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1. Įvadas 
 

FEDIOL nariai per metus susmulkina daugiau kaip 35 milijonus tonų aliejingųjų 
sėklų ir pagamina 11 mln. tonų aliejaus.  
 Be to, jie perdirba 6 mln. tonų importuoto aliejaus. FEDIOL nariai taip pat 
pagamina 25 mln. tonų miltų ir yra pagrindiniai dalyviai ES rinkoje, kuri yra 
didžiausia pasaulyje ir sunaudoja 57 mln. tonų miltų (šaltinis – „Oilworld“). 
Statistinius duomenis galima rasti adresu http://www.fediol.eu/. 

Europoje veikia apie 150 aliejingąsias sėklas perdirbančių ir aliejų bei riebalus 
gaminančių įmonių, jose dirba maždaug 20 000 žmonių. 

 
ES baltymų miltų ir aliejaus pramonė perdirba įvairių rūšių aliejingąsias sėklas, 
pupeles, vaisius ir riešutus, iš kurių gaminamas aliejus, skirtas ne tik žmonėms 

vartoti, bet ir gyvūnų pašarams gaminti, taip pat techniniams tikslams; be to, iš 
jų gaminami aliejingųjų sėklų miltai, kurie naudojami kaip baltymingi pašarai. 
Paprastai smulkinimo įmonėse būna įrengti rafinavimo įrenginiai, kuriuose 

gaminami riebalų produktai, skirti maistui, pašarui ar techninėms reikmėms. 
Toliau b ir c skyriuose pateikta išsamesnė informacija apie sektorių gaminamas 

pašarines žaliavas ir taikomus procesus. 
 
Siekdama padėti įmonėms tiekti saugius produktus, FEDIOL atliko pašarinių 
žaliavų, pagamintų iš šios pramonės perdirbamų pagrindinių kultūrinių augalų, 
grandinių rizikos vertinimą (taip pat žr. d skyrių). Šie vertinimai yra naudinga 

priemonė, kuria aliejingąsias sėklas smulkinančios ir aliejų rafinuojančios įmonės 
gali pasinaudoti vertindamos savo pačių pašarų saugos valdymo sistemas.  

Šioms įmonėms jie taip pat naudingi palaikant su klientais, tiekėjais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais dialogą grandinės kontrolės klausimais.  Taigi 
rizikos vertinimai padės sustiprinti pašarų grandinės saugą.  FEDIOL pabrėžia, 

kad už saugių pašarų tiekimą visų pirma tebėra atsakingos pačios įmonės ir kad 
šie vertinimai negali atstoti minėtos pareigos vykdymo. Rizikos vertinimais, 

kuriuose minimos kontrolės priemonės, išsamiau apibūdinama būtinųjų 
programų (BP) koncepcija, nurodyta pridedamo Bendrijos vadovo 5 skyriuje. 

 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970093/f1.html
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2. Pašarinių žaliavų sąrašas 
 

Pagrindinės pašarinės žaliavos, kurias perdirba ES baltymų miltų ir aliejaus 
pramonė, yra rapsai, sojos, saulėgrąžos, nerafinuotas alyvpalmių aliejus, 
nerafinuotas alyvpalmių sėklų aliejus ir nerafinuotas kokosų aliejus. 

 
Pavadinimas Numeris 

Pašarinių 

žaliavų 

kataloge 

(Reglamentas 

(ES) 

Nr. 68/2013) 

Numeris 

internetiniame 

Pašarinių 

žaliavų 

registre 

Aprašymas 

Kukurūzų gemalų 

miltai 

1.2.12 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant apdorotus kukurūzų 

gemalus. 

Sėmenų išspaudos 2.8.2 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas spaudžiant sėmenis. (Botaninis 

grynis ne mažesnis kaip 93 %). 

Sėmenų miltai 2.8.3 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant sėmenų išspaudas. Produktas gali būti apsaugotas nuo 

suirimo didžiajame skrandyje. 

Sėmenų išspaudų 

pašaras 

2.8.4 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas spaudžiant sėmenis. (Botaninis 

grynis ne mažesnis kaip 93 %). Jame gali būti iki 1 % naudotos 

balinamosios žemės ir filtravimą greitinančių priemonių (pvz., diatomito, 

amorfinių silikatų ir silicio, filosilikatų ir celiuliozės arba medienos plaušų) ir 

žalių lecitinų iš integruotų smulkinimo ir rafinavimo įrenginių. 

Sėmenų miltų 

pašaras 

2.8.5 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant sėmenų išspaudas. Jame gali būti iki 1 % naudotos 

balinamosios žemės ir filtravimą greitinančių priemonių (pvz., diatomito, 

amorfinių silikatų ir silicio, filosilikatų ir celiuliozės arba medienos plaušų) ir 

žalių lecitinų iš integruotų smulkinimo ir rafinavimo įrenginių. Produktas gali 

būti apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje. 

Sėmenų miltų pašaro 

atsargos 

04306-EN Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant sėmenų išspaudas, kaip aprašyta Pašarinių žaliavų 

kataloge (Reglamentas (ES) Nr. 68/2013, produkto numeris – 2.8.5).  Jame 

gali būti iki 2 % soupstokų (išskyrus lecitinus) iš integruotų smulkinimo ir 

rafinavimo įrenginių. 

Rapsų išspaudos 2.14.2 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas spaudžiant rapsų sėklas. Produktas 

gali būti apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje. 

Rapsų miltai 2.14.3 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant rapsų išspaudas. Produktas gali būti apsaugotas nuo 

suirimo didžiajame skrandyje. 

Ekstruduoti rapsai 2.14.4 Produktas, gaunamas iš sveikų rapsų sėklų, apdorojamų drėgnoje ir šiltoje 

aplinkoje, slėgiu gerinant krakmolo savybę tirštėti. Produktas gali būti 

apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje. 

Rapsų baltymų 2.14.5 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas atskiriant rapsų išspaudų arba rapsų 

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://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
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
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koncentratai baltymų frakcijas. 

Rapsų išspaudų 

pašaras 

2.14.6 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas spaudžiant rapsų sėklas. Jame gali 

būti iki 1 % naudotos balinamosios žemės ir filtravimą greitinančių 

priemonių (pvz., diatomito, amorfinių silikatų ir silicio, filosilikatų ir 

celiuliozės arba medienos plaušų) ir žalių lecitinų iš integruotų smulkinimo ir 

rafinavimo įrenginių. Produktas gali būti apsaugotas nuo suirimo didžiajame 

skrandyje. 

Rapsų miltų pašaras 2.14.7 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant rapsų išspaudas. Jame gali būti iki 1 % naudotos 

balinamosios žemės ir filtravimą greitinančių priemonių (pvz., diatomito, 

amorfinių silikatų ir silicio, filosilikatų ir celiuliozės arba medienos plaušų) ir 

žalių lecitinų iš integruotų smulkinimo ir rafinavimo įrenginių. Produktas gali 

būti apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje. 

Rapsų miltų pašaro 

atsargos 

04263-EN Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant rapsų išspaudas, kaip aprašyta Pašarinių žaliavų 

kataloge (Reglamentas (ES) Nr. 68/2013, produkto numeris – 2.14.7).  

Jame gali būti iki 2 % soupstokų (išskyrus lecitinus) iš integruotų 

smulkinimo ir rafinavimo įrenginių. 

Sezamų išspaudos 2.17.3 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas spaudžiant sezamų sėklas (druskos 

rūgštyje netirpių pelenų kiekis  ne didesnis kaip 5 %). 

Skrudintos sojos 2.18.1 Atitinkamai termiškai apdorotos gauruotosios sojos (Glycine max. L. Merr.). 

(Ureazės aktyvumas ne didesnis kaip 0,4 mg N/g × min.). Produktas gali 

būti apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje. 

Sojų išspaudos 2.18.2 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas spaudžiant sojų sėklas. 

Nelukštentų sojų 

miltai 

2.18.3 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant sojas. (Ureazės aktyvumas ne didesnis kaip 0,4 mg 

N/g × min.).  

Produktas gali būti apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje. 

Lukštentų sojų miltai 2.18.4 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant lukštentas sojas. (Ureazės aktyvumas ne didesnis kaip 

0,5 mg N/g × min.). Produktas gali būti apsaugotas nuo suirimo didžiajame 

skrandyje. 

Sojų lukštai 2.18.5 Produktas, gaunamas išlukštenus sojas. 

Ekstruduotos sojos 2.18.6 Produktas, gaunamas iš sveikų sojų, apdorojamų drėgnoje ir šiltoje 

aplinkoje, slėgiu gerinant krakmolo savybę tirštėti. Produktas gali būti 

apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje. 

Sojų dribsniai 2.18.12 Produktas, gaunamas suslėgus kaitinant arba mikronizuojant 

infraraudonaisiais spinduliais ir mechaniškai valcuojant lukštentas sojas. 

(Ureazės aktyvumas ne didesnis kaip 0,4 mg N/g × min.). 

Sojų miltų pašaras 2.18.13 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant sojas. (Ureazės aktyvumas ne didesnis kaip 0,4 mg 

N/g × min.). Jame gali būti iki 1 % naudotos balinamosios žemės ir 

filtravimą greitinančių priemonių (pvz., diatomito, amorfinių silikatų ir silicio, 

filosilikatų ir celiuliozės arba medienos plaušų) ir žalių lecitinų iš integruotų 

smulkinimo ir rafinavimo įrenginių. Produktas gali būti apsaugotas nuo 

suirimo didžiajame skrandyje. 

Lukštentų sojų miltų 

pašaras 

2.18.14 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant lukštentas sojas. (Ureazės aktyvumas ne didesnis kaip 

0,5 mg N/g × min.). Jame gali būti iki 1 % naudotos balinamosios žemės ir 

filtravimą greitinančių priemonių (pvz., diatomito, amorfinių silikatų ir silicio, 

filosilikatų ir celiuliozės arba medienos plaušų) ir žalių lecitinų iš integruotų 

smulkinimo ir rafinavimo įrenginių. Produktas gali būti apsaugotas nuo 
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suirimo didžiajame skrandyje. 

Sojų miltų pašaro 

atsargos 

04286-EN Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant sojas, kaip aprašyta Pašarinių žaliavų kataloge 

(Reglamentas (ES) Nr. 68/2013, produkto numeris – 2.18.13). Jame gali 

būti iki 1,5 % soupstokų (išskyrus lecitinus) iš integruotų smulkinimo ir 

rafinavimo įrenginių. 

Lukštentų sojų miltų 

pašaro atsargos 

04294-EN Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant lukštentas sojas, kaip aprašyta Pašarinių žaliavų 

kataloge (Reglamentas (ES) Nr. 68/2013, produkto numeris – 2.18.14). 

Jame gali būti iki 1,5% soupstokų (išskyrus lecitinus) iš integruotų 

smulkinimo ir rafinavimo įrenginių. 

Saulėgrąžų 

išspaudos 

2.19.2 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas spaudžiant saulėgrąžų sėklas. 

Saulėgrąžų miltai 2.19.3 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant saulėgrąžų sėklų išspaudas. Produktas gali būti 

apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje. 

Lukštentų saulėgrąžų 

miltai 

2.19.4 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant saulėgrąžų sėklas, nuo kurių pašalinti lukštai ar jų 

dalis. 

Žalios ląstelienos sausojoje medžiagoje turi būti ne daugiau kaip 27,5 %. 

Saulėgrąžų miltų 

pašaro atsargos 

04285-EN Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant saulėgrąžų išspaudas, kaip aprašyta Pašarinių žaliavų 

kataloge (Reglamentas (ES) Nr. 68/2013, produkto numeris – 2.19.6).  

Jame gali būti iki 2 % soupstokų (išskyrus lecitinus) iš integruotų 

smulkinimo ir rafinavimo įrenginių. 

Lukštentų saulėgrąžų 

miltų pašaro 

atsargos 

04274-EN Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant saulėgrąžų sėklų, nuo kurių pašalinti lukštai ar jų dalis, 

išspaudas, kaip aprašyta Pašarinių žaliavų kataloge (Reglamentas (ES) 

Nr. 68/2013, produkto numeris – 2.19.7).  Jame gali būti iki 2 % soupstokų 

(išskyrus lecitinus) iš integruotų smulkinimo ir rafinavimo įrenginių. 

Saulėgrąžų lukštai 2.19.5 Produktas, gaunamas lukštenant saulėgrąžas. 

Saulėgrąžų miltų 

pašaras 

2.19.6 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant saulėgrąžų išspaudas. Jame gali būti iki 1 % naudotos 

balinamosios žemės ir filtravimą greitinančių priemonių (pvz., diatomito, 

amorfinių silikatų ir silicio, filosilikatų ir celiuliozės arba medienos plaušų) ir 

žalių lecitinų iš integruotų smulkinimo ir rafinavimo įrenginių. Produktas gali 

būti apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje. 

Lukštentų saulėgrąžų 

miltų pašaras 

2.19.7 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant ir atitinkamai 

termiškai apdorojant saulėgrąžų sėklas, nuo kurių pašalinti lukštai ar jų 

dalis. Jame gali būti iki 1 % naudotos balinamosios žemės ir filtravimą 

greitinančių priemonių (pvz., diatomito, amorfinių silikatų ir silicio, 

filosilikatų ir celiuliozės arba medienos plaušų) ir žalių lecitinų iš integruotų 

smulkinimo ir rafinavimo įrenginių. 

Žalios ląstelienos sausojoje medžiagoje turi būti ne daugiau kaip 27,5 %. 

Aliejus ir riebalai 

(Pavadinimas 

papildomas augalų 

rūšies pavadinimu.) 

2.20.1 Iš augalų gaunamas aliejus ir riebalai (išskyrus ricinos aliejų iš ricinmedžio). 

Produktas gali būti išvalytas nuo dervų, rafinuotas ir (arba) hidrintas. 

Žali lecitinai 2.21.1 Produktas, gaunamas vandeniu pašalinant dervas iš aliejingųjų sėklų ir 

vaisių gautą nerafinuotą aliejų. Valant nuo dervų nerafinuotą aliejų gali būti 
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pridedama citrinų rūgšties, fosforo rūgšties arba natrio hidroksido. 

Aguonų miltai 2.23.2 Aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant aguonų išspaudas. 

Rūgštieji aliejai, 

gaunami rafinuojant 

cheminiu būdu 

(Pavadinimas 

papildomas augalų 

rūšies pavadinimu.) 

13.6.1 Produktas, gaunamas mažinant aliejų ir augalinių ir gyvūninių riebalų 

rūgštingumą šarminant ir rūgštinant, po to atskiriant vandeninį sluoksnį, 

kuriame yra laisvųjų riebalų rūgščių, aliejų ar riebalų ir natūraliai 

pasitaikančių sėklų, vaisių ar gyvūnų audinių sudedamųjų dalių, pvz., 

monogliceridų, digliceridų, lecitino ir ląstelienos. 

Riebalų rūgščių 

distiliatai, gauti 

rafinuojant 

mechaniniu būdu 

13.6.5 Produktas, gaunamas mažinant aliejų ir augalinių ir gyvūninių riebalų 

rūgštingumą distiliuojant, kuriame yra laisvųjų riebalų rūgščių, aliejų ar 

riebalų ir natūraliai pasitaikančių sėklų, vaisių ar gyvūnų audinių 

sudedamųjų dalių, pvz., monogliceridų, digliceridų, sterolių ir tokoferolių. 

Grynosios distiliuotos 

riebalų rūgštys, 

gautos skaidant 

13.6.7 Produktas, gautas distiliuojant žalias riebalų rūgštis, gautas skaidant aliejų ir 

(arba) riebalus ir hidrinant. Iš esmės jo sudedamosios dalys – grynosios 

distiliuotos riebalų rūgštys C6-C24, alifatinės, linijinės monokarboksirūgštys, 

prisotintos ir neprisotintos. 

Jame gali būti iki 50 ppm nikelio, likusio po hidrinimo. 

Soupstokai, gaunami 

rafinuojant cheminiu 

būdu 

13.6.8 Produktas, gaunamas mažinant aliejų ir riebalų rūgštingumą vandeniniu 

kalcio, magnio, natrio arba kalio hidroksido tirpalu, kuriame yra riebalų 

rūgščių druskų, aliejų ar riebalų ir natūraliai pasitaikančių sėklų, vaisių ar 

gyvūnų audinių sudedamųjų dalių, pvz., monogliceridų, digliceridų, lecitino ir 

ląstelienos. 

Deodistiliatai, 

gaunami rafinuojant 

cheminiu būdu (tik 

su atlikta dioksinų 

analize, atsekami, 

kai nustatyta, kad 

produkte esanti 

dioksinų 

koncentracija 

neviršija Reglamento 

(EB) Nr. 183/2005) 

II priede teisiškai 

nustatytų ribinių 

verčių) 

02202-EN Produktas, gaunamas distiliuojant neutralizuotus augalinės (...) kilmės 

aliejus ir vėliau perdirbamas, jo sudėtyje yra aliejaus ar riebalų sudedamųjų 

dalių. 

Organinėmis 

rūgštimis esterintų 

riebalų rūgščių 

monogliceridai ir 

digliceridai 

(Pavadinimas iš 

dalies pakeičiamas 

arba papildomas 

nurodant naudotas 

riebalų rūgštis. / 

Pavadinimas iš dalies 

pakeičiamas arba 

papildomas nurodant 

organinę rūgštį.) 

13.6.9 Organinėmis rūgštimis esterintų riebalų rūgščių, turinčių ne mažiau kaip 

keturis anglies atomus, monogliceridai ir digliceridai. 

Žalias glicerinas 13.8.1 Šalutinis produktas, gaunamas tokiais būdais: 

– aliejaus ir (arba) riebalų perdirbimo proceso metu juos skaidant, siekiant 

gauti riebalų rūgštis ir glicerolio vandenį, po to koncentruojant glicerolio 

vandenį neapdorotam gliceroliui gauti arba peresterinant (gali būti iki 0,5 % 

metanolio) natūralius aliejus ir (arba) riebalus riebalų rūgščių metilo 
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esteriams ir glicerolio vandeniui gauti, po to koncentruojant glicerolio 

vandenį neapdorotam gliceroliui gauti. 

– biodyzelino gamybos produktas (riebalų rūgščių metilo arba etilo esteriai), 

gaunamas peresterinant konkrečiai nenurodytus augalinius ir gyvūninius 

aliejus bei riebalus. Glicerine gali būti likę mineralinių ir organinių druskų (iki 

7,5 %). 

Jame gali būti iki 0,5 % metanolio ir iki 4 % organinės medžiagos be 

glicerolio (angl. Matter Organic Non Glycerol, MONG), sudarytos iš riebalų 

rūgčių metilo esterių, riebalų rūgčių etilo esterių, laisvųjų riebalų rūgčių ir 

gliceridų.  

– muilinant augalinius arba gyvūninius aliejus ir (arba) riebalus, paprastai 

naudojant šarmus ir (arba) šarminius žemės metalus, muilui gauti. 

Jame gali būti iki 50 ppm nikelio, likusio po hidrinimo. 

Glicerinas 13.8.2 Produktas, gaunamas tokiais būdais: 

– aliejaus ir (arba) riebalų perdirbimo proceso metu juos skaidant, po to 

koncentruojant glicerolio vandenį ir rafinuojant distiliavimo būdu (žr. 

apdorojimo būdų žodyno B dalies 20 įrašą), arba jonų mainų proceso metu; 

b) peresterinant natūralius aliejus ir (arba) riebalus riebalų rūgščių metilo 

esteriams ir žaliam glicerolio vandeniui gauti, po to koncentruojant glicerolio 

vandenį neapdorotam gliceroliui gauti ir rafinuojant distiliavimo būdu arba 

jonų mainų proceso metu; 

– biodyzelino gamybos produktas (riebalų rūgščių metilo arba etilo esteriai), 

gaunamas peresterinant konkrečiai nenurodytus augalinius ir gyvūninius 

aliejus bei riebalus, po to rafinuojant gliceriną. Mažiausias glicerolio kiekis: 

99 % sausosios medžiagos. 

– Muilinant augalinius arba gyvūninius aliejus ir (arba) riebalus, paprastai 

naudojant šarmus ir (arba) šarminius žemės metalus, muilui gauti, po to 

rafinuojant neapdorotą glicerolį ir distiliuojant. 

Jame gali būti iki 50 ppm nikelio, likusio po hidrinimo. 

 

 
 

Sojos ir saulėgrąžos gali būti išlukštentos – taip gaunami miltai, kuriuose mažai 
ląstelienos ir todėl daug baltymų (baltymingi ir nebaltymingi miltai). 

 
Kitos perdirbamos aliejingosios sėklos yra sėmenys, sezamų sėklos, kukurūzų gemalai 

ir aguonų sėklos. Kiti perdirbami aliejai yra sviestmedžio, taukmedžio, dygminų sėklų 

ir žemės riešutų aliejai. 
 
Pirmiau pateiktas sąrašas bus keičiamas, prireikus atsižvelgiant į aliejaus ir baltymų 
miltų pramonėje įvykusius pramoninius pokyčius ar ES teisės aktų dėl pašarinių 

žaliavų pakeitimus, pvz., Pašarinių žaliavų katalogo peržiūrą. 
 
Pirmiau pateiktas sąrašas nėra išsamus. Laikantis šio vadovo reikalavimų, reikia atlikti 

visų produktų, parduodamų kaip pašarinės žaliavos, rizikos vertinimą.  
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3.  Pagrindinių procesų apžvalga 
 

3.1 ALIEJINGŲJŲ SĖKLŲ SMULKINIMAS 
 

SĖKLŲ IR (ARBA) PUPELIŲ VALYMAS, DŽIOVINIMAS IR PARUOŠIMAS 

Pirmiausia sėklos ir (arba) pupelės nuvalomos ir išdžiovinamos. Svetimkūniai, pvz., 
akmenys, stiklas ir metalas, išimami sijojant ir naudojant magnetus, tada pašalinami 
iš pašarų grandinės. 

Džiovinama vengiant sąlyčio su degimo dujomis, nebent naudojamos gamtinės 
dujos. 

Kai kurios aliejingosios sėklos, pvz., sojos ir saulėgrąžos, po valymo gali būti 
išlukštentos. Pašalinus lukštus, miltuose būna mažiau žalios ląstelienos, taigi daugiau 
baltymų. Sojų lukštai taip pat gali būti naudojami pašarams tokie, kokie yra, arba 
gali būti paversti granulėmis. 
 

 
3.1.2 SMULKINIMAS IR KAITINIMAS 

Sėklos, kuriose yra daug aliejaus, pvz., rapsai ir saulėgrąžos, po išankstinio kaitinimo 
etapo paprastai yra mechaniškai spaudžiamos. Išspaustoje masėje būna iki 
aštuoniolikos procentų aliejaus, ji toliau apdorojama ekstraktoriuje.  Kai kuriais 
atvejais išspausta masė dar stipriai spaudžiama. Taip aliejaus kiekis sumažinamas iki 
mažiau nei dešimties procentų ir gaunamos išspaudos, parduodamos pašarams 
gaminti. Sojose yra palyginti mažai aliejaus. Jos termiškai apdorojamos, mechaniškai 
susmulkinamos ir taip iš jų pagaminamos žaliavos ir (arba) dribsniai, kurie toliau 
ekstrahuojami. 

Kartais žaliava, kurioje yra aliejaus, spaudžiama nekaitinant; toks aliejus vadinamas 

šaltai spaustu aliejumi. Kadangi šaltojo spaudimo būdu ekstrahuojamas ne visas 
aliejus, šis būdas taikomas tik gaminant keletą specialių maistui skirto aliejaus rūšių, 

pvz., alyvuogių aliejų. 
 

3.1.3 EKSTRAHAVIMAS TIRPIKLIAIS 

Ekstrahuojant tirpikliais, iš sėklų ir (arba) pupelių išskiriamas aliejus. Iš anksto 
perdirbtos sėklos ir (arba) pupelės apdorojamos taikant kelių pakopų priešsrovinį 
procesą ir naudojant tirpiklį, kol likusio aliejaus kiekis sumažėja iki mažiausio galimo 
kiekio. Kaip ekstrahavimo tirpiklis paprastai naudojamas heksanas.  
  

Miscela yra aliejaus ir tirpiklio mišinys. Distiliuojant jis suskaidomas į dvi 
sudedamąsias dalis – aliejų ir tirpiklį. Ekstrahuojant tirpiklis perdirbamas, kad jį 
būtų galima naudoti pakartotinai. 
 

