 

mikrogrammi/kg 

söödarasvade puhul. 

Dioksiin  K keskmine suur 4 Õli rafineerimisel on dioksiiniga 

saastumise võimalik allikas 

pleegitusmuld. Keemilisel 

rafineerimisel kontsentreeruvad 

dioksiinid desodestillaatidesse. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud 

dioksiinisisalduse piirnormiks taimse päritoluga 

söödamaterjalis 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) ning dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde 

summa piirnormiks 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/FPCB-TEQ). 

 

Loomatoiduks ettenähtud tooteid, mis 

sisaldavad soovimatuid aineid rohkem, kui 

piirnormid lubavad, ei tohi lahjendamise 

eesmärgil segada sama või mõne muu 

loomatoiduks ettenähtud tootega (direktiiv 

2002/32/EÜ). 

 

 

Keemilisel rafineerimisel saadud 

desodestillaatide kasutamine söödas on 

keelatud, v.a juhul, kui neid on 

töödeldud sellisel määral, mis tagab, et 

dioksiinisisaldus vastab soovimatuid 

aineid käsitlevas direktiivis 2002/32 

sätestatud piirnormidele (vt ka FEDIOLi 

teabeleht söödas kasutatavate 

töödeldud desodestillaatide kohta, viide 

12SAF196).  

Rasvtooteid, mis on saadud partii 

rafineerimisprotsessides, kus 

füüsikalise ja keemilise rafineerimise 

etapid viiakse läbi ühtedes ja samades 

seadmetes, võib kasutada söödaks, 

 



 

EFISCi juhend – sektori suunisdokument ohutu söödamaterjali tootmise kohta õliseemnete purustamisel ja taimeõli rafineerimisel 

 152 

Sööt 

R 

 

 

 

Kookosõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

Vastavalt määrusele 225/2012, millega 

muudetakse söödahügieeni määrust 183/2005, 

tuleb analüüsida 100 % söödana kasutamiseks 

ettenähtud desodestillaatide partiidest 

dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde summa 

sisalduse suhtes.  

FEDIOL on töötanud välja õli rafineerimise 

otstarbel soetatava uue pleegitusmulla 

hanketingimuste tegevusjuhise, mis sisaldab 

dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde summa 

ülempiirina väärtust 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

tingimusel, et on olemas analüütilised 

tõendid, mis tõendavad, et järgitakse 

dioksiini ja pestitsiidijääkide piirnorme. 

Osta uut pleegitusmulda tarnijatelt, kes 

täidavad FEDIOLi nõudeid, mis on 

loetletud FEDIOLi tegevusjuhises õli 

rafineerimise otstarbel soetatava uue 

pleegitusmulla hanketingimuste kohta. 

 

Pestitsiidijäägid 

ületavad jääkide 

piirnormi, st 

herbitsiidide, 

insektitsiidide, 

fungitsiidide või 

rodentitsiidide 

jääke on üle 

piirnormi 

K väike keskmine 3 Seni ei ole kookose toorõlis 

pestitsiidijääke tuvastatud. 

Määruses nr 396/2005 on kehtestatud 

pestitsiidijääkide piirnormid. See määrus 

võimaldab rakendada töötlemisel töödeldud 

toodetesse pestitsiidide kontsentreerumise 

tegurit, tingimusel, et toiduohutus on tagatud. 

  

Pestitsiidijäägid, 

mis on loetletud 

ELi direktiivis 

2002/32 

loomatoidus 

leiduvate 

soovimatute ainete 

kohta 

K keskmine suur 4 Mõned keelatud pestitsiidid võivad 

esineda keskkonnas. Nende 

leidumise tõenäosus kookose 

toorõlis on siiski väga väike, kuid 

rafineerimisel kontsentreeruvad 

need destillaatidesse. 

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud paljude 

pestitsiidijääkide piirnormid söödas. 

Keemilisel rafineerimisel saadud 

desodestillaatide kasutamine söödas on 

keelatud, v.a juhul, kui neid on 

töödeldud sellisel määral, mis tagab, et 

pestitsiidijääkide sisaldus vastab 

soovimatuid aineid käsitlevas direktiivis 

2002/32 sätestatud piirnormidele (vt ka 

FEDIOLi teabeleht söödas kasutatavate 

töödeldud desodestillaatide kohta, viide 

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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 A. Kopra säilitamine ja transport õlipressimisettevõttesse* 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, 

TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Aflatoksiinid K    Kui nõuetele mittevastavalt kuivatatud 

kopra mitmeks päevaks ladustatakse, võib 

moodustuda aflatoksiin. 

Sademed säilitamise ja transpordi ajal 

kiirendavad aflatoksiinide moodustumist. 

  Säilitamisel ja transpordil 
tuleb kaitsta koprat 
vihma ning merevee eest. 
Õhustamine säilitamise ajal. 
 
Kui kopra töödeldakse kohe 
pärast koristamist, on 
aflatoksiini moodustumise risk 
madal. 

Võõrkehad F    Võib esineda võõrkehi, nagu määrdunud 

veokitelt pärit kive ja klaasitükke, näriliste 

laipu ning puulehti. 

  Õlipressimisettevõtted peavad 
kontrollima 
sissetulevat koprat ja 
eemaldama võõrkehad. 

* Käesolevas dokumendis ei käsitleta riskide hindamist väljaspool ELi. Täpsema teabe saamiseks vt metoodikat käsitleva dokumendi punkt 2.3. 
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 Uus 

B. 

Söödaks kasutatava kookosõli ja sellest saadud toodete 

transport paakautos, paakvagunis, praamil või 

rannasõidulaeval (v.a ookeanilaeval). 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine eelmise 

veosega 

        

- Paakautod, paakvagunid 
ja praamid  

K keskmine suur 4 Paakautosid ja praamtankereid võib 

olla kasutatud selliste toodete (nt 

naftakeemiatooted) veoks, mis ei sobi 

kokku toiduainete ja söödaga. 

 Paakautod ja praamtankerid, 

mis ei ole ette nähtud üksnes 

toiduainete või sööda veoks, 

peavad olema läbinud 

valideeritud 

puhastamismenetluse. 

 

– Paakautod, 

paakkonteinerid, paakvagunid 

ja praamid, mis vastavad 

toiduainete veo ELi 

standarditele 

K väike suur 3 Enamikku taimeõlisid veetakse üksnes 

toiduainete veoks ettenähtud 

transpordivahenditega. 

Toiduhügieeni määruses (EÜ) 

nr 852/2004 on nõutud, et 

vedelaid toiduaineid tuleb 

vedada paakautodes, 

paakvagunites ja 

praamtankerites, mis on ette 

nähtud üksnes toiduainete 

veoks. 

 

FEDIOLi töötavade juhend 

otseselt toiduks kasutatavate 

rasvade ja õlide transpordi 

kohta mahtkaubana 

veoautodel ja 

paakkonteinerites (viide 

07COD138). 

Kontrollida eelmisi veoseid, 

abimaterjal: FEDIOLi 

praktiline juhend eelnenud 

veoste kohta eri 

transpordivahendite ja paagi 

vooderdusmaterjalide korral 

(viide 07COD143F). 

 

Rannasõidutankerid, mis 

vastavad toiduainete veo ELi 

K väike suur 3 Rannasõidutankeritele, mis veavad 

õlisid ja rasvu lühikestel merevedudel 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

Kontrollida eelmisi veoseid, 

abimaterjal: FEDIOLi 

 

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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standarditele ELis, kehtib absoluutse miinimumina 

nõue, et vahetult eelnenud veos tohib 

olla kas toiduaine või toode, mis on 

direktiivis 96/3/EÜ esitatud ELi 

eelnevate lubatavate veoste nimekirjas. 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152) (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

praktiline juhend eelnenud 

veoste kohta eri 

transpordivahendite ja paagi 

vooderdusmaterjalide korral 

(viide 07COD143F). FOSFA 

laevapaakide nõuetele 

vastavuse, puhtuse ja 

sobivuse sertifikaat, mille 

väljastab FOSFA 

liikmesinspektor. FOSFA 

kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, või 

samaväärne avaldus, mille on 

allkirjastanud laevaomanik või 

volitatud esindaja; seda 

kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi. 

Saastumine 

puhastusvahenditega 

        

– Paakautod, paakvagunid ja 

praamid 

K keskmine keskmine 3 Kõrgenenud risk puhastusettevõtetes, 

kus ühes kohas puhastatakse nii 

sööda- kui ka kemikaalipaake. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152). 

 

 

Kohaldada paakide 

puhastamise häid tavasid. 

 

. 

 

 

 

– Rannasõidutankerid K keskmine keskmine 3 Kõrgenenud risk rannasõidulaevade 

korral, mis ei ole ette nähtud üksnes 

sööda ja toiduainete veoks. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152) (kaasa arvatud 

FOSFA töömeetodid). 

FOSFA laevapaakide 

nõuetele vastavuse, puhtuse 

ja sobivuse sertifikaat, mille 

väljastab FOSFA 

liikmesinspektor. 