3.1.4 TIRPIKLIŲ PAŠALINIMAS IR SKRUDINIMAS 

Miltai, kuriuose yra heksano, apdorojami tirpiklius šalinančiame skrudintuve, 
naudojant netiesioginį kaitinimą ir garus. Skrudinimo procesas, kuriuo šalinami 
tirpikliai, taikomas trimis tikslais:  pirma – norint iš miltų pašalinti tirpiklį; antra – 

norint padidinti miltų maistinę vertę, pvz., sumažinant gliukozinolatų ar tripsino 

inhibitorių kiekį; ir trečia – norint kuo labiau sumažinti biologinės taršos pavojų. 
 

3.1.5 DŽIOVINIMAS, VĖSINIMAS, LAIKYMAS 

Kad gaunama pašarinė žaliava būtų stabili, tinkama vežti ir laikyti, vėliau miltai 
džiovinami ir vėsinami. Paprastai aliejingųjų sėklų miltai laikomi bokštiniuose 
aruoduose. Šiuo metu pakavimas į maišus ribojamas, išimtis taikoma tik išskirtiniais 
atvejais. Kad miltai nekibtų prie bokštinio aruodo sienų, dažnai įdedama lipnumą 
reguliuojančios medžiagos (pvz., mineralinio molio). To ypač reikia silosui pasiekus 
didelį aukštį. Naudojamos tokios lipnumą reguliuojančios medžiagos, kurias 
leidžiama naudoti pagal ES pašarų teisės aktus. 
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3.2   RAFINAVIMAS 

 

Nerafinuotas aliejus, gaunamas spaudžiant ir (arba) ekstrahuojant, kartais tiesiogiai 
naudojamas maistui ar pašarams. Vis dėlto daugeliu atvejų nerafinuotas aliejus yra 
rafinuojamas. 

Rafinuojant nerafinuotą aliejų, iš jo pašalinamos dervos ar žali lecitinai, taip pat 
laisvosios riebalų rūgštys (LRR), ir taip gaunamas neutralus maistinio aliejaus skonis, 
o kartu išlaikoma jo maistinė vertė ir užtikrinama produkto kokybė ir stabilumas.  

 
3.2.1 DERVŲ PAŠALINIMAS: CHEMINIS IR MECHANINIS RAFINAVIMAS 

Dervų pašalinimas yra pirmasis rafinavimo etapas – jame iš aliejaus pašalinamos 

dervos ir (arba) žali lecitinai. Šiuo tikslu nerafinuotas aliejus aukštoje temperatūroje 
apdorojamas vandeniu, fermentais arba maistine rūgštimi. Hidratuotos dervos 

pašalinamos šio etapo pabaigoje arba po neutralizacijos. Dervos yra lecitinų 
gamybos žaliava.  
 

3.2.2 NEUTRALIZACIJA: CHEMINIS RAFINAVIMAS 

LRR yra atsakingos už aliejaus rūgštingumą. Cheminis rafinavimas – tradicinis 

aliejaus rafinavimo metodas, kurio vienas iš etapų yra šių LRR neutralizacija 
nerafinuotame aliejuje.  Neutralizuojant aliejus apdorojamas maistiniu šarminiu 
tirpalu (natrio hidroksidu), kuris reaguoja su LRR ir susidaro soupstokas.  

 
Soupstokas kartu su nusodintomis dervomis (jeigu jų dar yra) nuo aliejaus atskiriami 

centrifuguojant. Paprastai soupstokus sudaro 40 % vandens ir 60 % riebalinės 
medžiagos (LRR, trigliceridai). Įrenginiuose, kuriuose ir smulkinamos aliejingosios 
sėklos, ir rafinuojamas sėklų aliejus, tam tikras muilo ir dervų kiekis (apie 1,5 %) 

gali būti vėl įdėtas į miltus arba išspaudas.  
Soupstokai taip pat gali būti parduodami rinkoje kaip pašarinės žaliavos pavadinimu 

„soupstokai“ arba, naudojant rūgštį, gali būti suskaidomi į rūgščiuosius aliejus. 
Dervų ir soupstokų gamyba integruotuose smulkinimo ir rafinavimo įrenginiuose – tai 
procesas, kurio metu iš aliejaus nuolat šalinamos dervos ir laisvosios riebalų rūgštys 

ir kaip dervos ar soupstokai nuolat dedamos į miltus ar išspaudas. Soupstokų 
sudedamosios dalys yra natūralios sėklų ar pupelių sudėties dalis. Tai reiškia, kad į 

smulkinimo procesą vėl grąžinamos tik natūralios nuo sėklų ir pupelių atskirtos 
sudedamosios dalys. Tai, ar integruotuose smulkinimo ir rafinavimo įrenginiuose 
soupstokai vėl įdedami į miltus ar išspaudas, priklauso nuo įrenginio projektavimo. 

Nuo kasdienių valdymo sprendimų tai nepriklauso.  
2013 m. sausio 17–18 d. posėdyje Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis 

komiteto Gyvūnų mitybos skyrius patvirtino, kad miltai ir išspaudos, į kuriuos 
integruotuose smulkinimo ir rafinavimo įrenginiuose įdėta soupstokų, yra pašarinės 
žaliavos. 

 
3.2.3 BALINIMAS: CHEMINIS IR MECHANINIS RAFINAVIMAS 

Balinimo (spalvos pašalinimo) tikslas yra sumažinti pigmentų, pvz., karotinoidų ir 

chlorofilo, kiekį, tačiau taip apdorojant pašalinami ir fosfatidai, muilas, metalų 
pėdsakai, oksidacijos produktai ir baltymai. Šių sudedamųjų dalių pėdsakai trukdo 
toliau apdoroti produktą. Dėl jų suprastėja galutinio produkto kokybė, todėl jie 

pašalinami adsorbcijos būdu, naudojant aktyvintąjį molį ar silicio dioksidą. 
Integruotuose smulkinimo ir rafinavimo įrenginiuose panaudota balinamoji žemė gali 

būti grąžinama į miltus. Iš grynojo rafinavimo įrenginių ir (arba) kietinimo įrenginių, 
balinamoji žemė, kurios sudėtyje yra nikelio, į pašarines žaliavas negrąžinama ir 
pašalinama iš pašarų grandinės.  Jeigu nerafinuotame aliejuje yra sunkiųjų 

policiklinių aromatinių angliavandenilių, jie pašalinami naudojant aktyvintąsias 
anglis.  Balinamasis molis, kuriame yra aktyvintųjų anglių, pašalinamas iš pašarų 
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sektoriaus. 
 
 

3.2.4 SKAIDRINIMAS: PASIRINKTINAI – CHEMINIS IR MECHANINIS RAFINAVIMAS 

Skaidrinant vaškas kristalizuojamas ir pašalinamas filtruojant, kad žemesnėje 

temperatūroje skystoji frakcija neimtų drumstis. Filtravimo paplotį, likusį po 

filtravimo proceso, sudaro aliejus, vaškas ir filtravimą greitinančios priemonės. 
Filtravimo paplotis gali būti perdirbtas skrudintuve ir įdėtas į miltus (integruotame 
smulkinimo ir rafinavimo įrenginyje) arba parduotas toks, koks yra, kaip pašarinė 

žaliava (kai įrenginyje atliekamas tik rafinavimas). Angliškas terminas 
„winterisation“, kuriuo įvardijamas šis procesas, pirmą kartą pavartotas prieš kelis 

dešimtmečius, kai vilnamedžių sėklų aliejus šiam procesui atlikti būdavo paliekamas 
žemoje (žiemos) temperatūroje. Skaidrinimo procesai, kurių metu temperatūra 
naudojama kristalizacijai kontroliuoti, taikomi saulėgrąžų ir kukurūzų aliejui.  Šis 

procesas dar vadinamas deparafinavimu. 
 

3.2.5 DEZODORAVIMAS: CHEMINIS RAFINAVIMAS 

Dezodoravimas yra vakuuminio distiliavimo vandens garais procesas, kurio metu 

pašalinamos palyginti lakios sudedamosios dalys, riebalams ir aliejams suteikiančios 

nepageidaujamą skonį, spalvą ir kvapą.  Tai galima padaryti todėl, kad labai skiriasi 
šių nepageidaujamų medžiagų ir trigliceridų lakumas. 

Dezodoravimo tikslas – stripingo būdu pašalinti kvapus, netinkamą skonį ir kitas  

lakias sudedamąsias dalis, pvz., pesticidus ir lengvuosius policiklinius aromatinius 

angliavandenilius. 

Kruopščiai atliekant šį procesą, taip pat pagerės aliejaus stabilumas bei spalva ir bus 

išsaugota jo maistinė vertė. 

Atsižvelgiant į tai, kiek laiko veikiama dezodoravimo medžiaga, procesas atliekamas 
vakuuminiu būdu (0,5–8 mbar), 180–270 °C temperatūroje, 

naudojant stripingo priemonę, pvz., garus arba azotą, nes kvapą ir skonį 
suteikiančios medžiagos paprastai yra lakios.  Sąlygos koreguojamos pagal poreikį, 
neperžengiant nurodytų ribų, ir taip užtikrinama, kad specifinės medžiagos būtų 

pašalintos. 
Šiame etape toliau šalinami baltymai. 

 
3.2.6 DISTILIAVIMAS: MECHANINIS RAFINAVIMAS 

Atliekant mechaninį rafinavimą, LRR šalinami distiliavimo būdu; LRR virimo 
temperatūra yra žemesnė nei trigliceridų aliejaus. LRR, gauti rafinuojant mechaniniu 

būdu, vadinami riebalų rūgščių distiliatais. Grynojo rafinavimo įmonės, t. y., įmonės, 
perkančios nerafinuotą aliejų, taigi nesmulkinančios aliejingųjų sėklų, dažnai 
mechaniniu būdu rafinuoja atogrąžinių augalų aliejus, pvz., alyvpalmių aliejų, 

alyvpalmių sėklų aliejų ir kokosų aliejų. Integruotuose smulkinimo ir rafinavimo 
įrenginiuose taip pat gali mechaniniu būdu rafinuoti sėklų aliejus, pvz., rapsų, 

saulėgrąžų ir sojų aliejų. Rafinuojant mechaniniu būdu, nėra nerafinuoto aliejaus 
neutralizavimo etapo, todėl soupstokai negaminami.  
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3.3 ALIEJŲ IR RIEBALŲ MODIFIKAVIMAS 

 
3.3.1 HIDRINIMAS 

Hidrinant vandenilis reaguoja su riebalų rūgščių nesočiaisiais taškais.   
 Hidrinimo tikslas – mažinant aliejaus nesočiųjų dvigubųjų jungčių skaičių, gauti 
aliejų ir riebalų, kuriems būdingos specifinės lydymosi ar oksidacinio stabilumo 
savybės.  

Hidrinimas vyksta aliejui reaguojant su vandenilio dujomis, 

naudojant karštį ir metalo katalizatorius, pvz., nikelį. 

 
3.3.2 PERESTERINIMAS 

Norint pasiekti geresnių aliejaus ir (arba) riebalų lydymosi savybių, taip pat galima

 atlikti peresterinimą, kuris apibrėžiamas kaip skirtingų riebalų ir (arba) aliejų,
 kurių pagrindas yra glicerolis,   apsikeitimas riebalų rūgštimis.   
Peresterinimo procesas yra dviejų rūšių – cheminis ir fermentinis.  

Cheminio peresterinimo, naudojant pagrindinius katalizatorius, pvz., natrio metilatą, 

rezultatas yra neselektyvus arba atsitiktinis riebalų rūgščių persigrupavimas. 
Peresterinimas naudojant imobilizuotas lipazes pramonėje taikomas dažniau, nes juo 

selektyviai modifikuojama riebalų rūgščių vieta trigliceriduose. 

Po peresterinimo gautas produktas (prireikus) balinamas ir (pakartotinai) 
dezodoruojamas. 

 
3.3.3 FRAKCIONAVIMAS 

Triglicerido lydymosi temperatūra nustatoma pagal jo grandinės ilgį. Frakcionuojant 
atliekama kontroliuojama kristalizacija. Kietosios medžiagos pašalinamos naudojant 

tirpiklius, skaidrinant arba spaudžiant. Spaudžiama veikiant hidrauliniu slėgiu arba 
atliekant vakuuminį filtravimą. 

Frakcionavimas taikomas specialiesiems riebalams gaminti iš alyvpalmių arba 
alyvpalmių sėklų aliejaus. 

 
3.3.4 SKAIDYMAS 

Skaidant vandeniu, esant dideliam trigliceridų esterinių jungčių slėgiui, gaunamos 

riebalų rūgštys ir glicerolio molekulės. Glicerolis atskiriamas kartu su vandeniu. 
 
Toliau pateiktose technologinėse schemose pavaizduoti pagrindiniai taikomi 

procesai: 

– aliejingųjų sėklų smulkinimas; 

– aliejaus cheminis rafinavimas; 

- aliejaus mechaninis rafinavimas; 

– tolesnis rafinuoto aliejaus perdirbimas. 
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3.4 SMULKINIMO TECHNOLOGINĖ SCHEMA 
 
 
 
 
 
 
  

Aliejingųjų sėklų smulkinimo technologinė 

schemaa 

Sėklos 

Smulkinimas ir 

kaitinimas 

Išankstinis 

spaudimas 

Ekstrahavimas 

tirpikliais 

Tirpiklių pašalinimas 

distiliuojant / stripingu 

Nerafinuotas 

aliejus 

Psl. 19,37 & 

 

Iki dervų pašalinimo 

Nerafinuotas 

aliejus 

Iki dervų pašalinimo 

Filtravimą 

greitinanti 

medžiaga 

Nuo balinimob 

Skrudinimas 

tirpikliams pašalinti 

Džiovinimas 

Vėsinimas 

Miltai 

Psl. 20, 38 &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 

Nuo rafinavimob 

Soupstokai 

Nuo skaidrinimob 

Naudota 

balinamoji 

žemė 

Valymas, 

džiovinimas, 

lukštenimas 
Lukštai 

Tirpiklis 

Išspaudos 

Lipnumą 

reguliuojanti 

medžiaga 

aTipiška technologinė schema; įvairiose gamyklose proceso etapų eilės tvarka gali skirtis. 
b Skaičius atitinka nurodytąjį Pašarinių žaliavų kataloge (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 68/2013). 
cTaikytina tik integruotiems smulkinimo ir rafinavimo įrenginiams. 
d Taikytina tik integruotiems smulkinimo ir rafinavimo įrenginiams. 

Stiprus spaudimas 
Išspaudos 

(2.1.4.2, 2.1.4.6)
c 
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3.5 CHEMINIO RAFINAVIMO TECHNOLOGINĖ SCHEMA 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rafinavimo (cheminio rafinavimo) technologinė schemaa 

Nerafinuotas 

aliejus 

Nuo distiliavimo / 

stripingo 
Nuo išankstinio 

spaudimo 

Dervų 

pašalinimas 

Nuo dervų 

išvalytas 

nerafinuotas 

aliejus 

(2.20.1)
c 

Neutralizacija 

Balinimas 

Skaidrinimas 

Dezodoravimas 

Rafinuotas 

aliejus 

Psl. 23, 41, 59,73, 

90d 

(2.20.1)
c 

Deodistiliatas 

Psl. 26, 44, 62, 

76,93d 

Šarminis 

tirpalas 

Aktyvintoji 

anglis 

(pasirinktinai

) 
Filtravimą 

greitinanti 

medžiaga 

Žali lecitinai 

(šlapios 

dervos) 

(2.21.1)
c 

Džiovinimas 

Lecitinai 

Riebalų 

rūgščių 

druskos 

(13.6.4)
c 

Iki skrudinimo 

tirpikliams 

pašalintib 

Filtravimą 

greitinanti 

medžiaga 

Skaidymas Rūgštys 

Sūrus 

vanduo 
Rūgštusis 

aliejus 

Psl. 25, 43, 61, 75, 

92**** 

(13.6.1)** 
Naudota 

balinamoji 

žemėb 

Iki ekstrahavimo 

tirpikliaise 

Iki skrudinimo 

tirpikliams 

pašalintie 

Rūgštys 

Soupstokai 

(13.6.8)
c 

aTipiška technologinė schema; įvairiose gamyklose proceso etapų eilės tvarka gali skirtis. 
bNaudota balinamoji žemė su aktyvintąja anglimi integruotuose smulkinimo ir rafinavimo įrenginiuose į miltus 
negrąžinama, ji pašalinama už pašarų grandinės ribų. 
cSkaičius atitinka nurodytąjį Pašarinių žaliavų kataloge (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 68/2013). 
dŠie puslapių numeriai yra nuorodos į šiame priedėlyje pateiktus saugos vertinimus. 
eTaikytina tik integruotiems smulkinimo ir rafinavimo įrenginiams. 

Balinamoji 

žemė 
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3.6 MECHANINIO RAFINAVIMO TECHNOLOGINĖ SCHEMA 
  

Rafinavimo (mechaninio rafinavimo) technologinė schemaa 

Nerafinuotas 

aliejus 

Dervų 

pašalinimas 

Balinamoji 

žemė 

Skaidrinimas 
Filtravimą 

greitinanti 

medžiaga 

Balinimas 

Iki 

ekstrahavimo 

tirpikliaise 

Distiliavimas 

Filtravimą 

greitinanti 

medžiaga 

Riebalų 

rūgščių 

distiliatai 

Psl. 24, 42, 60, 

74,91
d 

(13.6.5)
c 

Iki skrudinimo 

tirpikliams 

pašalintie 

Naudota 

balinamoji 

žemėb 

Rūgštys 

Aktyvintoji 

anglis 

(pasirinktinai

) 

Rafinuotas 

aliejus 

Psl. 23, 41, 59, 

73,90
d 

 

Žali lecitinai 

(šlapios 

dervos)(2.21.1)

c 

Iki skrudinimo 

tirpikliams 

pašalintib 

Nuo dervų 

išvalytas 

nerafinuotas 

aliejus 

 (2.20.1)c 

aTipiška technologinė schema; įvairiose gamyklose proceso etapų eilės tvarka gali skirtis. 
bNaudota balinamoji žemė su aktyvintąja anglimi integruotuose smulkinimo ir rafinavimo įrenginiuose į miltus 
negrąžinama, ji pašalinama už pašarų grandinės ribų. 
cSkaičius atitinka nurodytąjį Pašarinių žaliavų kataloge (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 68/2013). 
dŠie puslapių numeriai yra nuorodos į šiame priedėlyje pateiktus saugos vertinimus. 
eTaikytina tik integruotiems smulkinimo ir rafinavimo įrenginiams. 
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3.7 TOLESNIO PERDIRBIMO TECHNOLOGINĖ SCHEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Technologinė schema: nuo tolesnio perdirbimo  

Nerafinuotas, 

rafinuotas arba 

perdirbtas aliejus 

Hidrinimas 
Cheminis / 

fermentinis 

peresterinimas 

Skaidymas + frakcinis 

distiliavimas Frakcionavimas 

Hidrintas aliejus 

(2.20.1)* 
Peresterintas aliejus 

Riebalų rūgštys, 

gautos skaidant 

(13.6.6, 13.6.7)* 

Glicerinas 

(13.8.1, 13.8.2)* 
Oleinas Stearinas 

iki rafinavimo (galbūt) 

* Skaičius atitinka nurodytąjį Pašarinių žaliavų kataloge (Komisijos reglamentas (ES) Nr.  68/2013) 
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4. FEDIOL maisto ir pašarų grandinės saugos rizikos vertinimų 
metodika 

 
4.1 KULTŪRINIŲ AUGALŲ, KURIEMS TAIKOMAS PAŠARŲ SAUGOS GRANDINĖS 

RIZIKOS VERTINIMAS, APŽVALGA 
 rapsai; 

 sojos; 
 saulėgrąžos; 
 alyvpalmių vaisiai ir alyvpalmių sėklos;  

 kokosai. 
 

4.2 KAIP FEDIOL ATLIKO GRANDINĖS RIZIKOS VERTINIMUS  
 

FEDIOL taikė vadovo 6 skyriuje „RVASVT“ aprašytą metodiką. 

 
1.1. FEDIOL sudarė aliejaus turinčių kultūrinių augalų technologinę schemą, 

apimančią šiuos grandinės elementus: kultūrinių augalų auginimą, nuimto 
aliejingųjų sėklų ar aliejingųjų vaisių derliaus laikymą ir vežimą, jų perdirbimą į 
įvairius aliejingus ir baltymingus produktus, taip pat jų laikymą ir galutinį vežimą 

į maisto ir (arba) pašarų pramonės įmones. Pašarinėms žaliavoms alyvpalmių 
sėklų miltams ir koprai šie vertinimai netaikomi, nes jas gaminančios įmonės 

nėra FEDIOL narės. 
 

1.2. Pagal grandinės elementus FEDIOL apibūdino maisto ir (arba) pašarų saugos 

pavojus, kurių iškilimo atitinkamame grandinės taške pagrįstai galima tikėtis, 
jeigu netaikomos jokios saugos priemonės. Iš esmės apibūdinti įvairiuose 

perdirbimo etapuose (smulkinimas ir (arba) rafinavimas ir tolesnis perdirbimas) 
kylantys su įrenginiais susiję pavojai. Saugos pavojus – tai produkto sudėtyje 

esanti biologinė (B), cheminė (CH) arba fizinė medžiaga (F) arba jos būklė, dėl 
kurios jis  tampa kenksmingas žmonių ar gyvūnų sveikatai.  

 

1.3. Tuose grandinės elementuose, kuriuose vykdoma žemės ūkio veikla, pvz., 
kultūrinių augalų auginimas, nuimto aliejingųjų sėklų ir aliejingųjų vaisių derliaus 

vežimas ir laikymas,  taip pat aliejingųjų sėklų džiovinimas ir aliejingųjų vaisių 
smulkinimas, už pavojų  kontrolę yra atsakingi ūkio subjektai, dirbantys toje 
grandinės dalyje.  Todėl ten kylantys pavojai buvo tik nurodyti, tačiau jų rizika 

nebuvo  toliau vertinama (neatliktas tikimybės ir sunkumo vertinimas).  
Tačiau, remdamiesi FEDIOL rizikos vertinimuose pateikta informacija apie 

pavojus, vietos  ūkio subjektai galės imtis reikiamų priemonių. FEDIOL nariai, 
vykdydami veiklą šiose grandinėse, turi tai tikrinti. Galiausiai pavojų kontrolės 
priemonių taip pat gali būti imtasi smulkinimo ar rafinavimo etapuose. 

 

1.4. Šie aliejaus ir baltymų miltų gamintojų atliekami rizikos vertinimai gali skirtis, 

pvz., atsižvelgiant į žaliavų kilmę ir individualias bei ypatingas ūkio subjekto 
vykdomos perdirbimo veiklos sąlygas. 

 

Be to, į šias lenteles neįtraukta nė viena būtinoji veiksmų programa (BVP) ar 
svarbusis valdymo taškas (SVT), nes sprendimas, kuriuo nustatoma tokia BVP 

arba SVT, turi atitikti realias kiekvieno įrenginio ar perdirbimo linijos 
eksploatavimo sąlygas. 
 

1.5. FEDIOL patvirtino rizikos vertinimą. 
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1.6. FEDIOL patikrino, ar ES teisės aktuose arba prekybos, pvz., FEDIOL, FOSFA ar 
NOFOTA parengtuose, standartuose nustatytos atitinkamų pavojų ribos, ir jeigu 

taip, nurodė jas sąraše. 
 

1.7. Į šios grandinės rizikos analizių vertinimo metodikos taikymo sritį nepatenka 
prekių pakavimas. Į šios metodikos taikymo sritį nepatenka ir krovinių vežimas iš 
įmonės. 

 
Sojų, rapsų, saulėgrąžų, alyvpalmių bei alyvpalmių sėklų aliejaus ir kokosų aliejaus 

maisto ir pašarų grandinių saugos rizikos vertinimai pridedami toliau, juos taip pat 
galima rasti FEDIOL svetainėje:  http://www.fediol.eu.  
Kaip nurodyta pirmiau, kiekvieną rizikos vertinimą sudaro šie skyriai: 

 technologinė schema, kurioje pavaizduota visa tiekimo grandinė; 
 informaciniai lapai, kuriuose aptariami kiekviename tiekimo grandinės etape, 

t. y. auginimo, džiovinimo, smulkinimo, rafinavimo, laikymo ir vežimo etapuose, 
kylantys pavojai.  
Informaciją apie laikymą ir vežimą saulėgrąžų, rapsų, alyvpalmių (ir (arba) jų sėklų) 

ir kokosų grandinėse rasite atitinkamuose informaciniuose lapuose apie sojas. 
 

 
FEDIOL kasmet tikrins aliejingųjų sėklų ir aliejingųjų vaisių produktų 
grandinių maisto ir pašarų saugos vertinimus. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

 
  

   Rapsų auginimas 

   Rapsai 

         Valymas 

Džiovinimas pirminės gamybos etape 

  Džiovinti rapsai 

A) Vežimas         Laikymas 

Rapsų aliejaus produktų, skirtų naudoti pašarams ES, gamybos grandinės technologinė  

schema 

(P
us

ia
u 

pe
rio

di
ni

s 

ra
fin

av
im

as
) 

A) Vežimas 

 
4.1. 

Rafinuoto 
aliejaus 

gamyba 

4.2. 

Rapsų riebalų 
rūgščių 
distiliatų 
gamyba 

 

4.3. 

Rapsų 
rūgščiųjų 

aliejų 
gamyba 

4.4. 

Rapsų 
deodistiliatų 

gamyba 

 

4) Rafinavimas 

1) Rapsų auginimas 

   Rapsai 

      Valymas 

2) Džiovinimas pirminės gamybos 

etape 

  Džiovinti rapsai 

Naudota balinamoji 

žemė 

Filtravimą 

greitinančios 

priemonės 

Riebalų rūgščių 

druskos 

Nuo dervų išvalytas 

nerafinuotas rapsų aliejus 

3) Rapsų smulkinimas 

 Žali lecitinai 3.2) Žalių lecitinų (dervų) gamyba 

3.1) Nerafinuoto aliejaus gamyba 

3.3) Rapsų miltų gamyba 

                B) Vežimas 

Rafinuotas 

rapsų aliejus 

Rapsų 

deodistiliatai 

Rapsų riebalų rūgščių 

distiliatai 

Rapsų rūgštieji aliejai 

Rapsų riebalų rūgščių šalutinių produktų gamyba 

Rapsų riebalų rūgščių gamyba 

Skaidymas ir distiliavimas (oleochemijos pramonė) 

Rapsų miltai   A) Vežimas 

Rapsų riebalų rūgščių 

šalutiniai produktai 

 

B) Vežimas 

   Maišymas 

ES PAŠARŲ 

PRAMONĖ 

Rapsų 

riebalų 

rūgštys, 

gautos 

skaidant 

ES VIDUJE 

UŽ ES RIBŲ 
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Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

 

5. Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

 1. Rapsų auginimas* 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) SUTARTIES 

SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C    Rapsus eksportuojančiose trečiosiose 

šalyse augintojai naudojasi leidžiamų 

naudoti pesticidų sąrašais, tačiau šie, bent 

dėl kai kurių medžiagų, gali prieštarauti 

Europos teisės aktams dėl pesticidų 

liekanų.  

 

Rapsuose, kurie augo drėgnose 

vietovėse, gali būti daug fungicidų. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

draudžiama į apyvartą išleisti 

produktus, kuriuose viršijamos 

prieduose nurodytos DLLK. Į 

Reglamentą (EB) Nr. 178/2006 

įtrauktas I priedas, kuriame išvardyti 

maisto ir pašarų produktai, kuriems 

taikomos leidžiamosios pesticidų 

liekanų koncentracijos. Į Reglamentą 

(EB) Nr. 149/2008 įtraukti II, III ir IV 

priedai, kuriuose nustatytos DLLK, 

taikomos I priede išvardytiems 

produktams. 

 

  

GMO, kurių neleidžiama 

naudoti ES 

B    Skirtingas naujų GMO patvirtinimo ES ir 

trečiosiose šalyse, iš kurių importuojamos 

aliejingosios sėklos, tempas Rizika, kad 

ES importuotose aliejingosiose sėklose 

gali būti GMO, kurių neleidžiama naudoti 

ES, pėdsakų 

  Tai yra teisės aktų 

laikymosi, o ne maisto 

saugos problema. 

Fitotoksinai C    Rapsuose gali būti piktžolių. Direktyvoje 2002/32/EB nurodytas 

didžiausias leistinas toksiškų piktžolių 

sėklų kiekis. 

 Reikia atlikti vizualinę 

rapsų apžiūrą. 

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite metodikos dokumento 2.3 dalyje. 
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Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

 2. Rapsų džiovinimas pirminės gamybos etape*  

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Teršalai, atsiradę džiovinant           

– dioksinas C    Deginant atliekas, gali 

susidaryti dioksinas. Iki šiol 

nerafinuotame rapsų aliejuje 

smulkintojų aptinkama 

dioksino koncentracija buvo 

mažesnė už aptikimo ribą. 

Dioksinų ir dioksinų tipo 

bifenilų taršos maiste ir 

pašaruose prevencijos ir 

mažinimo praktikos 

kodeksas (kodeksas 

CAC/RCP 62-2006) 

 Gerosios gamybos praktikos 
taisyklėse rekomenduojama naudoti 
kurą, dėl kurio nesusidaro dioksinų ir 
dioksinų tipo junginių bei kitų 
kenksmingų teršalų.  

Taikant tiesioginio kaitinimo metodą, 

turėtų būti naudojami tinkami 

degikliai.  Stebėsena laikoma būtina 

norint užtikrinti, kad dėl džiovinimo 

ar kaitinimo procesų nepadidėtų 

dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentracija. Tiesioginio džiovinimo 

procese kaip kuro negalima naudoti 

produktų atliekų. 

 

Iš rapsų pagamintose pašarinėse 

žaliavose dioksinų ir dioksinų tipo 

bifenilų koncentracija neturi neviršyti 

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytų 

ribinių verčių. 

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite metodikos dokumento 2.3 dalyje. 
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Įrenginiai. Rapsų smulkinimas, jų aliejaus rafinavimas ir 
perdirbimas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Hidraulinės alyvos arba 

tepalai iš įrangos 

C Maža Didelė 3 Hidraulinėse alyvose ir tepaluose gali būti 

toksiškų junginių. 

 Būtinąja programa turi būti 

užtikrinta, kad produktas 

nebūtų užterštas nemaistine 

hidrauline alyva ar tepalais ir 

kad būtų kuo labiau 

sumažinta produkto užteršimo 

maistine hidrauline alyva ir 

tepalais rizika. Pagal būtinąją 

programą gali būti 

reikalaujama į apskaitą įtraukti 

informaciją apie panaudotus 

kiekius. 

 

Teršalai vandenyje, pvz., 

perfluoroktano sulfonatas 

(PFOS) ir perfluoroktano 

rūgštis (PFOA) 

 

C Maža Vidutinė 2 Smulkinimo ir rafinavimo proceso metu 

naudojamas vanduo. 

Pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 183/2005 pašarams 

gaminti turėtų būti 

naudojamas tinkamos 

kokybės vanduo. 

  

Valymo medžiagos ir katilų 

priežiūros cheminės 

medžiagos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Valymo medžiagos ir garai (naudojant 

katilų priežiūros chemines medžiagas) 

liečiasi su produktu. 

 Gamybos sistemoje 

naudojamos valymo 

medžiagos turėtų būti 

nuplaunamos.  Valymo 

medžiagos ir katilų priežiūros 

cheminės medžiagos turi būti 

tinkamos naudoti maisto 

pramonėje. 

 

Šiluminio kaitinimo skysčiai 

(ŠKS) iš įrangos 

C Vidutinė Didelė 4 ŠKS gali dar naudoti FEDIOL 

nepriklausantys nariai. 

Pagal FEDIOL maistinio 

aliejaus kaitinimo perdirbant 

praktikos kodeksą, ŠKS 

Reikia naudoti karštą vandenį 

arba kaitinti garais. Taikant 

kontrolės priemonę, taip pat 

turėtų būti užtikrinta, kad 

 

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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naudoti negalima. produktas nebūtų užterštas 

šiluminio kaitinimo skysčiais. 
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 3. Rapsų smulkinimas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Kenkėjų kontrolės 

priemonėse esantys 

toksinai 

C Maža Didelė 3 Užteršti grūdai iš atvirų dėžių 

gali patekti į maisto grandinę. 

 Turi būti taikoma maisto 

grandinei tinkama kenkėjų 

kontrolės programa. 

 

Toksiški junginiai iš 

heksano, pvz., benzenas 

C Maža Didelė 3 Pramoniniame heksane gali 

būti toksiškų junginių. 

Direktyvoje 2009/32/EB 

nustatyti heksano, naudojamo 

smulkinant aliejingąsias 

sėklas, grynumo kriterijai.   

Turi būti naudojamas 

maistinis heksanas. 

 

Svetimkūniai, pvz., stiklas, 

medis, metalai ir t. t. 

P Vidutinė Vidutinė 3 Gali būti svetimkūnių.  Turi būti įdiegta sistema, kuria 

pašalinami svetimkūniai. 
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 3.1 Nerafinuoto aliejaus gamyba  

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Teršalai iš filtravimą 

greitinančių priemonių 

C Maža Didelė 3 Nerafinuotu aliejumi galima 

išplauti teršalus iš filtravimą 

greitinančios priemonės. 

 Reikia naudoti maisto 

pramonei tinkamas filtravimą 

greitinančias priemones. 

 

Mineralinė alyva iš 

sutrikusios regeneravimo 

sistemos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Heksanui regeneruoti 

naudojama maistinė mažo 

arba vidutinio klampumo 

mineralinė alyva. Smulkintojas 

yra suinteresuotas 

regeneruoti kuo daugiau 

heksano, taigi ir gerai 

prižiūrėti regeneravimo 

sistemą. 

 Regeneravimo sistemoje 

naudojama mineralinė alyva 

turi būti tokios kokybės, kad 

tiktų sąlyčiui su maistu. 

Būtinąja programa turi būti 

užtikrinta, kad produktas 

nebūtų užterštas nemaistine 

alyva ir kad būtų kuo labiau 

sumažinta produkto užteršimo 

maistine alyva rizika. Pagal 

būtinąją programą gali būti 

reikalaujama į apskaitą įtraukti 

informaciją apie panaudotus 

kiekius. 

Nyderlandų GGP taisyklėse 

nurodyta, kad alyvoje gali būti 

iki 400 mg/kg C kategorijos 

teršalų (10–40). 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

rapsuose stebėsenos 

rezultatų matyti, kad liekanų 

koncentracija neviršija teisės 

aktais nustatytų ribinių verčių.   

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 nustatytos 

pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į 

perdirbtus produktus 

patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir 

(arba) biologinio kaupimo 

veiksnį, jeigu užtikrinama 

maisto sauga. FEDIOL 

nuomonėje (11SAF181) 

padaryta išvada, kad, 

remiantis vidutiniu rapsuose 

esančio aliejaus kiekiu, kuris 

sudaro 40–45 %,  

 *Yra vidutinė tikimybė, kad 

tam tikros kilmės rapsuose kai 

kurių pesticidų liekanų 

koncentracija gali viršyti 

DLLK. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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DLLK rapsų aliejuje nustatyti 

turėtų būti taikomas 

perdirbimo koeficientas 2,5. 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti 

nerafinuotame rapsų aliejuje 

yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB 

nustatytos kai kurių pesticidų 

liekanų pašaruose ribinės 

vertės. 

  

Dioksinas C Labai maža Didelė 2    FEDIOL duomenų apie 

teršalų paplitimą aliejaus ir 

miltų produktuose rinkimo 

praktikos kodekso priede apie 

dioksiną gali būti nustatyti tam 

tikros geografinės kilmės 

rapsų užteršimo dioksinu 

tyrimo reikalavimai. 

 

Heksanas, likęs 

nerafinuotame aliejuje po 

regeneravimo 

C Didelė Maža 3 Iš aliejaus ekstrahavus 

heksaną ir vėliau jį 

regeneruojant iš aliejaus, 

nerafinuotame aliejuje lieka 

heksano pėdsakų. 

Pašarų tiekimo rinkai 

reglamente (EB) Nr. 767/2009 

nustatyta, kad pašarinėse 

žaliavose neturi būti dėl jų 

gamybos proceso ir dėl 

pagalbinių perdirbimo 

medžiagų atsiradusių 

cheminių priemaišų, išskyrus 

atvejus, kai kataloge nustatyta 

konkreti didžiausia leidžiamoji 

koncentracija. Pašarinių 

žaliavų kataloge 

(Reglamentas (ES) 

Nr. 68/2013) nustatyta šių 

cheminių priemaišų didžiausia 

leidžiamoji koncentracija – 

0,1 %  (1 000 ppm). 

 Iš toksikologinių vertinimų 

matyti, kad nerafinuotas rapsų 

aliejus, kuriame yra iki 

1 000 ppm heksano, yra 

saugus naudoti pašaruose. 

FOSFA yra nustačiusi 121 °C 

ribinę pliūpsnio temperatūros 

vertę, kuri yra susijusi su 

vežimo ir laikymo sauga. 
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 3.2 Žalių lecitinų gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Mineralinė alyva iš 

sutrikusios regeneravimo 

sistemos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Heksanui regeneruoti 

naudojama maistinė mažo 

arba vidutinio klampumo 

mineralinė alyva. Smulkintojas 

yra suinteresuotas 

regeneruoti kuo daugiau 

heksano, taigi ir gerai 

prižiūrėti regeneravimo 

sistemą. 

 Regeneravimo sistemoje 

naudojama mineralinė alyva 

turi būti tokios kokybės, kad 

tiktų sąlyčiui su maistu. 

Būtinąja programa turi būti 

užtikrinta, kad produktas 

nebūtų užterštas nemaistine 

alyva ir kad būtų kuo labiau 

sumažinta produkto užteršimo 

maistine alyva rizika. Pagal 

būtinąją programą gali būti 

reikalaujama į apskaitą įtraukti 

informaciją apie panaudotus 

kiekius. 

Nyderlandų GGP taisyklėse 

nurodyta, kad alyvoje gali būti 

iki 400 mg/kg C kategorijos 

teršalų (10–40). 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

rapsuose stebėsenos 

rezultatų matyti, kad liekanų 

koncentracija neviršija teisės 

aktais nustatytų ribinių verčių.  

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 nustatytos 

pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu 

leidžiama taikyti perdirbimo ir 

(arba) biologinio kaupimo 

koeficientą, kai pesticidai 

patenka į perdirbtus 

produktus, jeigu užtikrinama 

maisto sauga.  

 *Yra vidutinė tikimybė, kad 

tam tikros kilmės rapsuose kai 

kurių pesticidų liekanų 

koncentracija gali viršyti 

DLLK. 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti 

nerafinuotame rapsų aliejuje 

yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB 

nustatytos kai kurių pesticidų 

liekanų pašaruose ribinės 

vertės. 

  

Heksanas, likęs žaliuose 

lecitinuose po 

C Didelė Maža 3 Iš aliejaus ekstrahavus 

heksaną ir vėliau jį 

Pašarų tiekimo rinkai 

reglamente (EB) Nr. 767/2009 

 Iš toksikologinių vertinimų 

matyti, kad pašarinės 
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regeneravimo regeneruojant iš aliejaus, 

nerafinuotame aliejuje lieka 

heksano pėdsakų. 

nustatyta, kad pašarinėse 

žaliavose neturi būti dėl jų 

gamybos proceso ir dėl 

pagalbinių perdirbimo 

medžiagų atsiradusių 

cheminių priemaišų, išskyrus 

atvejus, kai kataloge 

nustatomas konkretus 

didžiausias leistinas kiekis. 

Pašarinių žaliavų kataloge 

(Reglamentas (ES) 

Nr. 68/2013) nustatyta šių 

cheminių priemaišų didžiausia 

leidžiamoji koncentracija – 

0,1 %  (1 000 ppm). 

žaliavos, kuriose yra iki 

1 000 ppm heksano, yra 

saugios naudoti pašarams 

gaminti. FOSFA yra 

nustačiusi 121 °C ribinę 

pliūpsnio temperatūros vertę, 

kuri yra susijusi su vežimo ir 

laikymo sauga. 

Patogenai  B Maža Vidutinė 2 Kondensuojantis iš žalių 

lecitinų išgaravusiam 

vandeniui, pradeda daugintis 

mikroorganizmai.   
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 3.3 Rapsų išspaudų ir miltų gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Dioksinas iš lipnumą 

reguliuojančių medžiagų 

C Maža Didelė 3 Lipnumą reguliuojančios 

medžiagos yra mineralinės, jų 

sudėtyje natūraliai gali būti 

dioksino. Dioksinas yra 

toksiškas žmonėms ir 

gyvūnams. 

Reglamente (EB) 

Nr. 2439/1999 nustatyti 

lipnumą reguliuojančių 

medžiagų kokybės kriterijai. 

Reikia įsigyti maistinių 

lipnumą reguliuojančių 

medžiagų. 

 

Salmonelės B Didelė Didelė 4 Salmonelės kelia didžiausią 

pašarų mikrobiologinės taršos 

pavojų.  Salmonelės yra labai 

paplitusios aplinkoje, todėl 

visos maisto grandinės dalys, 

pradedant gamintojais ir 

baigiant vartotojais, turi 

stengtis sumažinti salmonelių 

keliamą riziką gyvūnams ir 

žmonėms.   FEDIOL kartu su 

trimis kitomis asociacijomis, 

atstovaujančiomis pašarų 

tiekėjams ir vartotojams, t. y. 

FEFAC, COCERAL ir COPA-

COGECA, įsipareigojo 

parengti  pramonės įmonėms 

skirtas rekomendacijas, kad 

joms būtų lengviau užtikrinti 

salmonelių kontrolę, ir 2011 

m. birželio mėn. paskelbė 

„Bendruosius salmonelių 

rizikos valdymo pašarų 

grandinėje principus“. Siekiant 

laikytis šių principų, iš dalies 

pakeistas Europos saugių 

pašarinių žaliavų pramoninio 

apdirbimo geros praktikos 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL 

ir COPA-COGECA „Bendrieji 

salmonelių rizikos valdymo 

pašarų grandinėje principai“  

 

FEDIOL rekomendacija dėl 

rapsų ir (arba) rapsukų miltų ir 

saulėgrąžų miltų drėgnio 

 

Į ūkio subjekto BP turi būti 

įtrauktos šios priemonės: 

a) apsaugoti pašarines 

žaliavas nuo užteršimo jas 

perdirbant ir laikant, pvz., 

naudojant uždaras sistemas, 

laikantis higienos praktikos 

taisyklių arba prireikus 

suskirstant patalpas į 

higienines zonas; 

b) užtikrinti tirpiklius šalinančio 

skrudintuvo trukmės ir 

temperatūros kontrolę; 

c) užtikrinti miltų ir (arba) 

išspaudų drėgnio kontrolę. 

Pagal FEDIOL rekomendaciją 

rapsų miltų drėgnis turi būti ne 

didesnis kaip 12,5 %. 

 

Jeigu stebėsenos sistema 

rodo, kad paruoštose 

pašarinėse žaliavose yra 

salmonelių, reikia apsvarstyti 

Ūkio subjektas įdiegs linijos 

kontrolės sistemą – mėginiai 

bus imami iš visos linijos: nuo 

tos vietos, kurioje produktas 

išleidžiamas iš tirpiklius 

šalinančio skrudintuvo, nuo 

tada, kai jis patenka į bokštinį 

aruodą, iki pat iškrovimo 

zonos. 

 

Ūkio subjektas, remdamasis 

ankstesniais duomenimis, turi 

nustatyti realius savo miltų ir 

(arba) išspaudų užterštumo 

salmonelėmis mažinimo 

tikslus. 
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vadovas. 

 

galimybę imtis šių veiksmų: 

o atlikti serotipo nustatymo ir 
atsekamumo procedūras 
taršos šaltiniui nustatyti; 

o patikrinti perdirbimo sąlygas 
ir atitinkamas būtinąsias 
programas; 

o prireikus papildomai išvalyti 
saugyklas ir transporto 
priemones;  

o papildomai išvalyti įrenginį ir 
įrangą;  

o peržiūrėti ankstesnės 
stebėsenos rezultatus; 

o apsvarstyti galimybę surengti 
papildomus mokymus arba 
pakeisti procesą ar 
procedūras; 

o  siekiant sumažinti 
salmonelių kiekį iki leistino 
kiekio, atlikti cheminį 
apdorojimą. 

 

Dioksinas iš naudotos 

balinamosios žemės 

C Maža Didelė 3 Balinamasis molis yra 

mineralinė medžiaga, jame 

natūraliai gali būti dioksino. 

Dioksinas yra toksiškas 

žmonėms ir gyvūnams. 

Direktyvoje 2002/32/EB 

nurodyta, kad augalinės 

kilmės pašarinėse žaliavose 

dioksinų koncentracija negali 

viršyti 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ), o bendra 

dioksinų ir dioksinų tipo 

bifenilų koncentracija negali 

viršyti  

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

PCB-TEQ). 

FEDIOL parengė Šviežios 

balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodeksą, kuriame 

kaip viršutinė ribinė vertė 

nurodyta didžiausia 

Šviežią balinamąją žemę 

reikia pirkti iš tiekėjų, kurie 

laikosi FEDIOL specifikacijų, 

pateiktų FEDIOL šviežios 

balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodekse. 

Rizika kyla tik integruotuose 

smulkinimo ir rafinavimo 

įrenginiuose. 

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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Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

leidžiamoji dioksinų ir dioksinų 

tipo bifenilų koncentracija – 

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

PCB-TEQ). 

Heksano liekanos C Didelė Maža 3 Heksano liekanų būna 

aliejingųjų sėklų miltuose. 

Pašarų tiekimo rinkai 

reglamente (EB) Nr. 767/2009 

nustatyta, kad pašarinėse 

žaliavose neturi būti dėl jų 

gamybos proceso ir dėl 

pagalbinių perdirbimo 

medžiagų atsiradusių 

cheminių priemaišų, išskyrus 

atvejus, kai kataloge nustatyta 

konkreti didžiausia leidžiamoji 

koncentracija. Pašarinių 

žaliavų kataloge 

(Reglamentas (ES) 

Nr. 68/2013) nustatyta šių 

cheminių priemaišų didžiausia 

leidžiamoji koncentracija – 

0,1 %  (1 000 ppm). 

 Iš toksikologinių vertinimų 

matyti, kad aliejingųjų sėklų 

miltai, kuriuose yra iki 

1 000 ppm heksano, yra 

saugūs naudoti pašarams 

gaminti. Vokietijos OVID turi 

saugos duomenų lapą, 

kuriame nurodyta, kad 

sprogimo prevencijos tikslais, 

vežant rapsų miltus barža, 

juose neturi būti daugiau kaip 

300 ppm heksano. 
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Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

 

 4. Rafinavimas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, 

PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Teršalai iš pagalbinių 

perdirbimo priemonių  

(šarminis tirpalas, rūgštys), 

pvz., natrio hidroksido 

sudėtyje esantis 

gyvsidabris. 

C Maža Didelė 3 Pagalbinės perdirbimo 

medžiagos liečiasi su produktu. 

 Pagalbinės perdirbimo medžiagos, kurios 

tiesiogiai liečiasi su aliejumi, turi būti skirtos 

naudoti maistui arba tinkamos sąlyčiui su 

maistu. 
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Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

 4.1 Rafinuoto rapsų aliejaus gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) SUTARTIES 

SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Dioksinas ir į dioksinų tipo 

bifenilai 

C Maža Didelė 3 Aliejus dioksinu gali būti 

užterštas džiovinant rapsus ir 

naudojant balinamąją žemę.  Vis 

dėlto rafinuojant balinamosios 

žemės dozė tesudaro 1–3 %. 

Dioksinas iš dalies išgaruoja 

distiliuojant. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, 

kad augalinės kilmės pašarinėse 

žaliavose dioksino koncentracija 

negali viršyti 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ), o bendra dioksinų ir 

dioksinų tipo bifenilų koncentracija 

negali viršyti 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL parengė Šviežios 

balinamosios žemės aliejui rafinuoti 

pirkimo sąlygų praktikos kodeksą*, 

kuriame kaip viršutinė ribinė vertė 

nurodyta didžiausia leidžiamoji 

dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentracija – 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Šviežią balinamąją žemę 

reikia pirkti iš tiekėjų, kurie 

laikosi FEDIOL šviežios 

balinamosios žemės 

specifikacijų. 

 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

rapsuose stebėsenos rezultatų 

matyti, kad liekanų koncentracija 

neviršija teisės aktais nustatytų 

ribinių verčių.  

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

nustatytos pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir (arba) 

biologinio kaupimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama maisto sauga. FEDIOL 

nuomonėje (11SAF181) padaryta 

išvada, kad, remiantis vidutiniu 

rapsuose esančiu aliejaus kiekiu, 

kuris sudaro 40–45 %, DLLK rapsų 

aliejuje nustatyti turėtų būti taikomas 

perdirbimo koeficientas 2,5. 

*Yra vidutinė tikimybė, kad 

tam tikros kilmės rapsuose kai 

kurių pesticidų liekanų 

koncentracija gali viršyti 

DLLK. 

 

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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Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti nerafinuotame 

rapsų aliejuje yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos 

kai kurių pesticidų liekanų 

pašaruose ribinės vertės. 

  

Mikrobiologinis 

užterštumas 

 

B Maža Vidutinė 2 Rafinuoto aliejaus drėgnis (t. y. 

vandens aktyvumas) bakterijoms 

daugintis yra per mažas. 