FOSFA kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

 

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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allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, või 

samaväärne avaldus, mille on 

allkirjastanud laevaomanik või 

volitatud esindaja; seda 

kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi.  

Soojendus- või 

jahutusvedelikud 

seadmetest 

        

– Paakautod  K väike suur 3 Kasutatakse roostevabast terasest 

paake, mida soojendatakse mootori 

jahutusveega topeltseintega süsteemi 

(mitte siugtorude) kaudu.  

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152). 

Termovedelike kasutamine 

otsekuumutussüsteemides on 

keelatud. 

 

– Paakvagunid, 

praamtankerid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

väike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna veo ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

tõenäosus väike. 

 

 

 

 

 

Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna veo ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta 

mahtlastina Euroopa Liitu või 

Euroopa Liidu siseselt (viide 

14COD152) (kaasa arvatud 

Paakvagunite soojenduse 

siugtorud peavad olema 

roostevabast terasest. 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida.  

 

 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

Soovitatav on kasutada 

kuuma vee või auruga 

töötavat soojendussüsteemi. 

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


 

EFISCi juhend – sektori suunisdokument ohutu söödamaterjali tootmise kohta õliseemnete purustamisel ja taimeõli rafineerimisel 

 157 

Sööt 

R 

 

 

 

Kookosõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

- Rannasõidutankerid K 

 

 

väike suur 3 tõenäosus väike. FOSFA töömeetodid). asjakohaselt analüüsida. 

Võõrkehad F keskmine keskmine 3   Kvaliteediplaanis peab olema 

nõue, et rafineeritud õli tuleb 

paakautole laadida katuse all. 

 

Võltsimine K/F/B keskmine keskmine 3 Õlide transportimisel on nende õlide 

päritoluriikides toimunud võltsimisi 

mineraalõlide lisamisega. 

FEDIOLi töötavade juhend 

otseselt toiduks kasutatavate 

rasvade ja õlide transpordi 

kohta mahtkaubana 

veoautodel ja 

paakkonteinerites (viide 

07COD138). 

Analüüsida kõiki sissetulevaid 

partiisid. 

 

Kohaldada kohustuslikke 

miinimumnõudeid, mis on 

sätestatud FEDIOLi töötavade 

juhendis otseselt toiduks 

kasutatavate rasvade ja õlide 

transpordi kohta 

mahtkaubana veoautodel ja 

paakkonteinerites, nt veoauto 

asukoha kättesaadavus veo 

ajal ja paagi plommimine 

(viide 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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  C. Kookosõli säilitamine 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  
RISKI 

TASE  
PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine puuduliku 

eraldamise tõttu (saastumine 

eelmiste kaupadega, nõuetele 

mittevastavate liidete 

kasutamine, ühiselt 

kasutatavad seadmed) 

K väike suur 3 Riskitase kehtib terminalide 

suhtes, kus ladustatakse nii 

kemikaale kui ka taimeõlisid. 

Risk on väiksem, kui 

mahutiterminal kohaldab 

taimeõlide ladustamisel ELi 

nimekirja mereveol 

lubatavatest eelnevatest 

veostest. Kõige väiksem on 

risk juhul, kui taimeõlisid 

säilitatakse mahutites, mis on 

ette nähtud ainult toiduainete 

hoidmiseks. 

ELis asuvad terminalid, kus 

ladustatakse toiduks 

kasutatavaid õlisid ja rasvu, 

on kohustatud rakendama 

HACCPd (määrus (EÜ) nr 

852/2004). 

 

Säilituspaakide kasutamine 

üksnes toiduainete või sööda 

jaoks. Vastasel juhul peavad 

säilituspaagid vastama 

vähemalt ELi eelmisi veoseid 

käsitlevatele eeskirjadele, mis 

on kehtestatud direktiivis 

96/3/EÜ merevedude suhtes. 

 

Saastumine 

puhastusvahenditega 

K väike suur 3 Riskitase kehtib terminalide 

suhtes, kus ladustatakse nii 

kemikaale kui ka taimeõlisid. 

Seal ei pruugita kasutada 

puhastusvahendeid, mis 

sobivad toidutööstuses 

kasutamiseks. ELi 

mahutiterminalides, kus 

kohaldatakse HACCPd ning 

kus taimeõlisid ja kemikaale 

säilitatakse eraldatult, on 

valede puhastusvahendite 

kasutamise tõenäosus väga 

väike. 

 Puhastusvahendid peavad 

olema sobivad kasutamiseks 

toidutööstuses. 