   

Svetimkūniai, pvz., stiklas, 

medis, metalai ir t. t. 

P Vidutinė Vidutinė 3   Reikia laikytis higienos 

praktikos taisyklių (pvz., 

naudoti uždaras sistemas) ir 

filtruoti prieš kraunant. 

 

 

 

 4.2 
Mechaninis rafinavimas. Rapsų riebalų rūgščių distiliatų 
gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) SUTARTIES 

SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Dioksinas C Maža Didelė 3 Rafinuojant aliejų, galimas 

užteršimo dioksinu šaltinis – 

balinamoji žemė. Tačiau 

rafinuojant balinamosios žemės 

dozė tesudaro 1–3 %. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, 

kad augalinės kilmės pašarinėse 

žaliavose dioksino koncentracija  

negali viršyti 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ), o bendra dioksinų ir 

dioksinų tipo bifenilų koncentracija 

negali viršyti 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Pašarams skirtų produktų, kuriuose 

nepageidautinų medžiagų 

koncentracija viršija teisės aktais 

Šviežią balinamąją žemę 

reikia pirkti iš tiekėjų, kurie 

laikosi FEDIOL specifikacijų, 

pateiktų FEDIOL šviežios 

balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodekse. 
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Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

nustatytą ribinę vertę, negalima 

maišyti su tais pačiais ar kitais 

pašarams skirtais produktais 

siekiant juos atskiesti (Direktyva 

2002/32/EB). 

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 

225/2012, kuriuo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 

visos pašarams skirtų riebalų 

rūgščių distiliatų partijos bus ištirtos 

siekiant nustatyti jose esančią 

bendrą dioksinų ir dioksinų tipo 

bifenilų koncentraciją.  

FEDIOL  parengė Šviežios 

balinamosios žemės aliejui rafinuoti 

pirkimo sąlygų praktikos kodeksą, 

kuriame kaip viršutinė ribinė vertė 

nurodyta didžiausia leidžiamoji 

dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentracija – 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

rapsuose stebėsenos rezultatų 

matyti, kad liekanų koncentracija 

neviršija teisės aktais nustatytų 

ribinių verčių.  

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

nustatytos pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir (arba) 

biologinio kaupimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama pašarų sauga.  

 *Yra vidutinė tikimybė, 

kad tam tikros kilmės 

rapsuose kai kurių 

pesticidų liekanų 

koncentracija gali viršyti 

DLLK. 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Maža Didelė 3 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti nerafinuotame 

rapsų aliejuje yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos 

kai kurių pesticidų liekanų 

pašaruose ribinės vertės. 

Reikalavimų neatitinkantys 

produktai neturėtų būti 

dedami į pašarą. 

 

  

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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Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

 4.3 
Cheminis rafinavimas. Rapsų soupstokų (druskų) ir rapsų 
rūgščiųjų aliejų, kuriuose nėra deodistiliatų, gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) SUTARTIES 

SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

rapsuose stebėsenos rezultatų 

matyti, kad liekanų koncentracija 

neviršija teisės aktais nustatytų 

ribinių verčių.  

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

nustatytos pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir (arba) 

biologinio kaupimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama pašarų sauga.  

 *Yra vidutinė tikimybė, 

kad tam tikros kilmės 

rapsuose kai kurių 

pesticidų liekanų 

koncentracija gali viršyti 

DLLK. 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti nerafinuotame 

rapsų aliejuje yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos 

kai kurių pesticidų liekanų 

pašaruose ribinės vertės. 

  

Dioksinas C Labai maža Didelė 2 FEDIOL informacijos suvestinėje 

apie smulkinimą ir rafinavimą, 

susijusį su soupstokų gamyba 

(Nr. 12SAF183), nurodyta, kad 

soupstokuose esanti aliejuje 

tirpių teršalų koncentracija 

atitinka jų koncentraciją 

nerafinuotuose aliejuose.  

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 

225/2012, kuriuo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 

visos pašarams skirtų soupstokų ir 

rūgščiųjų aliejų partijos bus ištirtos 

siekiant nustatyti jose esančią 

bendrą dioksinų ir dioksinų tipo 

bifenilų koncentraciją.  

 

 Integruotuose smulkinimo 

ir rafinavimo įrenginiuose 

soupstokai gali būti 

saugiai grąžinami į miltus. 

 

  



 

EFISC vadovas. Sektoriaus informacinis dokumentas dėl saugių pašarinių žaliavų, gaunamų smulkinant aliejingąsias sėklas ir rafinuojant aliejų, gamybos  

 38 

Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

 4.4 Cheminis rafinavimas. Rapsų deodistiliatų gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) SUTARTIES 

SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

        

 

 

Dioksinas C Vidutinė Didelė 4 Rafinuojant aliejų, galimas 

užteršimo dioksinu šaltinis – 

balinamoji žemė. Rafinuojant 

cheminiu būdu, dioksinai 

susikaupia deodistiliatuose. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, 

kad augalinės kilmės pašarinėse 

žaliavose dioksino kiekis negali 

viršyti 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ), o bendras dioksinų ir dioksinų 

tipo bifenilų kiekis negali viršyti 

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

TEQ). 

 

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 

225/2012, kuriuo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 

visos pašarams skirtų deodistiliatų 

partijos bus ištirtos siekiant nustatyti 

jose esančią bendrą dioksinų ir 

dioksinų tipo bifenilų koncentraciją.  

 

Pašarams skirtų produktų, kuriuose 

nepageidautinų medžiagų 

koncentracija viršija teisės aktais 

nustatytą ribinę vertę, negalima 

maišyti su tais pačiais ar kitais 

pašarams skirtais produktais 

siekiant juos atskiesti (Direktyva 

2002/32/EB). 

 

 

Deodistiliatus, gaunamus rafinuojant 

cheminiu būdu, draudžiama naudoti 

pašaruose, išskyrus atvejus, kai jie 

apdoroti siekiant užtikrinti, kad dioksinų 

koncentracija neviršytų Nepageidaujamų 

medžiagų direktyvoje 2002/32/EB 

nustatytų ribinių verčių (taip pat žr. 

FEDIOL informacijos suvestinę apie 

apdorotus deodistiliatus, skirtus naudoti 

pašaruose, Nr. 12SAF196).  

Riebalų produktai, gaunami taikant 

periodinio rafinavimo procesus, kurie 

apima ir mechaninio, ir cheminio 

rafinavimo etapus ir kuriems atlikti 

naudojama ta pati įranga, gali būti 

naudojami pašarams gaminti, jeigu, atlikus 

analizę, gauta įrodymų, kad neviršytos 

dioksinų ir pesticidų liekanų ribinės vertės. 

 

Šviežią balinamąją žemę reikia pirkti iš 

tiekėjų, kurie laikosi FEDIOL specifikacijų, 

pateiktų FEDIOL šviežios balinamosios 

žemės aliejui rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodekse. 
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Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

FEDIOL parengė Šviežios 

balinamosios žemės aliejui rafinuoti 

pirkimo sąlygų praktikos kodeksą, 

kuriame kaip viršutinė ribinė vertė 

nurodyta didžiausia leidžiamoji 

dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentracija – 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Vidutinė Vidutinė 3 Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

rapsuose stebėsenos rezultatų 

matyti, kad liekanų koncentracija 

neviršija teisės aktais nustatytų 

ribinių verčių. Tačiau, rafinuojant 

cheminiu būdu, dioksinai 

susikaupia distiliatuose. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

nustatytos pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems 

patvirtintiems pesticidams leidžiama 

taikyti perdavimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama pašarų sauga. 

.  

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Vidutinė Didelė 4 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Tikimybė jų 

rasti nerafinuotame rapsų aliejuje 

yra labai maža, tačiau rafinuojant 

jie kaupsis distiliatuose. 

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos 

kai kurių pesticidų liekanų 

pašaruose ribinės vertės. 

 

 

Deodistiliatus, gaunamus rafinuojant 

cheminiu būdu, draudžiama naudoti 

pašaruose, išskyrus atvejus, kai jie 

apdoroti siekiant užtikrinti, kad pesticidų 

liekanų koncentracija neviršytų 

Nepageidaujamų medžiagų direktyvoje 

2002/32/EB nustatytų ribinių verčių (taip 

pat žr. FEDIOL informacijos suvestinę 

apie apdorotus deodistiliatus, skirtus 

naudoti pašaruose, Nr. 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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Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

 5. Rapsų aliejaus hidrinimas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, 

PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

nikelis  C Maža Didelė 3 Hidrinant (kietinant) aliejų, nikelis 

naudojamas kaip katalizatorius.  

 Pagalbinės perdirbimo medžiagos, kurios 

tiesiogiai liečiasi su aliejumi, turi būti skirtos 

naudoti maistui arba tinkamos sąlyčiui su 

maistu. 

Kietintą aliejų reikia filtruoti. 

 

FEDIOL narių 

pagamintame kietintame 

aliejuje nikelio kiekis yra 

gerokai mažesnis nei 20 

ppm.  
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Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

 A. Rapsų ir rapsų miltų laikymas ir vežimas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Kenkėjų kontrolės 

priemonėse esantys 

toksinai 

C Maža Didelė 3 Užteršti grūdai iš atvirų dėžių gali 

patekti į maisto grandinę. 

 Turi būti taikoma maisto 

grandinei tinkama kenkėjų 

kontrolės programa. 

 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Vidutinė Vidutinė 3 Labai svarbu aliejingąsias sėklas 

apdoroti pesticidais po derliaus 

nuėmimo, nes pesticidams lieka 

mažai laiko suskilti. Aliejingąsias 

sėklas eksportuojančiose šalyse 

naudojamasi leidžiamų naudoti 

pesticidų sąrašais, tačiau šie, bent 

dėl kai kurių medžiagų, ypač dėl 

tokių minkštų sėklų kaip 

saulėgrąžos, gali prieštarauti 

Europos teisės aktams. Rapsus gali 

užteršti pesticidai, kuriais vežimo ar 

laikymo metu buvo apdoroti 

ankstesni kroviniai. 

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 draudžiama į 

apyvartą išleisti produktus, 

kuriuose viršijamos šio 

reglamento priede nurodytos 

DLLK. 

Vežimo ir laikymo paslaugas 

teikiančios įmonės turi 

tinkamai naudoti pesticidus ir 

šiuos veiksmus pagrįsti 

dokumentais. Priešingu atveju 

jos turi tikrinti, ar vežant ir 

laikant naudotų pesticidų 

liekanų koncentracijos atitinka 

ES teisės aktų reikalavimus. 

 

Teršalai iš ankstesnio 

krovinio, vežant ūkio 

vežimu, sunkvežimiu, barža 

arba vandenynuose 

plaukiojančiu laivu 

C Maža Didelė 3 Paprastai aliejingosios sėklos ir 

aliejingųjų sėklų miltai nevežami 

transporto priemonėmis, skirtomis 

maistui ar pašarams. 

 Vežimo paslaugas teikiančios 

įmonės, prieš pakraudamos 

krovinį, turi išvalyti ūkio 

vežimus, sunkvežimius, 

baržas ir vandenynuose 

plaukiojančius laivus. Prieš 

kraunant, reikia patikrinti 

švarą. 

 

Teršalai, patekę laikymo 

metu iš ankstesnio krovinio 

C  Maža Didelė 3 Aliejingosios sėklos ir aliejingųjų 

sėklų miltai gali būti užteršti 

ankstesniuose kroviniuose buvusiais 

mikotoksinais. 

 Laikymo paslaugas 

teikiančios įmonės turi prieš 

naudojant išvalyti laikymo 

vietas, taip pat prieš 

naudojant patikrinti jų švarą. 
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Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

Melamino priemaišos C  Maža Vidutinė 2 Atliekant analizę, melaminas 

imituoja baltymus. 

Reglamentu (EB) Nr. 2002/32 

nustatyta melamino pašarinėse 

žaliavose ribinė vertė – 2,5 

mg/kg. 

  

 

 

 

Nauja

s B. 

Rapsų aliejaus ir antrinių produktų, skirtų naudoti pašarams, 

vežimas tanklaiviais, geležinkelio cisternomis ir baržomis ar 

pakrančių laivais (išskyrus vandenynuose plaukiojančius 

laivus) 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Teršalai iš ankstesnio 

krovinio 

        

- Tanklaiviai, geležinkelio 
cisternos ir baržos  

C Vidutinė Didelė 4 Tanklaiviai ir baržos galėjo būti 

naudojami sąlyčiui su maistu ar 

pašarais netinkamiems produktams, 

pvz., naftos chemijos produktams, 

vežti. 

 Tanklaiviams ir baržoms, 

kurie nėra skirti maisto 

produktams ar pašarams 

vežti, turėtų būti taikoma 

patvirtinta valymo procedūra. 

 

– Tanklaiviai, konteinerinės 

cisternos, geležinkelio 

cisternos ir baržos, 

atitinkantys ES maisto 

produktų vežimo standartus 

C Maža Didelė 3 Dauguma aliejų vežami maisto 

produktams skirtomis transporto 

priemonėmis. 

Maisto higienos reglamente 

(EB) Nr. 852/2004 

reikalaujama, kad skystieji 

maisto produktai būtų vežami 

maisto produktams vežti 

skirtais tanklaiviais, 

geležinkelio cisternomis ir 

baržomis. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų, skirtų tiesiogiai 

naudoti maistui, vežimo kelių 

Anksčiau vežtus krovinius 

reikia tikrinti pagal FEDIOL 

praktikos vadovą dėl 

ankstesniam (-iems) kroviniui 

(-iams) vežti naudotų 

transporto priemonių ir 

cisternų išklojų (Nr. 

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
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Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

kodeksas (Nr. 07COD138). 

− Pakrančių laivai, atitinkantys 

ES maisto produktų vežimo 

standartus 

C Maža Didelė 3 Pakrančių laivams, kuriais ES aliejus ir 

riebalai plukdomi trumpais atstumais 

jūra, taikomas būtinasis reikalavimas, 

kad paskutiniai jais vežti kroviniai būtų 

maisto produktai arba produktai, 

nurodyti Direktyvoje 96/3/EB ES 

pateiktame priimtinų ankstesnių 

krovinių sąraše. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

Anksčiau vežtus krovinius 

reikia tikrinti pagal FEDIOL 

praktikos vadovą dėl 

ankstesniam (-iems) kroviniui 

(-iams) vežti naudotų 

transporto priemonių ir 

cisternų išklojų (Nr. 

07COD143F). FOSFA laivo 

rezervuarų atitikties, švaros ir 

tinkamumo sertifikatą išduoda 

FOSFA narių inspektorius. 

Prieš pakraunant ar 

perduodant krovinį, 

pateikiamas FOSFA 

bendrasis kapitono 

sertifikatas, kurį pasirašo 

kapitonas ir (arba) vyresnysis 

kapitono padėjėjas, arba 

lygiavertis pareiškimas, kurį 

pasirašo laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas. 

 

Tarša valymo medžiagomis         

− Tanklaiviai, geležinkelio 

cisternos ir baržos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Rizika padidėja valymo punktuose, 

kuriuose vienoje vietoje valomos ir 

pašarų, ir cheminių medžiagų laikymo 

cisternos. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152). 

 

 

Turi būti taikoma geroji 

cisternų valymo patirtis. 

 

. 

 

 

 

– Pakrančių laivai C Vidutinė Vidutinė 3 Rizika padidėja, jeigu pakrančių laivas 

nėra skirtas pašarams ar maisto 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

FOSFA laivo rezervuarų 

atitikties, švaros ir tinkamumo 

 

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


 

EFISC vadovas. Sektoriaus informacinis dokumentas dėl saugių pašarinių žaliavų, gaunamų smulkinant aliejingąsias sėklas ir rafinuojant aliejų, gamybos  

 44 

Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

produktams plukdyti. Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

sertifikatą išduoda FOSFA 

narių inspektorius. 

Prieš pakraunant ar 

perduodant krovinį, 

pateikiamas FOSFA 

bendrasis kapitono 

sertifikatas, kurį pasirašo 

kapitonas ir (arba) vyresnysis 

kapitono padėjėjas, arba 

lygiavertis pareiškimas, kurį 

pasirašo laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas.  

Kaitinimo ar aušinimo 

skysčiai iš įrangos 

        

– Tanklaiviai  C Maža Didelė 3 Naudojamos nerūdijančiojo plieno 

cisternos, kurios kaitinamos naudojant 

aušinimo vandenį iš variklio ir dvigubų 

sienelių sistemą (ne rites).  

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152). 

Draudžiama šiluminio 

kaitinimo skysčius naudoti 

tiesioginio kaitinimo 

sistemose. 

 

− Geležinkelio cisternos, 

skystakrūvės baržos  

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maža 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didelė 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar galima naudoti toksiškus šiluminio 

kaitinimo skysčius. Tačiau dėl palyginti 

žemos kaitinimo temperatūros, 

palaikomos vežant, tikimybė, kad 

šiluminio kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

 

 

 

 

 

Dar galima naudoti toksiškus šiluminio 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Geležinkelio cisternų kaitinimo 

ritės turi būti pagamintos iš 

nerūdijančiojo plieno. 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę.  

 

 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

Rekomenduojama kaitinti 

naudojant karštą vandenį arba 

garus. 

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

 

 

C 

 

 

 

 

Maža 

 

 

Didelė 

 

 

3 

kaitinimo skysčius. Tačiau dėl palyginti 

žemos kaitinimo temperatūros, 

palaikomos vežant, tikimybė, kad 

šiluminio kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę. 

Svetimkūniai P Vidutinė Vidutinė 3   Kokybės plane turėtų būti 

reikalaujama, kad rafinuotas 

aliejus į tanklaivius būtų 

kraunamas po stogu 

 

Priemaišos C/P/B Vidutinė Vidutinė 3 Buvo atvejų, kai, vežant aliejų, jo 

kilmės šalyse į jį buvo įmaišyta 

mineralinės alyvos. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų, skirtų tiesiogiai 

naudoti maistui, vežimo kelių 

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

kodeksas (Nr. 07COD138). 

Reikia tikrinti visas atvežamas 

partijas. 

 

Turi būti laikomasi būtiniausių 

privalomų FEDIOL 

nesupakuotų riebalų ir aliejų, 

skirtų tiesiogiai naudoti 

maistui, vežimo kelių 

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

kodekso reikalavimų, pvz., turi 

būti teikiami duomenys apie 

sunkvežimio buvimo vietą 

kelionės metu ir apie cisternos 

užplombavimą (Nr. 

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


 

EFISC vadovas. Sektoriaus informacinis dokumentas dėl saugių pašarinių žaliavų, gaunamų smulkinant aliejingąsias sėklas ir rafinuojant aliejų, gamybos  

 46 

Pašaras  
Rapsų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

 

 C. Rapsų aliejaus laikymas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Tarša dėl nepakankamo 

atskyrimo (tarša dėl 

ankstesnių krovinių, 

netinkamų jungčių 

naudojimo, bendros 

įrangos) 

C Maža Didelė 3 Rizikos klasifikacija taikoma terminalams, 

kuriuose laikomos ir cheminės medžiagos, ir 

aliejus. Rizika mažesnė, kai cisternų terminale 

naudojamas ES priimtinų ankstesnių krovinių 

plukdant krovinį jūra į aliejaus saugyklas 

sąrašas. Rizika mažiausia, kai aliejus laikomas 

maisto produktams laikyti skirtose cisternose. 

ES terminaluose, kuriuose 

laikomas maistui skirtas 

aliejus ir riebalai,  turi būti 

taikoma RVASVT sistema 

(Reglamentas (EB) Nr. 

852/2004). 

 

Laikymo cisternos turi būti skirtos 

specialiai maisto produktams ar 

pašarams laikyti. Priešingu atveju 

laikymo cisternos turi bent jau 

atitikti jūros transportui skirtų ES 

taisyklių dėl ankstesnių krovinių, 

nustatytų Direktyvoje 96/3/EB, 

reikalavimus. 

 

Tarša valymo 

medžiagomis 

C Maža Didelė 3 Rizikos klasifikacija taikoma terminalams, 

kuriuose laikomos ir cheminės medžiagos, ir 

aliejus. Kai kuriais atvejais juose gali būti 

naudojamos valymo medžiagos, netinkamos 

naudoti maisto pramonėje. ES cisternų 

terminaluose, kuriuose taikoma RVASVT 

sistema ir kuriuose aliejus ir cheminės 

medžiagos laikomi atskirai, tikimybė, kad bus 

panaudotos netinkamos valymo medžiagos, yra 

labai maža. 

 Valymo medžiagos turi būti 

tinkamos naudoti maisto 

pramonėje. 

 

 

Tirpiklio patekimas iš 

dangos 

C Maža Didelė 3 Tirpikliai iš naujos dangos gali patekti į aliejų, o 

iš ten rafinuojant į riebalų rūgščių distiliatus. 

 Reikia naudoti nerūdijančiojo 

plieno cisternas arba, jeigu 

naudojamos cisternos su nauja 

danga, pašarams nenaudoti 

riebalų rūgščių distiliatų. 

 

Šiluminio kaitinimo 

skysčiai iš stringančios 

įrangos 

C Maža Didelė 3 Dar galima naudoti toksiškus šiluminio kaitinimo 

skysčius. Tačiau dėl palyginti žemos kaitinimo 

temperatūros, palaikomos laikymo metu, 

tikimybė, kad šiluminio kaitinimo skysčiai 

 Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, laikymo 

paslaugas teikianti įmonė turi 

pateikti dokumentus dėl bendrųjų 

nuostolių ir prireikus atlikti 

Rekomenduojama kaitinti 

naudojant vandenį ir garus. 
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nutekės į produktą, yra maža. atitinkamą analizę.  

Netinkamas priedų 

naudojimas 

C Maža Didelė 3 Priedai, kuriuos leidžiama naudoti maistiniame 

aliejuje, dedami į pašarams skirtą aliejų (arba 

atvirkščiai), nors gali nebūti patvirtinti naudoti 

šiuo tikslu. 

 Reikia susitarti dėl aiškių priedų 

naudojimo specifikacijų. 

 

Mineralinės alyvos 

priemaišos 

 Maža Didelė 3 Buvo atvejų, kai aliejaus kilmės šalyse į jį buvo 

įmaišyta mineralinės alyvos.  Kontrolė buvo 

sustiprinta ir priemaišų tikimybė sumažėjo. 

   

 

 D. Rapsų aliejaus vežimas vandenynuose plaukiojančiais laivais  

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Tarša vežant         

− Teršalai iš ankstesnių 

krovinių, likę cisternose ar 

vamzdžiuose 

C Vidutinė  Vidutinė 3  Vandenynuose plaukiojantiems 

laivams, kuriais maistinis aliejus ir 

riebalai plukdomi į ES, taikomas 

būtinasis reikalavimas, kad 

vėliausiai jais vežti kroviniai būtų 

buvę maisto produktai, arba 

produktai, nurodyti Direktyvoje 

96/3/EB ES pateiktame priimtinų 

ankstesnių krovinių sąraše. 

Direktyvoje 96/3/EB (nukrypstant 

nuo Reglamento (EB) Nr. 852/2004) 

reikalaujama, kad ankstesni 

kroviniai būtų tikrinami.   

 

 

FOSFA sutartimis pardavėjas 

įpareigojamas pirkėją informuoti 

apie tai, kokie paskutiniai trys 

kroviniai buvo plukdomi jūrų 

transportu, kuriuo bus vežami aliejus 

ir riebalai. 

 

FEDIOL nesupakuotų riebalų ir 

FOSFA laivo rezervuarų 

atitikties, švaros ir tinkamumo 

sertifikatą išduoda FOSFA 

narių inspektorius. Prieš 

pakraunant ar perduodant 

krovinį, pateikiamas FOSFA 

bendrasis kapitono 

sertifikatas, kurį pasirašo 

kapitonas ir (arba) vyresnysis 

kapitono padėjėjas, arba 

lygiavertis pareiškimas, kurį 

pasirašo laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas. 

 

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

arba jos viduje praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant FOSFA 

veiklos procedūras). 

 

ES nereglamentuoja pašarams 

skirto aliejaus ir riebalų vežimo jūrų 

transportu. 

       Kraunant ir iškraunant turi būti 

naudojami tam skirti 

vamzdynai. 

 

Tarša valymo medžiagomis  C Maža  Didelė 3 Paprastai laivybos įmonės laikosi 

gerosios praktikos taisyklių. 

 Reikia tikrinti laivo žurnalą.   

Tirpiklio patekimas iš 

dangos 

C Maža Didelė 3 Tirpikliai iš naujos dangos gali 

patekti į aliejų, o iš ten rafinuojant į 

riebalų rūgščių distiliatus. 