 

 

Lahusti 

pinnakattevahendist 

K väike suur 3 Värsketest 

pinnakattevahenditest pärit 

lahustid, mis lähevad üle 

 Kasutada roostevabast 

terasest paake või värske 

pinnakattevahendiga paakide 
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õlisse ja võivad sattuda 

lõpuks rafineerimise ajal 

rasvhappedestillaatidesse. 

kasutamisel mitte laadida 

neisse rasvhappedestillaate. 

Termovedelikud mittekorras 

seadmetest 

K väike suur 3 Toksilisi termovedelikke 

võidakse endiselt kasutada. 

Ent kuna ladustamise ajal 

kohaldatakse suhteliselt 

madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse 

lekkimise tõenäosus väike. 

 Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab 

laoettevõttel olema 

dokumentatsioon 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida.  

Soovitatav on kasutada 

kuumutamiseks vett ja auru. 

Lisaainete väärkasutamine K väike suur 3 Toiduõlis kasutamiseks 

lubatud lisaained, mida 

kasutatakse söötadesse 

lisatavas õlis – või vastupidi –, 

milles kasutamiseks need ei 

pruugi olla lubatud. 

 Leppida kokku selgetes 

spetsifikatsioonides seoses 

lisaainete kasutamisega. 

 

Võltsimine mineraalõli 

lisamisega 

 väike suur 3 Päritoluriikides on toimunud 

võltsimisi mineraalõli 

lisamisega. Kontrolli on 

tõhustatud ja võltsimise 

tõenäosus on vähenenud. 
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 D. Kookosõli transport ookeanilaeval 

OHT  KAT.  TÕENÄOSUS  RASKUSASTE  RISKI TASE  PÕHJENDUS  

ÕIGUSAKTID, TOOTMISHARU 

STANDARDID JA/VÕI 

LEPINGUTINGIMUSED  

OHUTÕRJEMEEDE   MÄRKUSED  

Saastumine transpordil         

– Saastumine eelmise 

veosega, mis on tankides või 

torudes 

K keskmine  keskmine 3  Ookeanilaevadele, mis veavad toiduks 

kasutatavaid õlisid ja rasvu ELi, kehtib 

absoluutse miinimumina nõue, et 

vahetult eelnenud veos tohib olla kas 

toiduaine või toode, mis on direktiivis 

96/3/EÜ esitatud ELi eelnevate 

lubatavate veoste nimekirjas. 

Direktiivis 96/3/EÜ (erand 

määrusest (EÜ) nr 852/2004) on 

nõutud, et eelmisi veoseid tuleb 

kontrollida.   

 

 

FOSFA lepingud kohustavad müüjat 

õlide ja rasvade mereveo korral 

teavitama ostjat, millised olid kolm 

eelmist veost. 

 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta mahtlastina 

Euroopa Liitu või Euroopa Liidu 

siseselt (viide 14COD152)  (kaasa 

arvatud FOSFA töömeetodid). 

FOSFA laevapaakide 

nõuetele vastavuse, puhtuse 

ja sobivuse sertifikaat, mille 

väljastab FOSFA 

liikmesinspektor. FOSFA 

kombineeritud 

kaptenisertifikaat, mille on 

allkirjastanud 

kapten/vanemtüürimees, või 

samaväärne avaldus, mille on 

allkirjastanud laevaomanik või 

volitatud esindaja; seda 

kohaldatakse enne kõiki 

lastimisi või ümberlastimisi. 

 

       Ainult antud kauba jaoks ette 

nähtud torude kasutamine 

lastimiseks ja lossimiseks. 

 

– Saastumine 

puhastusvahenditega  

K väike  suur 3 Mereveoettevõtjad tavaliselt järgivad 

head tava. 

 Kontrollida laeva logiraamatut.   

Lahusti 

pinnakattevahendist 

K väike suur 3 Värsketest pinnakattevahenditest pärit 

lahustid, mis lähevad üle õlisse ja 

võivad sattuda lõpuks rafineerimise ajal 

 Kasutada roostevabast 

terasest paake või värske 

pinnakattevahendiga paakide 

 

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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Sööt 

R 

 

 

 

Kookosõlitoodete tootmisahela riskihinnang 

rasvhappedestillaatidesse. kasutamisel mitte laadida 

neisse rasvhappedestillaate. 

Termovedelikud mittekorras 

seadmetest 

K väike suur 3 Toksilisi termovedelikke võidakse 

endiselt kasutada. Ent kuna veo ajal 

kohaldatakse suhteliselt madalat 

soojendustemperatuuri, on 

termovedeliku tootesse lekkimise 

tõenäosus väike. 

FEDIOLi tegevusjuhis õlide ja 

rasvade veo kohta mahtlastina 

Euroopa Liitu või Euroopa Liidu 

siseselt (kaasa arvatud FOSFA 

töömeetodid). 

Kui on kasutatud 

termovedelikke, peab õli 

vedajal olema 

dokumentatsioon võimalike 

puhaskadude kohta, mida 

tuleb vajaduse korral 

asjakohaselt analüüsida. 

Soovitatav on kasutada 

kuumutamiseks vett ja auru. 

Hüdroõli mittekorras 

teisaldatavatest pumpadest 

K väike suur 3 Teisaldatavatest pumpadest pärit 

hüdroõli võib olla toksiline. 

 Kasutada teisaldatavaid 

pumpasid, mille hüdromootor 

on pumbast selgelt eraldatud. 

Kui see nii ei ole, tuleb 

kasutada toidutööstuses 

lubatud kvaliteediga hüdroõli. 

Pumbaga vahetult ühendatud 

hüdromootori korral võib 

tihendi purunemise korral 

hüdroõli lekkida taimeõlisse. 

Võltsimine mineraalõli 

lisamisega 

 väike suur 3 Päritoluriikides on toimunud võltsimisi 

mineraalõli lisamisega. Kontrolli on 

tõhustatud ja võltsimise tõenäosus on 

vähenenud. 

   

 

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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10. Lisa. Järelevalve miinimumnõuded –taimeõli ja valgujahu 

sektor 

1. Õliseemnete, taimeõli ja kõrvalsaaduste järelevalvekava 

EFISCi süsteemis osalejad rakendavad EFISCi juhendi punkti 4.4.3 kohast 

järelevalvekava.  

Kui riskihinnanguks ei ole piisavalt andmeid, kohaldatakse järgmisi 

järelevalve miinimumnõudeid. Analüüside minimaalne koguarv oleneb ühes 

asukohas valmistatud söödamaterjali kogusest tonnides, nagu on näidatud 

allpool esitatud tabelites. 

Tabel A. Õliseemned, koogid, srotid, kestad ja letsitiin 

Aastatoodang 

tonnides / näitaja 

< 300 000 ≥ 300 000 

< 600 000 

≥ 600 000 

Aflatoksiin B1* 4 6 8 

Desoksünivalenool 

(DON) 

4 6 8 

Zearalenoon (ZEA) 4 6 8 

Dioksiin 4 6 8 

Dioksiinitaoline PCB 4 6 8 

PCB 4 6 8 

Salmonella 52 52 52 

Raskmetallid (Pb, As, 

Hg, Cd) 

4 6 8 

Pestitsiidid 

(seemnetes) 

4 6 8 

Pestitsiidid (srotis) 4 6 8 

 

* Järgmistel toodetel on aflatoksiinide kõrgenenud risk: puuvillaseemned, 

maapähklid, maapähklikook, ekstraheeritud maapähklid, kuivatatud kopra, 

koprakook, ekstraheeritud kopra ja kreeka pähkli kook.  Tuleb teha lisaanalüüse 

(vt tabel C). 
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Tabel B. Uuringute arv vastavalt aastatoodangule tonnides ühes 

asukohas söödaõlide ja -rasvade (toor-, rafineeritud või vatsas 

lagunemise eest kaitstud õlid ja rasvad) ning nende kõrvalsaaduste 

puhul 

Aastatoodang 

tonnides / näitaja 

< 100 000 ≥ 100 000 

< 250 000 

≥ 250 000 

Dioksiin* 8 10 12 

Dioksiinitaoline 

PCB* 

8 10 12 

PCB 8 10 12 

Nikkel** 4 6 8 

Pestitsiidid 4 6 8 

PAH 

(benso(a)püreen) 

4 6 8 

 

* Rasvhappedestillaatide, palmi rasvhappedestillaatide, hüdrogeenitud 

desodestillaatide, seebirasva ja happeliste õlide ning kookose toorõli 

dioksiinisisalduse kontrollimise analüüsi kontrollikava (vt FEDIOLi tegevusjuhis 

dioksiinide kohta). 

** Analüüs üksnes siis, kui tootmisprotsessis kasutatakse niklit. 

Mükotoksiinide esinemist taimeõlides ja -rasvades ei uurita, v.a kookose toorõli 

puhul: vt tabel C 

Tabel C. Aflatoksiini B1 lisaanalüüside arv ühest paikkonnast pärit 

koguse kohta aastas 

Aastatoodang 

tonnides / näitaja 

< 300 000 ≥ 300 000 

< 600 000 

≥ 600 000 

Aflatoksiin B1 12 16 24 
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