 Reikia naudoti nerūdijančiojo 

plieno cisternas arba, jeigu 

naudojamos cisternos su 

nauja danga, pašarams 

nenaudoti riebalų rūgščių 

distiliatų. 

 

Šiluminio kaitinimo skysčiai 

(ŠKS) iš įrangos 

C Maža Didelė 3 Dar galima naudoti toksiškus 

šiluminio kaitinimo skysčius. Tačiau 

dėl palyginti žemos kaitinimo 

temperatūros, palaikomos vežant, 

tikimybė, kad šiluminio kaitinimo 

skysčiai nutekės į produktą, yra 

maža. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų ir 

aliejų vežimo į Europos Sąjungą 

arba jos viduje praktikos kodeksas 

(įskaitant FOSFA veiklos 

procedūras). 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę. 

Rekomenduojama kaitinti 

naudojant vandenį ir garus. 

Hidraulinė alyva iš 

nešiojamųjų siurblių 

C Maža Didelė 3 Hidraulinė alyva iš nešiojamųjų 

siurblių gali būti toksiška. 

 Turi būti naudojami 

nešiojamieji siurbliai, kurių 

hidraulinis variklis aiškiai 

atskirtas nuo siurblio. 

Priešingu atveju turi būti 

naudojama maistinė 

Jeigu hidraulinis variklis 

tiesiogiai sujungtas su siurbliu, 

gali atsirasti nuotėkis ir, 

pablogėjus sandarumui, 

hidraulinė alyva nutekės į 

aliejų. 

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

Mineralinės alyvos 

priemaišos 

 Maža Didelė 3 Buvo atvejų, kai aliejaus kilmės 

šalyse į jį buvo įmaišyta mineralinės 

alyvos. Kontrolė buvo sustiprinta ir 

priemaišų tikimybė sumažėjo. 
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6. Sojų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas  

 1. Sojų auginimas* 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C    Sojas eksportuojančiose šalyse (JAV, 

Brazilijoje, Argentinoje ir Paragvajuje) 

augintojai naudojasi leidžiamų naudoti 

pesticidų sąrašais, tačiau šie, bent dėl kai 

kurių medžiagų, gali prieštarauti Europos 

teisės aktams dėl pesticidų liekanų. Iš 

nuolatinės pesticidų liekanų sojose 

stebėsenos rezultatų matyti, kad liekanų 

koncentracija neviršija teisės aktais 

nustatytų ribinių verčių. 

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 draudžiama į 

apyvartą išleisti produktus, 

kuriuose viršijamos prieduose 

nurodytos DLLK. Į 

Reglamentą (EB) 

Nr. 178/2006 įtrauktas I 

priedas, kuriame išvardyti 

maisto ir pašarų produktai, 

kuriems taikomos 

leidžiamosios pesticidų 

liekanų koncentracijos. Į 

Reglamentą (EB) 

Nr. 149/2008 įtraukti II, III ir IV 

priedai, kuriuose nustatytos 

DLLK, taikomos I priede 

išvardytiems produktams. 

  

GMO, kurių neleidžiama 

naudoti ES 

B    Skirtingas naujų GMO patvirtinimo ES ir 

trečiosiose šalyse, iš kurių importuojamos 

aliejingosios sėklos, tempas Rizika, kad 

ES importuotose aliejingosiose sėklose 

gali būti GMO, kurių neleidžiama naudoti 

ES, pėdsakų 

  Tai yra teisės aktų laikymosi, o 

ne maisto saugos problema. 

Fitotoksinai C    Sojose gali būti piktžolių. Direktyvoje 2002/32/EB 

nurodytas didžiausias 

leistinas toksiškų piktžolių 

sėklų kiekis. 

 Kaip kontrolės priemonė 

rekomenduojama vizualinė 

sojų apžiūra. 

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite metodikos dokumento 2.3 dalyje. 
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  2. Sojų džiovinimas pirminės gamybos etape* 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Teršalai, atsiradę džiovinant           

– dioksinas C    Deginant atliekas, gali 

susidaryti dioksinas. Iki šiol 

nerafinuotame sojų aliejuje 

smulkintojų aptinkamas 

dioksino kiekis buvo mažesnis 

už aptikimo ribą. 

Dioksinų ir dioksinų tipo 

bifenilų taršos maiste ir 

pašaruose prevencijos ir 

mažinimo praktikos kodeksas 

(kodeksas CAC/RCP 62-

2006) 

 Gerosios gamybos praktikos 
taisyklėse rekomenduojama naudoti 
kurą, dėl kurio nesusidaro dioksinų ir 
dioksinų tipo junginių bei kitų 
kenksmingų teršalų.  

Taikant tiesioginio kaitinimo metodą, 
turėtų būti naudojami tinkami 
degikliai. Stebėsena laikoma būtina 
norint užtikrinti, kad dėl džiovinimo ar 
kaitinimo procesų nepadidėtų 
dioksino ir dioksino tipo bifenilų 
kiekis. Tiesioginio džiovinimo procese 
kaip kuro negalima naudoti produktų 
atliekų. 

Iš sojų pagamintose 

pašarinėse žaliavose dioksinų ir 

dioksinų tipo bifenilų koncentracija 

neturi neviršyti Direktyvoje 

2002/32/EB nustatytų ribinių verčių. 

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite metodikos dokumento 2.3 dalyje. 
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Įrenginiai. Sojų smulkinimas, jų aliejaus rafinavimas ir 
perdirbimas  

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Hidraulinės alyvos arba 

tepalai iš įrangos 

C Maža Didelė 3 Hidraulinėse alyvose ir tepaluose gali būti 

toksiškų junginių. 

 Būtinąja programa turi būti 

užtikrinta, kad produktas 

nebūtų užterštas nemaistine 

hidrauline alyva ar tepalais ir 

kad būtų kuo labiau 

sumažinta produkto užteršimo 

maistine hidrauline alyva ir 

tepalais rizika. Pagal būtinąją 

programą gali būti 

reikalaujama į apskaitą įtraukti 

informaciją apie panaudotus 

kiekius. 

 

Teršalai vandenyje, pvz., 

perfluoroktano sulfonatas 

(PFOS) ir perfluoroktano 

rūgštis (PFOA) 

 

C Maža Vidutinė 2 Smulkinimo ir rafinavimo proceso metu 

naudojamas vanduo. 

Pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 183/2005 pašarams 

gaminti naudojamas tinkamos 

kokybės vanduo. 

  

Valymo medžiagos ir katilų 

priežiūros cheminės 

medžiagos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Valymo medžiagos ir garai (naudojant 

katilų priežiūros chemines medžiagas) 

liečiasi su produktu. 

 Gamybos sistemoje 

naudojamos valymo 

medžiagos turėtų būti 

nuplaunamos. Valymo 

medžiagos ir katilų priežiūros 

cheminės medžiagos turi būti 

tinkamos naudoti maisto 

pramonėje. 

 

Šiluminio kaitinimo skysčiai 

(ŠKS) iš įrangos 

C Vidutinė Didelė 4 ŠKS gali dar naudoti FEDIOL 

nepriklausantys nariai. 

Pagal FEDIOL maistinio 

aliejaus kaitinimo perdirbant 

praktikos kodeksą, ŠKS 

Reikia naudoti karštą vandenį 

arba kaitinti garais. Taikant 

kontrolės priemonę, taip pat 

turėtų būti užtikrinta, kad 

 

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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  naudoti negalima. produktas nebūtų užterštas 

šiluminio kaitinimo  

skysčiais. 

 

 3. Sojų smulkinimas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Kenkėjų kontrolės 

priemonėse esantys 

toksinai 

C Maža Didelė 3 Užteršti grūdai iš atvirų dėžių gali patekti į 

maisto grandinę. 

 Turi būti taikoma maisto 

grandinei tinkama kenkėjų 

kontrolės programa. 

 

Toksiški junginiai iš 

heksano, pvz., benzenas 

C Maža Didelė 3 Pramoniniame heksane gali būti toksiškų 

junginių. 

Direktyvoje 2009/32/EB 

nustatyti heksano, naudojamo 

smulkinant aliejingąsias 

sėklas, grynumo kriterijai.  

Turi būti naudojamas 

maistinis heksanas. 

 

Svetimkūniai, pvz., stiklas, 

medis, metalai ir t. t. 

P Vidutinė Vidutinė 3 Gali būti svetimkūnių.  Turi būti įdiegta sistema, kuria 

pašalinami svetimkūniai. 
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  3.1 Nerafinuoto aliejaus gamyba  

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Teršalai iš filtravimą 

greitinančių priemonių 

C Maža Didelė 3 Nerafinuotu aliejumi galima išplauti 

teršalus iš filtravimą greitinančios 

priemonės. 

 Reikia naudoti maisto 

pramonei tinkamas filtravimą 

greitinančias priemones. 

 

Mineralinė alyva iš 

sutrikusios regeneravimo 

sistemos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Heksanui regeneruoti naudojama maistinė 

mažo arba vidutinio klampumo mineralinė 

alyva. Smulkintojas yra suinteresuotas 

regeneruoti kuo daugiau heksano, taigi ir 

gerai prižiūrėti regeneravimo sistemą. 

 Regeneravimo sistemoje 

naudojama mineralinė alyva 

turi būti tokios kokybės, kad 

tiktų sąlyčiui su maistu. 

Būtinąja programa turi būti 

užtikrinta, kad produktas 

nebūtų užterštas nemaistine 

alyva ir kad būtų kuo labiau 

sumažinta produkto užteršimo 

maistine alyva rizika. Pagal 

būtinąją programą gali būti 

reikalaujama į apskaitą įtraukti 

informaciją apie panaudotus 

kiekius. 

Nyderlandų GGP 

taisyklėse nurodyta, kad 

alyvoje gali būti iki 400 

mg/kg C kategorijos 

teršalų (10–40). 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų sojose 

stebėsenos rezultatų matyti, kad liekanų 

koncentracija neviršija teisės aktais 

nustatytų ribinių verčių.  

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 nustatytos 

pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į 

perdirbtus produktus 

patekusiems patvirtintiems 

pesticidams leidžiama taikyti 

perdirbimo ir (arba)  

biologinio kaupimo  veiksnį, 

jeigu užtikrinama maisto 

sauga.  

FEDIOL nuomonėje 

(11SAF181) padaryta išvada, 

kad, remiantis vidutiniu sojose 

 *Yra vidutinė tikimybė, 

kad tam tikros kilmės 

sojose kai kurių pesticidų 

liekanų koncentracija gali 

viršyti DLLK. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 esančio aliejaus kiekiu, kuris 

sudaro 18–21 %, DLLK sojų 

aliejuje nustatyti turėtų būti 

taikomas perdirbimo 

koeficientas 5. 

 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių uždraustų 

pesticidų. Vis dėlto tikimybė jų rasti 

nerafinuotame sojų aliejuje yra labai 

maža. Sojas leidžiama purkšti 

endosulfanu. Remiantis stebėsenos 

duomenimis, jo liekanų koncentracija 

nerafinuotame aliejuje neviršija teisės 

aktais nustatytos ribinės vertės. 

Direktyvoje 2002/32/EB 

nustatytos kai kurių pesticidų 

liekanų pašaruose ribinės 

vertės. 

  

Heksanas, likęs 

nerafinuotame aliejuje po 

regeneravimo 

C Didelė Maža 3 Iš aliejaus ekstrahavus heksaną ir vėliau jį 

regeneruojant iš aliejaus, nerafinuotame 

aliejuje lieka heksano pėdsakų. 

 Pašarų tiekimo rinkai 

reglamente (EB) Nr. 767/2009 

nustatyta, kad pašarinėse 

žaliavose neturi būti dėl jų 

gamybos proceso ir dėl 

pagalbinių perdirbimo 

medžiagų atsiradusių 

cheminių priemaišų, išskyrus 

atvejus, kai kataloge nustatyta 

konkreti didžiausia leidžiamoji 

koncentracija. Pašarinių 

žaliavų kataloge 

(Reglamentas (ES) 

Nr. 68/2013) nustatyta šių 

cheminių priemaišų didžiausia 

leidžiamoji koncentracija – 

0,1 %  (1 000 ppm). 

 Iš toksikologinių 

vertinimų matyti, kad 

nerafinuotas sojų aliejus, 

kuriame yra iki 

1 000 ppm heksano, yra 

saugus naudoti 

pašaruose. FOSFA yra 

nustačiusi 121 °C ribinę 

pliūpsnio temperatūros 

vertę, kuri yra susijusi su 

vežimo ir laikymo sauga. 
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  3.2 Žalių lecitinų gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Mineralinė alyva iš 

sutrikusios regeneravimo 

sistemos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Heksanui regeneruoti naudojama maistinė 

mažo arba vidutinio klampumo mineralinė 

alyva. Smulkintojas yra suinteresuotas 

regeneruoti kuo daugiau heksano, taigi ir 

gerai prižiūrėti regeneravimo sistemą. 

 Regeneravimo sistemoje 

naudojama mineralinė alyva 

turi būti tokios kokybės, kad 

tiktų sąlyčiui su maistu. 

Būtinąja programa turi būti 

užtikrinta, kad produktas 

nebūtų užterštas nemaistine 

alyva ir kad būtų kuo labiau 

sumažinta produkto užteršimo 

maistine alyva rizika. Pagal 

būtinąją programą gali būti 

reikalaujama į apskaitą įtraukti 

informaciją apie panaudotus 

kiekius. 

Nyderlandų GGP 

taisyklėse nurodyta, kad 

alyvoje gali būti iki 400 

mg/kg C kategorijos 

teršalų (10–40). 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų sojose 

stebėsenos rezultatų matyti, kad liekanų 

koncentracija gali viršyti teisės aktais 

nustatytas ribines vertes.  

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 nustatytos 

pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu, į 

perdirbtus produktus 

patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir 

(arba ) biologinio kaupimo  

veiksnį, jeigu užtikrinama 

pašarų sauga.  

 

Reikia tikrinti atvežamas sojas 

ar žalius lecitinus. Pesticidų 

liekanų koncentracijai viršijus 

ribinę vertę, turėtų būti atliktas 

pašarų saugos vertinimas. 

*Yra vidutinė tikimybė, 

kad tam tikros kilmės 

sojose kai kurių pesticidų 

liekanų koncentracija gali 

viršyti DLLK. 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių uždraustų 

pesticidų. Vis dėlto tikimybė jų rasti 

nerafinuotame sojų aliejuje yra labai 

maža. Sojas leidžiama purkšti 

endosulfanu. Remiantis stebėsenos 

duomenimis, jo liekanų koncentracija 

Direktyvoje 2002/32/EB 

nustatytos kai kurių pesticidų 

liekanų pašaruose ribinės 

vertės. 
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 nerafinuotame aliejuje neviršija teisės 

aktais nustatytos ribinės vertės. 

Heksanas, likęs žaliuose 

lecitinuose po 

regeneravimo 

C Didelė Maža 3 Iš aliejaus ekstrahavus heksaną ir vėliau jį 

regeneruojant iš aliejaus, nerafinuotame 

aliejuje lieka heksano pėdsakų. 

Pašarų tiekimo rinkai 

reglamente (EB) Nr. 767/2009 

nustatyta, kad pašarinėse 

žaliavose neturi būti dėl jų 

gamybos proceso ir dėl 

pagalbinių perdirbimo 

medžiagų atsiradusių 

cheminių priemaišų, išskyrus 

atvejus, kai kataloge nustatyta 

konkreti didžiausia leidžiamoji 

koncentracija. Pašarinių 

žaliavų kataloge 

(Reglamentas (ES) 

Nr. 68/2013) nustatyta šių 

cheminių priemaišų didžiausia 

leidžiamoji koncentracija – 

0,1 %  (1 000 ppm). 

 Iš toksikologinių 

vertinimų matyti, kad 

pašarinės žaliavos, 

kuriose yra iki 1 000 ppm 

heksano, yra saugios 

naudoti pašarams 

gaminti. FOSFA yra 

nustačiusi 121 °C ribinę 

pliūpsnio temperatūros 

vertę, kuri yra susijusi su 

vežimo ir laikymo sauga. 

Patogenai B Maža Vidutinė 2 Kondensuojantis iš šlapių dervų 

išgaravusiam vandeniui, pradeda 

daugintis mikroorganizmai. 
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  3.3 Sojų išspaudų ir miltų gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Dioksinas iš lipnumą 

reguliuojančių medžiagų 

C Maža Didelė 3 Lipnumą reguliuojančios medžiagos yra 

mineralinės, jų sudėtyje natūraliai gali būti 

dioksino. Dioksinas yra toksiškas 

žmonėms ir gyvūnams. 

Reglamente (EB) 

Nr. 2439/1999 nustatyti 

lipnumą reguliuojančių 

medžiagų kokybės kriterijai. 

Reikia įsigyti maistinių 

lipnumą reguliuojančių 

medžiagų. 

 

Salmonelės B Didelė Didelė 4 Salmonelės kelia didžiausią pašarų 

mikrobiologinės taršos pavojų. 

Salmonelės yra labai paplitusios aplinkoje, 

todėl visos maisto grandinės dalys, 

pradedant gamintojais ir baigiant 

vartotojais, turi stengtis sumažinti 

salmonelių keliamą riziką gyvūnams ir 

žmonėms.  FEDIOL kartu su trimis kitomis 

asociacijomis, atstovaujančiomis pašarų 

tiekėjams ir vartotojams, t. y. FEFAC, 

COCERAL ir COPA-COGECA, 

įsipareigojo parengti  pramonės įmonėms 

skirtas rekomendacijas, kad joms būtų 

lengviau užtikrinti salmonelių kontrolę, ir 

2011 m. birželio mėn. paskelbė 

„Bendruosius salmonelių rizikos valdymo 

pašarų grandinėje principus“. Siekiant 

laikytis šių principų, iš dalies pakeistas 

Europos saugių pašarinių žaliavų 

pramoninio apdirbimo geros praktikos 

vadovas. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL 

ir COPA-COGECA „Bendrieji 

salmonelių rizikos valdymo 

pašarų grandinėje principai“ 

 

Į ūkio subjekto BP turi būti 

įtrauktos šios priemonės: 

a) apsaugoti pašarines 

žaliavas nuo užteršimo jas 

perdirbant ir laikant, pvz., 

naudojant uždaras sistemas, 

laikantis higienos praktikos 

taisyklių arba prireikus 

suskirstant patalpas į 

higienines zonas; 

b) užtikrinti tirpiklius 

šalinančio skrudintuvo 

trukmės ir temperatūros 

kontrolę; 

c) užtikrinti miltų ir (arba) 

išspaudų drėgnio kontrolę.  

 

Jeigu stebėsenos sistema 

rodo, kad paruoštose 

pašarinėse žaliavose yra 

salmonelių, reikia apsvarstyti 

galimybę imtis šių veiksmų: 

o atlikti serotipo 

 

Ūkio subjektas įdiegs 

linijos kontrolės sistemą 

– mėginiai bus imami iš 

visos linijos: nuo tos 

vietos, kurioje produktas 

išleidžiamas iš tirpiklius 

šalinančio skrudintuvo, 

nuo tada, kai jis patenka į 

bokštinį aruodą, iki pat 

iškrovimo zonos. 

 

Ūkio subjektas, 

remdamasis ankstesniais 

duomenimis, turi 

nustatyti realius savo 

miltų ir (arba) išspaudų 

užterštumo 

salmonelėmis mažinimo 

tikslus. 
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 nustatymo ir atsekamumo 
procedūras taršos šaltiniui 
nustatyti; 
o patikrinti 
perdirbimo sąlygas ir 
atitinkamas būtinąsias 
programas; 
o prireikus 
papildomai išvalyti saugyklas ir 
transporto priemones;  
o papildomai išvalyti 
įrenginį ir įrangą;  
o peržiūrėti 
ankstesnės stebėsenos 
rezultatus; 
o apsvarstyti 
galimybę surengti papildomus 
mokymus arba pakeisti 
procesą ar procedūras; 
o siekiant sumažinti 
salmonelių kiekį iki leistino 
kiekio, atlikti cheminį 
apdorojimą. 

Dioksinas iš naudotos 

balinamosios žemės 

C Maža Didelė 3 Balinamasis molis yra mineralinė 

medžiaga, jame natūraliai gali būti 

dioksino. Dioksinas yra toksiškas 

žmonėms ir gyvūnams. 

Direktyvoje 2002/32/EB 

nurodyta, kad augalinės 

kilmės pašarinėse žaliavose 

dioksino koncentracija  negali 

viršyti 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ), o bendra 

dioksinų ir dioksinų tipo 

bifenilų koncentracija negali 

viršyti 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL parengė Šviežios 

balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodeksą, kuriame 

kaip viršutinė ribinė vertė 

nurodyta didžiausia 

leidžiamoji dioksino ir dioksinų 

tipo bifenilų koncentracija – 

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

Šviežią balinamąją žemę 

reikia pirkti iš tiekėjų, kurie 

laikosi FEDIOL specifikacijų, 

pateiktų FEDIOL šviežios 

balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodekse. 

Rizika kyla tik 

integruotuose 

smulkinimo ir rafinavimo 

įrenginiuose. 

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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 PCB-TEQ). 

Heksano liekanos C Didelė Maža 3 Heksano liekanų būna aliejingųjų sėklų 

miltuose. 

Pašarų tiekimo rinkai 

reglamente (EB) Nr. 767/2009 

nustatyta, kad pašarinėse 

žaliavose neturi būti dėl jų 

gamybos proceso ir dėl 

pagalbinių perdirbimo 

medžiagų atsiradusių 

cheminių priemaišų, išskyrus 

atvejus, kai kataloge nustatyta 

konkreti didžiausia leidžiamoji 

koncentracija. Pašarinių 

žaliavų kataloge 

(Reglamentas (ES) 

Nr. 68/2013) nustatyta šių 

cheminių priemaišų didžiausia 

leidžiamoji koncentracija – 

0,1 %  (1 000 ppm). 

 Iš toksikologinių 

vertinimų matyti, kad 

aliejingųjų sėklų miltai, 

kuriuose yra iki 

1 000 ppm heksano, yra 

saugūs naudoti 

pašarams gaminti. 

Vokietija turi sutartines 

specifikacijas, kuriose 

nurodyta, kad sprogimo 

prevencijos tikslais, 

vežant sojų miltus barža, 

juose neturi būti daugiau 

kaip 300 ppm heksano. 

Kadmis C Maža Vidutinė 2 Atsižvelgiant į kilmę, dėl kadmiu užterštų 

fosforo naudojimo trąšų sojose gali būti 

padidėjusi kadmio koncentracija. 

 

  Ši rizika yra susijusi su 

tam tikra geografine 

kilme. 
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  3.4 Sojų lukštų atskyrimas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Salmonelės B Didelė Didelė 4 Salmonelės kelia didžiausią pašarų 

mikrobiologinės taršos pavojų. 

Salmonelės yra labai paplitusios aplinkoje, 

todėl visos maisto grandinės dalys, 

pradedant gamintojais ir baigiant 

vartotojais, turi stengtis sumažinti 

salmonelių keliamą riziką gyvūnams ir 

žmonėms.  FEDIOL kartu su trimis kitomis 

asociacijomis, atstovaujančiomis pašarų 

tiekėjams ir vartotojams, t. y. FEFAC, 

COCERAL ir COPA-COGECA, ėmėsi 

atsakomybės ir 2011 m. birželio mėn. 

paskelbė „Bendruosius salmonelių rizikos 

valdymo pašarų grandinėje principus“. 

Siekiant laikytis šių principų, iš dalies 

pakeistas Europos saugių pašarinių 

žaliavų pramoninio apdirbimo geros 

praktikos vadovas. 

 

 FEDIOL, FEFAC, COCERAL 

ir COPA-COGECA „Bendrieji 

salmonelių rizikos valdymo 

pašarų grandinėje principai“ 

. 

Į ūkio subjekto BP turi būti 

įtrauktos šios priemonės: 

a) apsaugoti pašarines 

žaliavas nuo užteršimo jas 

perdirbant ir laikant, pvz., 

naudojant uždaras sistemas, 

laikantis higienos praktikos 

taisyklių arba prireikus 

suskirstant patalpas į 

higienines zonas; 

b) užtikrinti drėgmės kontrolę.  

 

Jeigu stebėsenos sistema 

rodo, kad paruoštose 

pašarinėse žaliavose yra 

salmonelių, reikia apsvarstyti 

galimybę imtis šių veiksmų: 

o atlikti serotipo 
nustatymo ir atsekamumo 
procedūras taršos šaltiniui 
nustatyti; 
o patikrinti 
perdirbimo sąlygas ir 
atitinkamas būtinąsias 
programas; 
o prireikus 
papildomai išvalyti saugyklas ir 
transporto priemones;  
o papildomai išvalyti 
įrenginį ir įrangą;  
o peržiūrėti 
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 ankstesnės stebėsenos 
rezultatus; 
o apsvarstyti 
galimybę surengti papildomus 
mokymus arba pakeisti 
procesą ar procedūras; 
o  siekiant sumažinti 
salmonelių kiekį iki leistino 
kiekio, atlikti cheminį 
apdorojimą. 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų sojose 

stebėsenos rezultatų matyti, kad liekanų 

koncentracija neviršija teisės aktais 

nustatytų ribinių verčių.  

Trečiųjų šalių DLLK kontrolės politika 

skiriasi nuo ES DLLK kontrolės politikos. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

nustatytos pesticidų liekanų 

ribinės vertės.  

FEDIOL sutartis dėl saulėgrąžų 

pirkimo iš Juodosios jūros regiono 

(joje yra sąlyga dėl ES DLLK 

kontrolės teisės aktų laikymosi). 

 *Yra vidutinė tikimybė, 

kad tam tikros kilmės 

sojose kai kurių pesticidų 

liekanų koncentracija gali 

viršyti DLLK. 
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  4. Rafinavimas  

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Teršalai iš pagalbinių 

perdirbimo priemonių   

(šarminis tirpalas, rūgštys), 

natrio hidroksido sudėtyje 

esantis gyvsidabris. 

C Maža Didelė 3 Pagalbinės perdirbimo medžiagos liečiasi 

su produktu. 

 Pagalbinės perdirbimo 

medžiagos, kurios tiesiogiai 

liečiasi su aliejumi, turi būti 

skirtos naudoti maistui arba 

tinkamos sąlyčiui su maistu. 
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  4.1 Rafinuoto sojų aliejaus gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS STANDARTAI IR 

(ARBA) SUTARTIES SĄLYGOS  
KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Dioksinas ir į dioksinų tipo 

bifenilai 

C Maža Didelė 3 Aliejus dioksinu gali būti užterštas 

džiovinant sojas ir naudojant balinamąją 

žemę. Tačiau rafinuojant balinamosios 

žemės dozė tesudaro 1–3 %. Dioksinas iš 

dalies išgaruoja distiliuojant. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, kad 

augalinės kilmės pašarinėse žaliavose 

dioksino kiekis negali viršyti 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ), o bendras dioksino ir 

dioksinų tipo bifenilų kiekis negali viršyti  

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

 

FEDIOL parengė Šviežios balinamosios 

žemės aliejui rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodeksą, kuriame kaip viršutinė 

ribinė vertė nurodyta didžiausia leidžiamoji 

dioksino ir dioksinų tipo bifenilų koncentracija 

– 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Šviežią balinamąją 

žemę reikia pirkti iš 

tiekėjų, kurie laikosi 

FEDIOL specifikacijų, 

pateiktų FEDIOL 

šviežios balinamosios 

žemės aliejui rafinuoti 

pirkimo sąlygų praktikos 

kodekse. 

. 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų sojose 

stebėsenos rezultatų matyti, kad liekanų 

koncentracija gali viršyti teisės aktais 

nustatytas ribines vertes. Tačiau iš 

patirties galima teigti, kad pesticidų 

liekanos pašalinamos rafinuojant. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 nustatytos 

pesticidų liekanų ribinės vertės. Šiuo 

reglamentu į perdirbtus produktus 

patekusiems pesticidams leidžiama taikyti 

perdirbimo ir (arba) biologinio kaupimo 

veiksnį, jeigu užtikrinama pašarų sauga. 

FEDIOL nuomonėje (11SAF181) padaryta 

išvada, kad, remiantis vidutiniu sojose 

esančio aliejaus kiekiu, kuris sudaro 18–

21 %, DLLK sojų aliejuje nustatyti turėtų būti 

taikomas perdirbimo koeficientas 5. 

 *Yra vidutinė 

tikimybė, kad 

tam tikros 

kilmės sojose 

kai kurių 

pesticidų 

liekanų 

koncentracija 

gali viršyti 

DLLK. 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių uždraustų 

pesticidų. Vis dėlto tikimybė jų rasti 

nerafinuotame sojų aliejuje yra labai 

maža. Sojas leidžiama purkšti 

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos kai kurių 

pesticidų liekanų pašaruose ribinės vertės. 

  

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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 gyvūnų pašaruose endosulfanu. Remiantis stebėsenos 

duomenimis, jo liekanų koncentracija 

nerafinuotame aliejuje neviršija teisės 

aktais nustatytos ribinės vertės. 

Svetimkūniai, pvz., stiklas, 

medis, metalai ir t. t. 

P Vidutinė Vidutinė 3 Gali būti svetimkūnių.  Reikia laikytis higienos 

praktikos taisyklių (pvz., 

naudoti uždaras 

sistemas). Prieš 

kraunant reikia filtruoti.  

 

 

 

 4.2 Mechaninis rafinavimas. Sojų riebalų rūgščių distiliatų gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS STANDARTAI IR 

(ARBA) SUTARTIES SĄLYGOS  
KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

         

Dioksinas C Maža Didelė 3 Rafinuojant aliejų, galimas užteršimo 

dioksinu šaltinis – balinamoji žemė. Tačiau 

rafinuojant balinamosios žemės dozė 

tesudaro 1–3 %. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, kad 

augalinės kilmės pašarinėse žaliavose 

dioksino kiekis negali viršyti 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ), o bendras dioksino ir 

dioksinų tipo bifenilų kiekis negali viršyti  

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

Pašarams skirtų produktų, kuriuose 

nepageidautinų medžiagų koncentracija 

viršija teisės aktais nustatytą ribinę vertę, 

negalima maišyti su tais pačiais ar kitais 

pašarams skirtais produktais siekiant juos 

atskiesti (Direktyva 2002/32/EB). 

Šviežią balinamąją 

žemę reikia pirkti iš 

tiekėjų, kurie laikosi 

FEDIOL specifikacijų, 

pateiktų FEDIOL 

šviežios balinamosios 

žemės aliejui rafinuoti 

pirkimo sąlygų praktikos 

kodekse. 
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 Pagal Reglamentą (ES) Nr. 225/2012, kuriuo 

iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 

183/2005, visos pašarams skirtų riebalų 

rūgščių distiliatų partijos bus ištirtos siekiant 

nustatyti jose esančią bendrą dioksinų ir 

dioksinų tipo bifenilų koncentraciją.  

FEDIOL parengė Šviežios balinamosios 

žemės aliejui rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodeksą, kuriame kaip viršutinė 

ribinė vertė nurodyta didžiausia leidžiamoji 

dioksino ir dioksinų tipo bifenilų koncentracija 

– 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų sojose 

stebėsenos rezultatų matyti, kad liekanų 

koncentracija gali viršyti teisės aktais 

nustatytas ribines vertes. Rafinuojant 

pesticidų liekanos iš aliejaus pereina į 

riebalų rūgščių distiliatus. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 nustatytos 

pesticidų liekanų ribinės vertės. Šiuo 

reglamentu į perdirbtus produktus 

patekusiems pesticidams leidžiama taikyti 

perdirbimo ir (arba) biologinio kaupimo  

veiksnį, jeigu užtikrinama pašarų sauga. 

Reikia tikrinti 

atvežamas sojas ar 

riebalų rūgščių 

distiliatus. Pesticidų 

liekanų koncentracijai 

viršijus ribinę vertę, 

turėtų būti atliktas 

pašarų saugos 

vertinimas. 

*Yra vidutinė 

tikimybė, kad 

tam tikros 

kilmės sojose 

kai kurių 

pesticidų 

liekanų 

koncentracija 

gali viršyti 

DLLK. 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Maža Didelė 3 Aplinkoje gali būti kai kurių uždraustų 

pesticidų. Vis dėlto tikimybė jų rasti 

nerafinuotame sojų aliejuje yra labai 

maža. Sojas leidžiama purkšti 

endosulfanu. Remiantis stebėsenos 

duomenimis, jo liekanų koncentracija 

nerafinuotame aliejuje neviršija teisės 

aktais nustatytos ribinės vertės. 

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos kai kurių 

pesticidų liekanų pašaruose ribinės vertės. 

Reikalavimų 

neatitinkantys produktai 

neturėtų būti dedami į 

pašarą. 

 

 

  

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 
Cheminis rafinavimas. Sojų soupstokų ir sojų rūgščiųjų aliejų, 
kuriuose nėra deodistiliatų, gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS STANDARTAI IR 

(ARBA) SUTARTIES SĄLYGOS  
KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų sojose 

stebėsenos rezultatų matyti, kad liekanų 

koncentracija gali viršyti teisės aktais 

nustatytas ribines vertes. Rūgščiajame 

aliejuje esanti pesticidų liekanų 

koncentracija atitinka jų koncentraciją 

nerafinuotame aliejuje. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 nustatytos 

pesticidų liekanų ribinės vertės. Šiuo 

reglamentu į perdirbtus produktus 

patekusiems patvirtintiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir (arba) 

biologinio kaupimo  veiksnį, jeigu užtikrinama 

pašarų sauga. 

Reikia tikrinti 

atvežamas sojas ar 

soupstokus ir rūgštųjį 

aliejų. Pesticidų liekanų 

koncentracijai viršijus 

ribinę vertę, turėtų būti 

atliktas pašarų saugos 

vertinimas. 

*Yra vidutinė 

tikimybė, kad 

tam tikros 

kilmės sojose 

kai kurių 

pesticidų 

liekanų 

koncentracija 

gali viršyti 

DLLK. 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių uždraustų 

pesticidų. Vis dėlto tikimybė jų rasti 

nerafinuotame sojų aliejuje yra labai 

maža. Sojas leidžiama purkšti 

endosulfanu. Remiantis stebėsenos 

duomenimis, jo liekanų koncentracija 

nerafinuotame aliejuje neviršija teisės 

aktais nustatytos ribinės vertės. 

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos kai kurių 

pesticidų liekanų pašaruose ribinės vertės. 

  

Dioksinas C Labai maža Didelė 2 FEDIOL informacijos suvestinėje apie 

smulkinimą ir rafinavimą, susijusį su 

soupstokų gamyba (Nr. 12SAF183), 

nurodyta, kad soupstokuose esanti aliejuje 

tirpių teršalų koncentracija atitinka jų 

koncentraciją nerafinuotuose aliejuose. 

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 225/2012, kuriuo 

iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 

183/2005, visos pašarams skirtų soupstokų ir 

rūgščiųjų aliejų partijos bus ištirtos siekiant 

nustatyti jose esančią bendrą dioksinų ir 

dioksinų tipo bifenilų koncentraciją.  

 

 Todėl 

integruotuose 

smulkinimo ir 

rafinavimo 

įrenginiuose 

soupstokai gali 

būti saugiai 

grąžinami į 

miltus. 
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  4.4 Cheminis rafinavimas. Sojų deodistiliatų gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  
KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

         

Dioksinas C Vidutinė Didelė 4 Rafinuojant aliejų, galimas užteršimo 

dioksinu šaltinis – balinamoji žemė. 

Rafinuojant cheminiu būdu, dioksinai 

susikaupia deodistiliatuose. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, kad augalinės 

kilmės pašarinėse žaliavose dioksino koncentracija  

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

bendra dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentracija negali viršyti 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 225/2012, kuriuo iš 

dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 

visos pašarams skirtų deodistiliatų partijos bus 

ištirtos siekiant nustatyti jose esančią bendrą 

dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų koncentraciją.  

 

Pašarams skirtų produktų, kuriuose nepageidautinų 

medžiagų koncentracija viršija teisės aktais 

nustatytą ribinę vertę, negalima maišyti su tais 

pačiais ar kitais pašarams skirtais produktais 

siekiant juos atskiesti (Direktyva 2002/32/EB). 

FEDIOL parengė Šviežios balinamosios žemės 

aliejui rafinuoti pirkimo sąlygų praktikos kodeksą, 

kuriame kaip viršutinė ribinė vertė nurodyta 

didžiausia leidžiamoji dioksino ir dioksinų tipo 

bifenilų koncentracija – 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

Deodistiliatus, gaunamus 

rafinuojant cheminiu būdu, 

draudžiama naudoti 

pašaruose, išskyrus atvejus, 

kai jie apdoroti siekiant 

užtikrinti, kad dioksinų 

koncentracija neviršytų 

Nepageidaujamų medžiagų 

direktyvoje 2002/32/EB 

nustatytų ribinių verčių (taip 

pat žr. FEDIOL informacijos 

suvestinę apie pašarui skirtus 

apdorotus deodistiliatus, Nr. 

12SAF196). 

 

Riebalų produktai, gaunami 

taikant periodinio rafinavimo 

procesus, kurie apima ir 

mechaninio, ir cheminio 

rafinavimo etapus ir kuriems 

atlikti naudojama ta pati 

įranga, gali būti naudojami 

pašarams gaminti, jeigu, 

atlikus analizę, gauta 

įrodymų, kad neviršytos 

dioksinų ir pesticidų liekanų 

ribinės vertės. 

Šviežią balinamąją žemę 

reikia tikrinti iš tiekėjų, kurie 

laikosi FEDIOL specifikacijų, 

 

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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 pateiktų FEDIOL šviežios 

balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodekse. 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Didelė Vidutinė 4 Iš nuolatinės pesticidų liekanų sojose 

stebėsenos rezultatų matyti, kad 

liekanų koncentracija gali viršyti teisės 

aktais nustatytas ribines vertes. 

Rafinuojant cheminiu būdu, pesticidų 

liekanos susikaupia deodistiliatuose. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 nustatytos pesticidų 

liekanų ribinės vertės. Šiuo reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems patvirtintiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdavimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama pašarų sauga. 

Reikia tikrinti atvežamas sojas 

ar deodistiliatus. Pesticidų 

liekanų koncentracijai viršijus 

ribinę vertę, turėtų būti atliktas 

pašarų saugos vertinimas. 

 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Vidutinė Didelė 4 Aplinkoje gali būti kai kurių uždraustų 

pesticidų. Vis dėlto tikimybė jų rasti 

nerafinuotame sojų aliejuje yra labai 

maža. Rafinuojant šiek tiek 

endosulfano gali likti distiliate. 

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos kai kurių 

pesticidų liekanų pašaruose ribinės vertės. 

Deodistiliatus, gaunamus 

rafinuojant cheminiu būdu, 

draudžiama naudoti 

pašaruose, išskyrus atvejus, 

kai jie apdoroti siekiant 

užtikrinti, kad pesticidų 

liekanų koncentracija 

neviršytų Nepageidaujamų 

medžiagų direktyvoje 

2002/32/EB nustatytų ribinių 

verčių (taip pat žr. FEDIOL 

informacijos suvestinę apie 

pašarui skirtus apdorotus 

deodistiliatus, Nr. 12SAF196). 

 

Mineralinė alyva C Vidutinė Vidutinė 3 Mineralinė alyva, naudojama kaip 

dulkėjimą mažinantis priedas, 

susikaupia deodistiliatuose. 

 Reikia tikrinti atvežamas sojas 

ar deodistiliatus. 
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  5. Sojų aliejaus hidrinimas  

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Nikelis  C Maža Didelė 3 Hidrinant (kietinant) aliejų, nikelis 

naudojamas kaip katalizatorius.  

 Pagalbinės perdirbimo 

medžiagos, kurios tiesiogiai 

liečiasi su aliejumi, turi būti 

skirtos naudoti maistui arba 

tinkamos sąlyčiui su maistu. 

Kietintą aliejų reikia filtruoti. 

 

FEDIOL narių 

pagamintame kietintame 

aliejuje nikelio kiekis yra 

gerokai mažesnis nei 20 

ppm. 
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  A. Sojų ir sojų miltų bei lukštų laikymas ir vežimas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Kenkėjų kontrolės 

priemonėse esantys 

toksinai 

C Maža Didelė 3 Užteršti grūdai iš atvirų dėžių gali patekti į maisto 

grandinę. 

 Turi būti taikoma maisto 

grandinei tinkama kenkėjų 

kontrolės programa. 

 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Vidutinė Vidutinė 3 Labai svarbu aliejingąsias sėklas apdoroti 

pesticidais po derliaus nuėmimo, nes 

pesticidams lieka mažai laiko suskilti. 

Aliejingąsias sėklas eksportuojančiose šalyse 

naudojamasi leidžiamų naudoti pesticidų 

sąrašais, tačiau šie, bent dėl kai kurių medžiagų, 

ypač dėl tokių minkštų sėklų kaip saulėgrąžos, 

gali prieštarauti Europos teisės aktams. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

draudžiama į apyvartą išleisti 

produktus, kuriuose viršijamos 

šio reglamento priede nurodytos 

DLLK. 

Vežimo ir laikymo 

paslaugas teikiančios 

įmonės turi tinkamai 

naudoti pesticidus ir šiuos 

veiksmus pagrįsti 

dokumentais. Priešingu 

atveju jos turi tikrinti, ar 

vežant ir laikant naudotų 

pesticidų liekanų 

koncentracijos atitinka ES 

teisės aktų reikalavimus. 

 

Teršalai iš ankstesnio 

krovinio, vežant ūkio 

vežimu, sunkvežimiu, barža 

arba vandenynuose 

plaukiojančiu laivu 

C Maža Didelė 3 Paprastai aliejingosios sėklos ir aliejingųjų sėklų 

miltai nevežami transporto priemonėmis, 

skirtomis maistui ar pašarams. 

 Vežimo paslaugas 

teikiančios įmonės, prieš 

pakraudamos krovinį, turi 

išvalyti ūkio vežimus, 

sunkvežimius, baržas ir 

vandenynuose 

plaukiojančius laivus.  

Prieš kraunant, reikia 

patikrinti švarą. 

 

Teršalai, patekę laikymo 

metu iš ankstesnio krovinio 

C Maža Didelė 3 Aliejingosios sėklos ir aliejingųjų sėklų miltai gali 

būti užteršti ankstesniuose kroviniuose buvusiais 

mikotoksinais. 

 Laikymo paslaugas 

teikiančios įmonės turi 

prieš naudojant išvalyti 

laikymo vietas, taip pat 

prieš naudojant patikrinti jų 

švarą. 
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 Sojų apdorojimas dulkėjimą 

mažinančiais priedais 

C Vidutinė Vidutinė 3 Dulkių prevencijai užtikrinti JAV sojas leidžiama 

purkšti baltosiomis alyvomis (parafinu) iki 

200 ppm. Pietų Amerikoje tam naudojamas sojų 

aliejus. 

 Reikia tikrinti iš JAV 

atvežamas sojas. 

 

Melamino priemaišos C Maža Vidutinė 2 Atliekant analizę, melaminas imituoja baltymus. Reglamentu (EB) Nr. 2002/32 

nustatyta melamino pašarinėse 

žaliavose ribinė vertė – 2,5 mg/kg. 

  

 

 

 

 

Nauja

s B. 

Sojų aliejaus ir antrinių produktų, skirtų naudoti pašarams, 

vežimas tanklaiviais, geležinkelio cisternomis ir baržomis ar 

pakrančių laivais (išskyrus vandenynuose plaukiojančius laivus) 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Teršalai iš ankstesnio 

krovinio 

        

- Tanklaiviai, 
geležinkelio cisternos ir 
baržos  

C Vidutinė Didelė 4 Tanklaiviai ir baržos galėjo būti 

naudojami sąlyčiui su maistu ar 

pašarais netinkamiems produktams, 

pvz., naftos chemijos produktams, 

vežti. 

 Tanklaiviams ir baržoms, 

kurie nėra skirti maisto 

produktams ar pašarams 

vežti, turėtų būti taikoma 

patvirtinta valymo procedūra. 

 

– Tanklaiviai, konteinerinės 

cisternos, geležinkelio 

cisternos ir baržos, 

atitinkantys ES maisto 

produktų vežimo standartus 

C Maža Didelė 3 Dauguma aliejų vežami maisto 

produktams skirtomis transporto 

priemonėmis. 

Maisto higienos reglamente 

(EB) Nr. 852/2004 

reikalaujama, kad skystieji 

maisto produktai būtų vežami 

maisto produktams vežti 

skirtais tanklaiviais, 

geležinkelio cisternomis ir 

Anksčiau vežtus krovinius 

reikia tikrinti pagal FEDIOL 

praktikos vadovą dėl 

ankstesniam (-iems) kroviniui 

(-iams) vežti naudotų 

transporto priemonių ir 

cisternų išklojų (Nr. 
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baržomis. 

 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų, skirtų tiesiogiai 

naudoti maistui, vežimo kelių 

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

kodeksas (Nr. 07COD138). 

07COD143F). 

− Pakrančių laivai, atitinkantys 

ES maisto produktų vežimo 

standartus 

C Maža Didelė 3 Pakrančių laivams, kuriais ES aliejus ir 

riebalai plukdomi trumpais atstumais 

jūra, taikomas būtinasis reikalavimas, 

kad paskutiniai jais vežti kroviniai būtų 

maisto produktai arba produktai, 

nurodyti Direktyvoje 96/3/EB ES 

pateiktame priimtinų ankstesnių 

krovinių sąraše. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

Anksčiau vežtus krovinius 

reikia tikrinti pagal FEDIOL 

praktikos vadovą dėl 

ankstesniam (-iems) kroviniui 

(-iams) vežti naudotų 

transporto priemonių ir 

cisternų išklojų (Nr. 

07COD143F). FOSFA laivo 

rezervuarų atitikties, švaros ir 

tinkamumo sertifikatą išduoda 

FOSFA narių inspektorius. 

Prieš pakraunant ar 

perduodant krovinį, 

pateikiamas FOSFA 

bendrasis kapitono 

sertifikatas, kurį pasirašo 

kapitonas ir (arba) vyresnysis 

kapitono padėjėjas, arba 

lygiavertis pareiškimas, kurį 

pasirašo laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas. 

 

Tarša valymo medžiagomis         

− Tanklaiviai, geležinkelio 

cisternos ir baržos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Rizika padidėja valymo punktuose, 

kuriuose vienoje vietoje valomos ir 

pašarų, ir cheminių medžiagų laikymo 

cisternos. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152). 

Turi būti taikoma geroji 

cisternų valymo patirtis. 

 

 

 

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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. 

 

– Pakrančių laivai C Vidutinė Vidutinė 3 Rizika padidėja, jeigu pakrančių laivas 

nėra skirtas pašarams ar maisto 

produktams plukdyti. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

FOSFA laivo rezervuarų 

atitikties, švaros ir tinkamumo 

sertifikatą išduoda FOSFA 

narių inspektorius. 

Prieš pakraunant ar 

perduodant krovinį, 

pateikiamas FOSFA 

bendrasis kapitono 

sertifikatas, kurį pasirašo 

kapitonas ir (arba) vyresnysis 

kapitono padėjėjas, arba 

lygiavertis pareiškimas, kurį 

pasirašo laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas.  

 

Kaitinimo ar aušinimo 

skysčiai iš įrangos 

        

– Tanklaiviai  C Maža Didelė 3 Naudojamos nerūdijančiojo plieno 

cisternos, kurios kaitinamos naudojant 

aušinimo vandenį iš variklio ir dvigubų 

sienelių sistemą (ne rites).  

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(14COD152). 

Draudžiama šiluminio 

kaitinimo skysčius naudoti 

tiesioginio kaitinimo 

sistemose. 

 

− Geležinkelio cisternos, 

skystakrūvės baržos  

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

Maža 

 

 

 

 

 

Didelė 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Dar galima naudoti toksiškus šiluminio 

kaitinimo skysčius. Tačiau dėl palyginti 

žemos kaitinimo temperatūros, 

palaikomos vežant, tikimybė, kad 

šiluminio kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

 

 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(14COD152). 

 

 

 

Geležinkelio cisternų kaitinimo 

ritės turi būti pagamintos iš 

nerūdijančiojo plieno. 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę.  

Rekomenduojama kaitinti 

naudojant karštą vandenį arba 

garus. 

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

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

Maža 

 

 

 

 

 

Didelė 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Dar galima naudoti toksiškus šiluminio 

kaitinimo skysčius. Tačiau dėl palyginti 

žemos kaitinimo temperatūros, 

palaikomos vežant, tikimybė, kad 

šiluminio kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

 

 

 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(14COD152) (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

 

 

 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę. 

Svetimkūniai P Vidutinė Vidutinė 3   Kokybės plane turėtų būti 

reikalaujama, kad rafinuotas 

aliejus į tanklaivius būtų 

kraunamas po stogu 

 

Priemaišos C/P/B Vidutinė Vidutinė 3 Buvo atvejų, kai, vežant aliejų, jo 

kilmės šalyse į jį buvo įmaišyta 

mineralinės alyvos. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų, skirtų tiesiogiai 

naudoti maistui, vežimo kelių 

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

kodeksas (Nr. 07COD138). 

Reikia tikrinti visas atvežamas 

partijas. 

Turi būti laikomasi būtiniausių 

privalomų FEDIOL 

nesupakuotų riebalų ir aliejų, 

skirtų tiesiogiai naudoti 

maistui, vežimo kelių 

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

kodekso reikalavimų, pvz., turi 

būti teikiami duomenys apie 

sunkvežimio buvimo vietą 

kelionės metu ir apie cisternos 

užplombavimą (Nr. 

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
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 C. Sojų aliejaus laikymas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Tarša dėl nepakankamo 

atskyrimo (tarša dėl 

ankstesnių krovinių, 

netinkamų jungčių 

naudojimo, bendros 

įrangos) 

C Maža Didelė 3 Rizikos klasifikacija taikoma terminalams, 

kuriuose laikomos ir cheminės medžiagos, 

ir aliejus. Rizika mažesnė, kai cisternų 

terminale naudojamas ES priimtinų 

ankstesnių krovinių plukdant krovinį jūra į 

aliejaus saugyklas sąrašas. Rizika 

mažiausia, kai aliejus laikomas maisto 

produktams laikyti skirtose cisternose. 

ES terminaluose, kuriuose 

laikomas maistui skirtas 

aliejus ir riebalai,  turi būti 

taikoma RVASVT sistema 

(Reglamentas (EB) Nr. 

852/2004). 

 

Laikymo cisternos turi būti 

skirtos specialiai maisto 

produktams ar pašarams 

laikyti. Priešingu atveju 

laikymo cisternos turi bent jau 

atitikti jūros transportui skirtų 

ES taisyklių dėl ankstesnių 

krovinių, nustatytų Direktyvoje 

96/3/EB, reikalavimus. 

 

Tarša valymo medžiagomis C Maža Didelė 3 Rizikos klasifikacija taikoma terminalams, 

kuriuose laikomos ir cheminės medžiagos, 

ir aliejus. Kai kuriais atvejais juose gali būti 

naudojamos valymo medžiagos, 

netinkamos naudoti maisto pramonėje. ES 

cisternų terminaluose, kuriuose taikoma 

RVASVT sistema ir kuriuose aliejus ir 

cheminės medžiagos laikomi atskirai, 

tikimybė, kad bus panaudotos netinkamos 

valymo medžiagos, yra labai maža. 

 Valymo medžiagos turi būti 

tinkamos naudoti maisto 

pramonėje. 

 

 

Tirpiklio patekimas iš 

dangos 

C Maža Didelė 3 Tirpikliai iš naujos dangos gali patekti į 

aliejų, o iš ten rafinuojant į riebalų rūgščių 

distiliatus. 

 Reikia naudoti nerūdijančiojo 

plieno cisternas arba, jeigu 

naudojamos cisternos su 

nauja danga, pašarams 

nenaudoti riebalų rūgščių 

distiliatų. 

 

Šiluminio kaitinimo skysčiai 

iš stringančios įrangos 

C Maža Didelė 3 Dar galima naudoti toksiškus šiluminio 

kaitinimo skysčius. Tačiau dėl palyginti 

žemos kaitinimo temperatūros, 

 Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, laikymo 

paslaugas teikianti įmonė turi 

Rekomenduojama kaitinti 

naudojant vandenį ir 
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 palaikomos laikymo metu, tikimybė, kad 

šiluminio kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

pateikti dokumentus dėl 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę.  

garus. 

Netinkamas priedų 

naudojimas 

C Maža Didelė 3 Priedai, kuriuos leidžiama naudoti 

maistiniame aliejuje, dedami į pašarams 

skirtą aliejų (arba atvirkščiai), nors gali 

nebūti patvirtinti naudoti šiuo tikslu.  

 Reikia susitarti dėl aiškių 

priedų naudojimo 

specifikacijų. 

 

Mineralinės alyvos 

priemaišos 

 Maža Didelė 3 Buvo atvejų, kai aliejaus kilmės šalyse į jį 

buvo įmaišyta mineralinės alyvos. Kontrolė 

buvo sustiprinta ir priemaišų tikimybė 

sumažėjo. 
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  D. Sojų aliejaus vežimas vandenynuose plaukiojančiais laivais 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS STANDARTAI 

IR (ARBA) SUTARTIES SĄLYGOS  
KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Tarša vežant         

− Teršalai iš ankstesnių 

krovinių, likę cisternose ar 

vamzdžiuose 

C Vidutinė  Vidutinė 3  Vandenynuose plaukiojantiems laivams, 

kuriais maistinis aliejus ir riebalai plukdomi 

į ES, taikomas būtinasis reikalavimas, kad 

vėliausiai jais vežti kroviniai būtų buvę 

maisto produktai, arba produktai, nurodyti 

Direktyvoje 96/3/EB ES pateiktame 

priimtinų ankstesnių krovinių sąraše. 

Direktyvoje 96/3/EB (nukrypstant nuo 

Reglamento (EB) Nr. 852/2004) 

reikalaujama, kad ankstesni kroviniai 

būtų tikrinami.   

 

 

FOSFA sutartimis pardavėjas 

įpareigojamas pirkėją informuoti apie 

tai, kokie paskutiniai trys kroviniai buvo 

plukdomi jūrų transportu, kuriuo bus 

vežami aliejus ir riebalai. 

 

FEDIOL nesupakuotų riebalų ir aliejų 

vežimo į Europos Sąjungą arba jos 

viduje praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant FOSFA 

veiklos procedūras). 

 

ES nereglamentuoja pašarams skirto 

aliejaus ir riebalų vežimo jūrų 

transportu. 

FOSFA laivo rezervuarų 

atitikties, švaros ir 

tinkamumo sertifikatą 

išduoda FOSFA narių 

inspektorius. Prieš 

pakraunant ar perduodant 

krovinį, pateikiamas 

FOSFA bendrasis kapitono 

sertifikatas, kurį pasirašo 

kapitonas ir (arba) 

vyresnysis kapitono 

padėjėjas, arba lygiavertis 

pareiškimas, kurį pasirašo 

laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas. 

 

       Kraunant ir iškraunant turi 

būti naudojami tam skirti 

vamzdynai. 

 

Tarša valymo medžiagomis  C Maža  Didelė 3 Paprastai laivybos įmonės laikosi gerosios  Reikia tikrinti laivo žurnalą.   

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

Tirpiklio patekimas iš 

dangos 

C Maža Didelė 3 Tirpikliai iš naujos dangos gali patekti į 

aliejų, o iš ten rafinuojant į riebalų rūgščių 

distiliatus. 

 Reikia naudoti 

nerūdijančiojo plieno 

cisternas arba, jeigu 

naudojamos cisternos su 

nauja danga, pašarams 

nenaudoti riebalų rūgščių 

distiliatų. 

Tirpiklio patekimas iš 

dangos 

Šiluminio kaitinimo skysčiai 

(ŠKS) iš įrangos 

C Maža Didelė 3 Dar galima naudoti toksiškus šiluminio 

kaitinimo skysčius. Tačiau dėl palyginti 

žemos kaitinimo temperatūros, 

palaikomos vežant, tikimybė, kad šiluminio 

kaitinimo skysčiai nutekės į produktą, yra 

maža. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų ir aliejų 

vežimo į Europos Sąjungą arba jos 

viduje praktikos kodeksas (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir 

prireikus atlikti atitinkamą 

analizę. 

Rekomenduojama kaitinti 

naudojant vandenį ir garus. 

Hidraulinė alyva iš 

nešiojamųjų siurblių 

C Maža Didelė 3 Hidraulinė alyva iš nešiojamųjų siurblių 

gali būti toksiška. 

 Turi būti naudojami 

nešiojamieji siurbliai, kurių 

hidraulinis variklis aiškiai 

atskirtas nuo siurblio. 

Priešingu atveju turi būti 

naudojama maistinė 

hidraulinė alyva. 

Jeigu hidraulinis variklis 

tiesiogiai sujungtas su 

siurbliu, gali atsirasti 

nuotėkis ir, pablogėjus 

sandarumui, hidraulinė alyva 

nutekės į aliejų. 

Mineralinės alyvos 

priemaišos 

 Maža Didelė 3 Buvo atvejų, kai aliejaus kilmės šalyse į jį 

buvo įmaišyta mineralinės alyvos. Kontrolė 

buvo sustiprinta ir priemaišų tikimybė 

sumažėjo. 

   

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

ES VIDUJE 

3) Saulėgrąžų smulkinimas 

Lukštai 

3.2) Žalių lecitinų (dervų) gamyba 

3.1) Nerafinuoto aliejaus gamyba 

3.3) Saulėgrąžų miltų gamyba 
Saulėgrąžų lukštai 

  A) Vežimas 

 Žali lecitinai 

3.3) Lukštų gamyba 

B) Vežimas 

Maišymas  C) Laikymas 

B) Vežimas 

C) Laikymas 

B) Vežimas 
C) Laikymas 

1) Saulėgrąžų 

auginimas 

Saulėgrąžos 

Džiovintos 
saulėgrąžos 

 

2) Džiovinimas pirminės 
gamybos etape 

(P
us

ia
u 

pe
rio

di
ni

s 

ra
fin

av
im

as
) 

Saulėgrąžų riebalų 

rūgščių distiliatai 

Vašk
as 

 

Soup 

stokai 

Naudota 

balinamoji žemė 

B) Vežimas 

4.1. 
Rafinuoto 

saulėgrąžų 
aliejaus 
gamyba 

   Laikymas 

4.2. 
Saulėgrąžų 

riebalų 
rūgščių 
distiliatų 
gamyba 

 

4.3. 
Saulėgrąž
ų rūgščiųjų 

aliejų 
gamyba 

 

Nuo dervų 

išvalytas 

nerafinuotas 

saulėgrąžų aliejus 

 

4.4. 
Saulėgrąžų 
deodistiliatų 

gamyba 

 

A) Vežimas 

A) Vežimas 

4) Rafinavimas 

D) Vežimas vandenynuose 

plaukiojančiais laivais 

Vašk

as 

4.4. 
Sojų 

deodistiliatų 
gamyba 

 

Soupst

okai 
Naudota 

balinamoji žemė 

Saulėgrąžų 

deodistiliatai 

B) Vežimas 

Filtravimą 

greitinančios 

 medžiagos 

(P
us

ia
u 

pe
rio

di
ni

s 

ra
fin

av
im

as
) 

D) Vežimas vandenynuose 

plaukiojančiais laivais 

UŽ ES RIBŲ 

Saulėgrąžų aliejaus produktų, skirtų naudoti pašarams ES, gamybos grandinės technologinė   

schema 

 3) Saulėgrąžų smulkinimas 

 Lukštai 

3.1) Nerafinuoto aliejaus ir dervų 
gamyba 

3.2) Saulėgrąžų miltų gamyba 

Saulėgrąžų auginimas 

Saulėgrąžos 

Džiovintos saulėgrąžos 
 

A) Vežimas Laikymas 

Džiovinimas pirminės gamybos etape 

Žali lecitinai 

3.3) Lukštų gamyba 

Į skliaustus 
įrašyti raidės ir 
skaičiai atitinka 

raides ir 
skaičius, 
nurodytus 

tolesniuose 
lapuose. 

 4.1. 
Rafinuoto 

saulėgrąžų 
aliejaus 
gamyba 

4.2. 
Saulėgrąžų 

riebalų 
rūgščių 
distiliatų 
gamyba 

 

4.3. 
Saulėgrąžų 
rūgščiųjų 

aliejų 
gamyba 

 

4) Rafinavimas Saulėgrąžų deodistiliatai 

 

Saulėgrąžų riebalų 

rūgščių distiliatai 

Saulėgrąžų rūgštieji 

aliejai 

Nuo dervų išvalytas nerafinuotas 

saulėgrąžų aliejus 

Saulėgrąžų sėklų rupiniai 

Rafinuotas saulėgrąžų 

aliejus  

Saulėgrąžų 

rūgštieji aliejai 

Saulėgrąžų miltų 

distiliatai 
Saulėgrąžų (sėklų) 

lukštai 

Filtravimą 
greitinančios 

 medžiagos 

   

Laikymas 

Rafinuotas 

saulėgrąžų aliejus 

 



 

EFISC vadovas. Sektoriaus informacinis dokumentas dėl saugių pašarinių žaliavų, gaunamų smulkinant aliejingąsias sėklas ir rafinuojant aliejų, gamybos  

 82 

Pašaras 
Saulėgrąžų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

 7. Saulėgrąžų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

 1. Saulėgrąžų auginimas* 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK  

C    Saulėgrąžas eksportuojančiose 

trečiosiose šalyse (Argentinoje ir kt.) 

augintojai naudojasi leidžiamų 

naudoti pesticidų sąrašais, tačiau 

šie, bent dėl kai kurių medžiagų, gali 

prieštarauti Europos teisės aktams 

dėl pesticidų liekanų. Saulėgrąžas 

svarbiau apdoroti pesticidais po 

derliaus nuėmimo nei prieš jo 

nuėmimą. 

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 draudžiama į 

apyvartą išleisti produktus, 

kuriuose viršijamos prieduose 

nurodytos DLLK. Į 

Reglamentą (EB) 

Nr. 178/2006 įtrauktas I 

priedas, kuriame išvardyti 

maisto ir pašarų produktai, 

kuriems taikomos 

leidžiamosios pesticidų 

liekanų koncentracijos. Į 

Reglamentą (EB) 

Nr. 149/2008 įtraukti II, III ir IV 

priedai, kuriuose nustatytos 

DLLK, taikomos I priede 

išvardytiems produktams.  

  

Fitotoksinai C    Saulėgrąžas svarbiau apdoroti 

pesticidais po derliaus nuėmimo nei 

prieš jo nuėmimą. Tai visų pirma 

taikytina Prancūzijai. 

  Kaip kontrolės priemonė 

rekomenduojama vizualinė 

saulėgrąžų apžiūra. 

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite metodikos dokumento 2.3 dalyje. 
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 2. Saulėgrąžų džiovinimas pirminės gamybos etape* 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Teršalai, atsiradę džiovinant           

– dioksinas C    Deginant atliekas, gali 

susidaryti dioksinas. Iki šiol 

smulkintojų nerafinuotame 

saulėgrąžų aliejuje 

aptinkamas dioksino kiekis 

buvo mažesnis už aptikimo 

ribą. 

Dioksinų ir dioksinų tipo 

bifenilų taršos maiste ir 

pašaruose prevencijos ir 

mažinimo praktikos kodeksas 

(kodeksas CAC/RCP 62-

2006) 

 Gerosios gamybos praktikos 
taisyklėse rekomenduojama 
naudoti kurą, dėl kurio 
nesusidaro dioksinų ir dioksinų 
tipo junginių bei kitų kenksmingų 
teršalų.  

Taikant tiesioginio kaitinimo 
metodą, turėtų būti naudojami 
tinkami degikliai. Stebėsena 
laikoma būtina norint užtikrinti, 
kad dėl džiovinimo ar kaitinimo 
procesų nepadidėtų dioksino ir 
dioksino tipo bifenilų kiekis. 
Tiesioginio džiovinimo procese 
kaip kuro negalima naudoti 
produktų atliekų. 

Iš saulėgrąžų pagamintose 

pašarinėse žaliavose dioksinų ir 
dioksinų tipo bifenilų 
koncentracija neturi neviršyti 
Direktyvoje 2002/32/EB nustatytų 
ribinių verčių. 

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite metodikos dokumento 2.3 dalyje. 
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Įrenginiai. Saulėgrąžų smulkinimas, jų aliejaus rafinavimas ir 
perdirbimas  

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Hidraulinės alyvos arba 

tepalai iš įrangos 

C Maža Didelė 3 Hidraulinėse alyvose ir tepaluose gali būti 

toksiškų junginių. 

 Būtinąja programa turi būti 
užtikrinta, kad produktas nebūtų 
užterštas nemaistine hidrauline 
alyva ar tepalais ir kad būtų kuo 
labiau sumažinta produkto 
užteršimo maistine hidrauline 
alyva ir tepalais rizika. Pagal 
būtinąją programą gali būti 
reikalaujama į apskaitą įtraukti 
informaciją apie panaudotus 
kiekius. 

 

Teršalai vandenyje, pvz., 

perfluoroktano sulfonatas 

(PFOS) ir perfluoroktano 

rūgštis (PFOA) 

 

C Maža Vidutinė 2 Smulkinimo ir rafinavimo proceso metu 

naudojamas vanduo. 

Pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 183/2005 pašarams 

gaminti naudojamas tinkamos 

kokybės vanduo. 

  

Valymo medžiagos ir katilų 

priežiūros cheminės 

medžiagos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Valymo medžiagos ir garai (naudojant 

katilų priežiūros chemines medžiagas) 

liečiasi su produktu. 

 Gamybos sistemoje naudojamos 

valymo medžiagos turėtų būti 

nuplaunamos. Valymo 

medžiagos ir katilų priežiūros 

cheminės medžiagos turi būti 

tinkamos naudoti maisto 

pramonėje. 

 

Šiluminio kaitinimo skysčiai 

(ŠKS) iš įrangos 

 

C Vidutinė Didelė 4 ŠKS gali dar naudoti FEDIOL 

nepriklausantys nariai. 

Pagal FEDIOL maistinio 

aliejaus kaitinimo perdirbant 

praktikos kodeksą, ŠKS 

naudoti negalima. 

Reikia naudoti karštą vandenį 

arba kaitinti garais. Taikant 

kontrolės priemonę, taip pat 

turėtų būti užtikrinta, kad 

produktas nebūtų užterštas 

šiluminio kaitinimo skysčiais. 

 

  

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. Saulėgrąžų smulkinimas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Kenkėjų kontrolės 

priemonėse esantys 

toksinai 

C Maža Didelė 3 Užteršti grūdai iš atvirų dėžių gali 

patekti į maisto grandinę. 

 Turi būti taikoma maisto grandinei 

tinkama kenkėjų kontrolės 

programa. 

 

Toksiški junginiai iš 

heksano, pvz., benzenas 

C Maža Didelė 3 Pramoniniame heksane gali būti 

toksiškų junginių. 

Direktyvoje 2009/32/EB 

nustatyti heksano, naudojamo 

smulkinant aliejingąsias 

sėklas, grynumo kriterijai.  

Turi būti naudojamas maistinis 

heksanas. 

 

Svetimkūniai, pvz., stiklas, 

medis, metalai ir t. t. 

P Vidutinė Vidutinė 3 Gali būti svetimkūnių.  Turi būti įdiegta sistema, kuria 

pašalinami svetimkūniai. 
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 3.1 Nerafinuoto aliejaus gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Teršalai iš filtravimą 

greitinančių priemonių 

C Maža Didelė 3 Nerafinuotu aliejumi galima išplauti 

teršalus iš filtravimą greitinančios 

priemonės. 

 Reikia naudoti maisto 

pramonei tinkamas filtravimą 

greitinančias priemones. 

 

Mineralinė alyva iš 

sutrikusios regeneravimo 

sistemos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Heksanui regeneruoti naudojama 

maistinė mažo arba vidutinio 

klampumo mineralinė alyva. 

Smulkintojas yra suinteresuotas 

regeneruoti kuo daugiau heksano, 

taigi ir gerai prižiūrėti regeneravimo 

sistemą. 

 Regeneravimo sistemoje 

naudojama mineralinė alyva 

turi būti tokios kokybės, kad 

tiktų sąlyčiui su maistu. 

Būtinąja programa turi būti 

užtikrinta, kad produktas 

nebūtų užterštas nemaistine 

alyva ir kad būtų kuo labiau 

sumažinta produkto užteršimo 

maistine alyva rizika. Pagal 

būtinąją programą gali būti 

reikalaujama į apskaitą įtraukti 

informaciją apie panaudotus 

kiekius. 

Nyderlandų GGP standarte 

nurodyta, kad saulėgrąžų 

aliejuje ir šalutiniuose 

rafinavimo produktuose C(10-

40) kiekis negali viršyti 1 000 

mg/kg. 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

saulėgrąžose stebėsenos rezultatų 

matyti, kad liekanų koncentracija 

neviršija teisės aktais nustatytų 

ribinių verčių.  

Trečiųjų šalių DLLK kontrolės 

politika skiriasi nuo ES DLLK 

kontrolės politikos. 

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 nustatytos 

pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į 

perdirbtus produktus 

patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir 

(arba)  

biologinio kaupimo veiksnį, 

jeigu užtikrinama maisto 

sauga. 

FEDIOL nuomonėje 

(11SAF181) padaryta išvada, 

kad, remiantis vidutiniu 

 *Yra vidutinė tikimybė, kad tam 

tikros kilmės saulėgrąžose kai 

kurių pesticidų liekanų 

koncentracija gali viršyti DLLK. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 saulėgrąžose esančio aliejaus 

kiekiu, kuris sudaro 40–45 %,  

DLLK saulėgrąžų aliejuje 

nustatyti turėtų būti taikomas 

perdirbimo koeficientas 2,5. 

FEDIOL sutartis dėl 

saulėgrąžų pirkimo iš 

Juodosios jūros regiono (joje 

yra sąlyga dėl ES DLLK 

kontrolės teisės aktų 

laikymosi). 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti nerafinuotame 

saulėgrąžų aliejuje yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB 

nustatytos kai kurių pesticidų 

liekanų pašaruose ribinės 

vertės. 

  

Heksanas, likęs 

nerafinuotame aliejuje po 

regeneravimo 

C Didelė Maža 3 Iš aliejaus ekstrahavus heksaną ir 

vėliau jį regeneruojant iš aliejaus, 

nerafinuotame aliejuje lieka heksano 

pėdsakų. 

Pašarų tiekimo rinkai 

reglamente (EB) Nr. 767/2009 

nustatyta, kad pašarinėse 

žaliavose neturi būti dėl jų 

gamybos proceso ir dėl 

pagalbinių perdirbimo 

medžiagų atsiradusių 

cheminių priemaišų, išskyrus 

atvejus, kai kataloge nustatyta 

konkreti didžiausia leidžiamoji 

koncentracija. Pašarinių 

žaliavų kataloge 

(Reglamentas (ES) 

Nr. 68/2013) nustatyta šių 

cheminių priemaišų didžiausia 

leidžiamoji koncentracija – 

0,1 %  (1 000 ppm). 

 Iš toksikologinių vertinimų 

matyti, kad nerafinuotas 

aliejus, kuriame yra iki 

1 000 ppm heksano, yra 

saugus. FOSFA yra nustačiusi 

121 °C ribinę pliūpsnio 

temperatūros vertę, kuri yra 

susijusi su vežimo ir laikymo 

sauga. 
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 3.2 Žalių lecitinų gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Mineralinė alyva iš 

sutrikusios regeneravimo 

sistemos 

C Vidutinė Didelė 3 Heksanui regeneruoti naudojama 

maistinė mažo arba vidutinio 

klampumo mineralinė alyva. 

Smulkintojas yra suinteresuotas 

regeneruoti kuo daugiau heksano, 

taigi ir gerai prižiūrėti regeneravimo 

sistemą. 

 Regeneravimo sistemoje 

naudojama mineralinė alyva 

turi būti tokios kokybės, kad 

tiktų sąlyčiui su maistu. 

Būtinąja programa turi būti 

užtikrinta, kad produktas 

nebūtų užterštas nemaistine 

alyva ir kad būtų kuo labiau 

sumažinta produkto užteršimo 

maistine alyva rizika. Pagal 

būtinąją programą gali būti 

reikalaujama į apskaitą įtraukti 

informaciją apie panaudotus 

kiekius. 

Nyderlandų GGP standarte 

nurodyta, kad saulėgrąžų 

aliejuje ir šalutiniuose 

rafinavimo produktuose C(10-

40) kiekis negali viršyti 1 000 

mg/kg. 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

saulėgrąžose stebėsenos rezultatų 

matyti, kad liekanų koncentracija 

neviršija teisės aktais nustatytų 

ribinių verčių.  

Trečiųjų šalių DLLK kontrolės 

politika skiriasi nuo ES DLLK 

kontrolės politikos. 

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 nustatytos 

pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į 

perdirbtus produktus 

patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir 

(arba) biologinio kaupimo 

veiksnį, jeigu užtikrinama 

maisto sauga. 

FEDIOL sutartis dėl 

saulėgrąžų pirkimo iš 

Juodosios jūros regiono (joje 

yra sąlyga dėl ES DLLK 

kontrolės teisės aktų 

 *Yra vidutinė tikimybė, kad tam 

tikros kilmės saulėgrąžose kai 

kurių pesticidų liekanų 

koncentracija gali viršyti DLLK. 
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 laikymosi). 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti nerafinuotame 

saulėgrąžų aliejuje yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB 

nustatytos kai kurių pesticidų 

liekanų pašaruose ribinės 

vertės. 

  

Heksanas, likęs 

nerafinuotame aliejuje po 

regeneravimo 

C Didelė Maža 3 Iš aliejaus ekstrahavus heksaną ir 

vėliau jį regeneruojant iš aliejaus, 

nerafinuotame aliejuje lieka heksano 

pėdsakų. 

Pašarų tiekimo rinkai 

reglamente (EB) Nr. 767/2009 

nustatyta, kad pašarinėse 

žaliavose neturi būti dėl jų 

gamybos proceso ir dėl 

pagalbinių perdirbimo 

medžiagų atsiradusių 

cheminių priemaišų, išskyrus 

atvejus, kai kataloge nustatyta 

konkreti didžiausia leidžiamoji 

koncentracija. Pašarinių 

žaliavų kataloge 

(Reglamentas (ES) 

Nr. 68/2013) nustatyta šių 

cheminių priemaišų didžiausia 

leidžiamoji koncentracija – 

0,1 %  (1 000 ppm). 

 Iš toksikologinių vertinimų 

matyti, kad pašarinės žaliavos, 

kuriose yra iki 1 000 ppm 

heksano, yra saugios. FOSFA 

yra nustačiusi 121 °C ribinę 

pliūpsnio temperatūros vertę, 

kuri yra susijusi su vežimo ir 

laikymo sauga. 

Patogenai B Maža Vidutinė 2 Kondensuojantis iš žalių lecitinų 

išgaravusiam vandeniui, pradeda 

daugintis mikroorganizmai.  
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 3.3 Saulėgrąžų miltų gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Dioksinas iš lipnumą 

reguliuojančių medžiagų 

C Maža Didelė 3 Lipnumą reguliuojančios medžiagos 

yra mineralinės, jų sudėtyje 

natūraliai gali būti dioksino. 

Dioksinas yra toksiškas žmonėms ir 

gyvūnams. 

Reglamente (EB) 

Nr. 2439/1999 nustatyti 

lipnumą reguliuojančių 

medžiagų kokybės kriterijai. 

Reikia įsigyti maistinių 

lipnumą reguliuojančių 

medžiagų. 

 

Salmonelės B Didelė Didelė 4 Salmonelės kelia didžiausią pašarų 

mikrobiologinės taršos pavojų. 

Salmonelės yra labai paplitusios 

aplinkoje, todėl visos maisto 

grandinės dalys, pradedant 

gamintojais ir baigiant vartotojais, 

turi stengtis sumažinti salmonelių 

keliamą riziką gyvūnams ir 

žmonėms.  FEDIOL kartu su trimis 

kitomis asociacijomis, 

atstovaujančiomis pašarų tiekėjams 

ir vartotojams, t. y. FEFAC, 

COCERAL ir COPA-COGECA, 

įsipareigojo parengti pramonės 

įmonėms skirtas rekomendacijas, 

kad joms būtų lengviau užtikrinti 

salmonelių kontrolę, ir 2011 m. 

birželio mėn. paskelbė „Bendruosius 

salmonelių rizikos valdymo pašarų 

grandinėje principus“. Siekiant 

laikytis šių principų, iš dalies 

pakeistas Europos saugių pašarinių 

žaliavų pramoninio apdirbimo geros 

praktikos vadovas. 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL 

ir COPA-COGECA „Bendrieji 

salmonelių rizikos valdymo 

pašarų grandinėje principai“ 

 

FEDIOL rekomendacija dėl 

rapsų ir (arba) rapsukų miltų ir 

saulėgrąžų miltų drėgnio 

 

 

Į ūkio subjekto BP turi būti 

įtrauktos šios priemonės: 

a) apsaugoti pašarines 

žaliavas nuo užteršimo jas 

perdirbant ir laikant, pvz., 

naudojant uždaras sistemas, 

laikantis higienos praktikos 

taisyklių arba prireikus 

suskirstant patalpas į 

higienines zonas; 

b) užtikrinti tirpiklius šalinančio 

skrudintuvo trukmės ir 

temperatūros kontrolę; 

c) užtikrinti miltų ir (arba) 

išspaudų drėgnio kontrolę. 

Pagal FEDIOL rekomendaciją 

saulėgrąžų miltų drėgnis turi 

būti ne didesnis kaip 12,5 %. 

 

Jeigu stebėsenos sistema 

rodo, kad paruoštose 

pašarinėse žaliavose yra 

salmonelių, reikia apsvarstyti 

Ūkio subjektas įdiegs linijos 

kontrolės sistemą – mėginiai 

bus imami iš visos linijos: nuo 

tos vietos, kurioje produktas 

išleidžiamas iš tirpiklius 

šalinančio skrudintuvo, nuo 

tada, kai jis patenka į bokštinį 

aruodą, iki pat iškrovimo 

zonos. 

 

Ūkio subjektas, remdamasis 

ankstesniais duomenimis, turi 

nustatyti realius savo miltų ir 

(arba) išspaudų užterštumo 

salmonelėmis mažinimo 

tikslus. 

 

) 
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 galimybę imtis šių veiksmų: 

o atlikti serotipo nustatymo ir 
atsekamumo procedūras 
taršos šaltiniui nustatyti; 

o patikrinti perdirbimo sąlygas 
ir atitinkamas būtinąsias 
programas; 

o prireikus papildomai išvalyti 
saugyklas ir transporto 
priemones;  

o papildomai išvalyti įrenginį ir 
įrangą;  

o peržiūrėti ankstesnės 
stebėsenos rezultatus; 

o apsvarstyti galimybę surengti 
papildomus mokymus arba 
pakeisti procesą ar 
procedūras; 

siekiant sumažinti salmonelių 

kiekį iki leistino kiekio, atlikti 

cheminį apdorojimą. 

 

Dioksinas iš naudotos 

balinamosios žemės 

C Maža Didelė 3 Balinamasis molis yra mineralinė 

medžiaga, jame natūraliai gali būti 

dioksino. Dioksinas yra toksiškas 

žmonėms ir gyvūnams. 

Direktyvoje 2002/32/EB 

nurodyta, kad augalinės 

kilmės pašarinėse žaliavose 

dioksino kiekis negali viršyti 

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

TEQ), o bendras dioksino ir 

dioksinų tipo bifenilų kiekis 

negali viršyti  

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

PCB-TEQ). 

FEDIOL parengė Šviežios 

balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodeksą, kuriame 

kaip viršutinė ribinė vertė 

nurodyta didžiausia 

leidžiamoji dioksino ir dioksinų 

Šviežią balinamąją žemę 

reikia pirkti iš tiekėjų, kurie 

laikosi FEDIOL specifikacijų, 

pateiktų FEDIOL šviežios 

balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodekse. 

Rizika kyla tik integruotuose 

smulkinimo ir rafinavimo 

įrenginiuose. 

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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 tipo bifenilų koncentracija – 

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

PCB-TEQ). 

Mikotoksinai C Maža Didelė 3 Atsiranda nepakankamai gerai 

išdžiovinus saulėgrąžas. 

 Reikia kontroliuoti mikotoksinų 

koncentraciją saulėgrąžų 

miltuose. 

 

Kadmis C Vidutinė Didelė 4 Smulkinant kadmis susikaupia 

miltuose. Atsižvelgiant į geografinę 

kilmę, kyla rizika, kad saulėgrąžose 

gali būti kadmio koncentracija, dėl 

kurios bus viršyta kadmio ribinė 

vertė saulėgrąžų miltuose. Prastos 

kokybės fosforo trąšose gali būti 

padidėjusi kadmio koncentracija.  

Direktyvoje 2002/32/EB 

kadmio koncentracija 

augalinės kilmės pašarinėse 

žaliavose apribota iki 1 ppm. 

Atsižvelgiant į sėklų kilmę, 

reikia tikrinti atvežamas 

saulėgrąžų partijas. 

Ši rizika yra susijusi su tam 

tikra geografine kilme. 

 

Heksano liekanos C Didelė Maža 3 Heksano liekanų būna aliejingųjų 

sėklų miltuose. 

Pašarų tiekimo rinkai 

reglamente (EB) Nr. 767/2009 

nustatyta, kad pašarinėse 

žaliavose neturi būti dėl jų 

gamybos proceso ir dėl 

pagalbinių perdirbimo 

medžiagų atsiradusių 

cheminių priemaišų, išskyrus 

atvejus, kai kataloge nustatyta 

konkreti didžiausia leidžiamoji 

koncentracija. Pašarinių 

žaliavų kataloge 

(Reglamentas (ES) 

Nr. 68/2013) nustatyta šių 

cheminių priemaišų didžiausia 

leidžiamoji koncentracija – 

0,1 %  (1 000 ppm). 

 Iš toksikologinių vertinimų 

matyti, kad aliejingųjų sėklų 

miltai, kuriuose yra iki 

1 000 ppm heksano, yra 

saugūs naudoti pašarams 

gaminti. Vokietijos OVID turi 

saugos duomenų lapą, 

kuriame nurodyta, kad 

sprogimo prevencijos tikslais, 

vežant saulėgrąžų miltus 

barža, juose neturi būti 

daugiau kaip 300 ppm 

heksano. 

Arsenas C Maža Vidutinė 2 Ispanijoje pastebėtas saulėgrąžų 

užterštumas arsenu. 
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 Datura Stramonium B Maža* Vidutinė 2  Direktyvoje 2002/32/EB 

nurodytas didžiausias 

leistinas Datura Stramonium 

kiekis pašarinėse žaliavose – 

1 000 ppm. 

 *Yra vidutinė tikimybė, kad, 

naudojant tam tikros kilmės 

saulėgrąžas, Datura 

Stramonium kiekis saulėgrąžų 

miltuose gali viršyti didžiausią 

leistiną Datura Stramonium 

kiekį. 
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Pašaras 
Saulėgrąžų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

 
 3.4 Saulėgrąžų lukštų atskyrimas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Salmonelės B Didelė Didelė 4 Salmonelės kelia didžiausią pašarų 

mikrobiologinės taršos pavojų. 

Salmonelės yra labai paplitusios aplinkoje, 

todėl visos maisto grandinės dalys, 

pradedant gamintojais ir baigiant 

vartotojais, turi stengtis sumažinti 

salmonelių keliamą riziką gyvūnams ir 

žmonėms. FEDIOL kartu su trimis kitomis 

asociacijomis, atstovaujančiomis pašarų 

tiekėjams ir vartotojams, t. y. FEFAC, 

COCERAL ir COPA-COGECA, ėmėsi 

atsakomybės ir 2011 m. birželio mėn. 

paskelbė „Bendruosius salmonelių rizikos 

valdymo pašarų grandinėje principus“. 

Siekiant laikytis šių principų, iš dalies 

pakeistas Europos saugių pašarinių 

žaliavų pramoninio apdirbimo geros 

praktikos vadovas. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL 

ir COPA-COGECA „Bendrieji 

salmonelių rizikos valdymo 

pašarų grandinėje principai“ 

 

Į ūkio subjekto BP turi būti 

įtrauktos šios priemonės: 

a) apsaugoti pašarines 

žaliavas nuo užteršimo jas 

perdirbant ir laikant, pvz., 

naudojant uždaras sistemas, 

laikantis higienos praktikos 

taisyklių arba prireikus 

suskirstant patalpas į 

higienines zonas; 

b) užtikrinti drėgmės kontrolę.  

Jeigu stebėsenos sistema 

rodo, kad paruoštose 

pašarinėse žaliavose yra 

salmonelių, reikia apsvarstyti 

galimybę imtis šių veiksmų: 

o  atlikti serotipo nustatymo ir 
atsekamumo procedūras 
taršos šaltiniui nustatyti; 

o  patikrinti perdirbimo sąlygas 
ir atitinkamas būtinąsias 
programas; 

o  prireikus papildomai išvalyti 
saugyklas ir transporto 
priemones;  

o  papildomai išvalyti įrenginį ir 
įrangą;  

o  peržiūrėti ankstesnės 
stebėsenos rezultatus; 

o  apsvarstyti galimybę 
surengti papildomus 
mokymus arba pakeisti 
procesą ar procedūras; 
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  siekiant sumažinti salmonelių 

kiekį iki leistino kiekio, atlikti 

cheminį apdorojimą. 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

saulėgrąžose stebėsenos rezultatų matyti, 

kad liekanų koncentracija neviršija teisės 

aktais nustatytų ribinių verčių.  

Trečiųjų šalių DLLK kontrolės politika 

skiriasi nuo ES DLLK kontrolės politikos. 

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 nustatytos 

pesticidų liekanų ribinės 

vertės.  

FEDIOL sutartis dėl 

saulėgrąžų pirkimo iš 

Juodosios jūros regiono (joje 

yra sąlyga dėl ES DLLK 

kontrolės teisės aktų 

laikymosi). 

 *Yra vidutinė tikimybė, 

kad tam tikros kilmės 

saulėgrąžose kai kurių 

pesticidų liekanų 

koncentracija gali viršyti 

DLLK. 

  



 

EFISC vadovas. Sektoriaus informacinis dokumentas dėl saugių pašarinių žaliavų, gaunamų smulkinant aliejingąsias sėklas ir rafinuojant aliejų, gamybos  

 96 
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 4. Rafinavimas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Teršalai iš pagalbinių 

perdirbimo priemonių  

(šarminis tirpalas, rūgštys), 

natrio hidroksido sudėtyje 

esantis gyvsidabris. 

C Maža Didelė 3 Pagalbinės perdirbimo 

medžiagos liečiasi su 

produktu. 

 Pagalbinės perdirbimo medžiagos, 

kurios tiesiogiai liečiasi su aliejumi, turi 

būti skirtos naudoti maistui arba 

tinkamos sąlyčiui su maistu. 
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Pašaras 
Saulėgrąžų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

  4.1 Rafinuoto saulėgrąžų aliejaus gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) SUTARTIES 

SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Dioksinas ir į dioksinų tipo 

bifenilai 

C Maža Didelė 3 Aliejus dioksinu gali būti 

užterštas džiovinant 

saulėgrąžas ir naudojant 

balinamąją žemę. Tačiau 

rafinuojant balinamosios 

žemės dozė tesudaro 1–3 %. 

Dioksinas iš dalies išgaruoja 

distiliuojant. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, 

kad augalinės kilmės pašarinėse 

žaliavose dioksino koncentracija  

negali viršyti 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ), o bendra dioksinų ir 

dioksinų tipo bifenilų koncentracija 

negali viršyti 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). FEDIOL 

parengė Šviežios balinamosios 

žemės aliejui rafinuoti pirkimo 

sąlygų praktikos kodeksą, kuriame 

kaip viršutinė ribinė vertė nurodyta 

didžiausia leidžiamoji dioksino ir 

dioksinų tipo bifenilų koncentracija – 

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

TEQ). 

Šviežią balinamąją žemę 

reikia pirkti iš tiekėjų, kurie 

laikosi FEDIOL specifikacijų, 

pateiktų FEDIOL šviežios 

balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodekse. 

 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 3 Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

saulėgrąžose stebėsenos 

rezultatų matyti, kad liekanų 

koncentracija neviršija teisės 

aktais nustatytų ribinių verčių. 

Tačiau pesticidus labai svarbu 

naudoti po derliaus nuėmimo, 

o dėl to saulėgrąžose ir 

šalutiniuose rafinavimo 

produktuose jų liekanų 

koncentracija gali viršyti 

DLLK, nebent tos liekanos 

būtų visiškai pašalintos 

rafinuojant nerafinuotą aliejų. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

nustatytos pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir (arba) 

biologinio kaupimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama pašarų sauga. 

FEDIOL nuomonėje (11SAF181) 

padaryta išvada, kad, remiantis 

vidutiniu saulėgrąžose esančio 

aliejaus kiekiu, kuris sudaro 40–

45 %,  

DLLK saulėgrąžų aliejuje nustatyti 

turėtų būti taikomas perdirbimo 

koeficientas 2,5.. 

Pesticidų liekanų 

koncentracijai viršijus ribinę 

vertę, turėtų būti atliktas 

pašarų saugos vertinimas. 

*Yra vidutinė tikimybė, kad tam 

tikros kilmės saulėgrąžose kai 

kurių pesticidų liekanų 

koncentracija gali viršyti DLLK. 

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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 Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti 

nerafinuotame saulėgrąžų 

aliejuje yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos 

kai kurių pesticidų liekanų 

pašaruose ribinės vertės. 

  

Mikrobiologinis 

užterštumas 

 

B Maža Vidutinė 2 Rafinuoto aliejaus drėgnis 

(t. y. vandens aktyvumas) 

bakterijoms daugintis yra per 

mažas. 

   

Svetimkūniai, pvz., stiklas, 

medis, metalai ir t. t. 

P Vidutinė Vidutinė 3 Gali būti svetimkūnių.  Reikia laikytis higienos 

praktikos taisyklių (pvz., 

naudoti uždaras sistemas). 

Prieš kraunant reikia filtruoti.  
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Pašaras 
Saulėgrąžų miltų ir aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

 

 4.2 
Mechaninis rafinavimas. Saulėgrąžų riebalų rūgščių distiliatų 

gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS STANDARTAI 

IR (ARBA) SUTARTIES SĄLYGOS  
KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

         

Dioksinas C Maža Didelė 3 Rafinuojant aliejų, galimas 

užteršimo dioksinu šaltinis – 

balinamoji žemė. Tačiau rafinuojant 

balinamosios žemės dozė tesudaro 

1–3 %. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, kad 

augalinės kilmės pašarinėse žaliavose 

dioksino koncentracija  negali viršyti 

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

bendra dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentracija negali viršyti 1,5 ng/kg 

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

Pašarams skirtų produktų, kuriuose 

nepageidautinų medžiagų 

koncentracija viršija teisės aktais 

nustatytą ribinę vertę, negalima maišyti 

su tais pačiais ar kitais pašarams 

skirtais produktais siekiant juos 

atskiesti (Direktyva 2002/32/EB). 

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 225/2012, 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 

(EB) Nr. 183/2005, visos pašarams 

skirtų riebalų rūgščių distiliatų partijos 

bus ištirtos siekiant nustatyti jose 

esančią bendrą dioksinų ir dioksinų tipo 

bifenilų koncentraciją.  

FEDIOL parengė Šviežios 

balinamosios žemės aliejui rafinuoti 

pirkimo sąlygų praktikos kodeksą, 

kuriame kaip viršutinė ribinė vertė 

nurodyta didžiausia leidžiamoji dioksino 

ir dioksinų tipo bifenilų koncentracija – 

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

Šviežią balinamąją žemę 

reikia pirkti iš tiekėjų, kurie 

laikosi FEDIOL specifikacijų, 

pateiktų FEDIOL šviežios 

balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodekse. 

 

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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 Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

saulėgrąžose stebėsenos rezultatų 

matyti, kad liekanų koncentracija 

neviršija teisės aktais nustatytų 

ribinių verčių. Tačiau pesticidus 

labai svarbu naudoti po derliaus 

nuėmimo, o dėl to saulėgrąžose ir 

šalutiniuose rafinavimo produktuose 

jų liekanų koncentracija gali viršyti 

DLLK. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

nustatytos pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir (arba)  

biologinio kaupimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama pašarų sauga.  

 *Yra vidutinė tikimybė, 

kad tam tikros kilmės 

saulėgrąžose kai 

kurių pesticidų liekanų 

koncentracija gali 

viršyti DLLK. 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Maža Didelė 3 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti nerafinuotame 

saulėgrąžų aliejuje yra labai maža; 

rafinuojant jie susikaupia riebalų 

rūgščių distiliatuose. 

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos kai 

kurių pesticidų liekanų pašaruose 

ribinės vertės. 

Reikalavimų neatitinkantys 

produktai neturėtų būti 

dedami į pašarą. 
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 4.3 
Cheminis rafinavimas. Saulėgrąžų soupstokų ir saulėgrąžų 
rūgščiųjų aliejų, kuriuose nėra deodistiliatų, gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) SUTARTIES 

SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža* Vidutinė 2 Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

saulėgrąžose stebėsenos 

rezultatų matyti, kad liekanų 

koncentracija neviršija teisės 

aktais nustatytų ribinių verčių. 

Tačiau pesticidus labai svarbu 

naudoti po derliaus nuėmimo, 

o dėl to saulėgrąžose ir 

šalutiniuose rafinavimo 

produktuose jų liekanų 

koncentracija gali viršyti 

DLLK. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

nustatytos pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir (arba) 

biologinio kaupimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama pašarų sauga. 

 

 *Yra vidutinė tikimybė, kad tam 

tikros kilmės saulėgrąžose kai 

kurių pesticidų liekanų 

koncentracija gali viršyti DLLK. 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti 

nerafinuotame saulėgrąžų 

aliejuje yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos 

kai kurių pesticidų liekanų 

pašaruose ribinės vertės. 

.  

Dioksinas C Labai maža Didelė 2 FEDIOL informacijos 

suvestinėje apie smulkinimą ir 

rafinavimą, susijusį su 

soupstokų gamyba (Nr. 

12SAF183), nurodyta, kad 

soupstokuose esanti aliejuje 

tirpių teršalų koncentracija 

atitinka jų koncentraciją 

nerafinuotuose aliejuose. 

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 

225/2012, kuriuo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 

visos pašarams skirtų soupstokų ir 

rūgščiųjų aliejų partijos bus ištirtos 

siekiant nustatyti jose esančią 

bendrą dioksinų ir dioksinų tipo 

bifenilų koncentraciją.  

 

 Todėl integruotuose 

smulkinimo ir rafinavimo 

įrenginiuose soupstokai gali 

būti saugiai grąžinami į miltus. 
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 4.4 Cheminis rafinavimas. Saulėgrąžų deodistiliatų gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS STANDARTAI 

IR (ARBA) SUTARTIES SĄLYGOS  
KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

         

Dioksinas C Vidutinė Didelė 4 Rafinuojant aliejų, galimas 

užteršimo dioksinu šaltinis – 

balinamoji žemė. Rafinuojant 

cheminiu būdu, dioksinai susikaupia 

deodistiliatuose. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, kad 

augalinės kilmės pašarinėse žaliavose 

dioksino koncentracija  negali viršyti 

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

bendra dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentracija negali viršyti 1,5 ng/kg 

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

Pašarams skirtų produktų, kuriuose 

nepageidautinų medžiagų 

koncentracija viršija teisės aktais 

nustatytą ribinę vertę, negalima maišyti 

su tais pačiais ar kitais pašarams 

skirtais produktais siekiant juos 

atskiesti (Direktyva 2002/32/EB). 

 

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 225/2012, 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 

(EB) Nr. 183/2005, visos pašarams 

skirtų deodistiliatų partijos bus ištirtos 

siekiant nustatyti jose esančią bendrą 

dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentraciją.  

FEDIOL parengė Šviežios 

balinamosios žemės aliejui rafinuoti 

pirkimo sąlygų praktikos kodeksą, 

kuriame kaip viršutinė ribinė vertė 

nurodyta didžiausia leidžiamoji dioksino 

ir dioksinų tipo bifenilų koncentracija – 

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

Šviežią balinamąją žemę reikia pirkti 

iš tiekėjų, kurie laikosi FEDIOL 

specifikacijų, pateiktų FEDIOL 

šviežios balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų praktikos 

kodekse. 

 

Deodistiliatus, gaunamus rafinuojant 

cheminiu būdu, draudžiama naudoti 

pašaruose, išskyrus atvejus, kai jie 

apdoroti siekiant užtikrinti, kad 

dioksinų koncentracija neviršytų 

Nepageidaujamų medžiagų 

direktyvoje 2002/32/EB nustatytų 

ribinių verčių (taip pat žr. FEDIOL 

informacijos suvestinę apie pašarui 

skirtus apdorotus deodistiliatus, Nr. 

12SAF196). 

Riebalų produktai, gaunami taikant 

periodinio rafinavimo procesus, 

kurie apima ir mechaninio, ir 

cheminio rafinavimo etapus ir 

kuriems atlikti naudojama ta pati 

įranga, gali būti naudojami 

pašarams gaminti, jeigu, atlikus 

analizę, gauta įrodymų, kad 

neviršytos dioksinų ir pesticidų 

liekanų ribinės vertės. 

 

Šviežią balinamąją žemę reikia pirkti 

 

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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 iš tiekėjų, kurie laikosi FEDIOL 

specifikacijų, pateiktų FEDIOL 

šviežios balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų praktikos 

kodekse. 

 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Vidutinė Vidutinė 3 Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

saulėgrąžose stebėsenos rezultatų 

matyti, kad liekanų koncentracija 

neviršija teisės aktais nustatytų 

ribinių verčių. Tačiau, rafinuojant 

cheminiu būdu, dioksinai susikaupia 

distiliatuose. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

nustatytos pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems patvirtintiems 

pesticidams leidžiama taikyti 

perdavimo veiksnį, jeigu užtikrinama 

pašarų sauga. 

.  

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Vidutinė Didelė 4 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Tikimybė jų 

rasti nerafinuotame saulėgrąžų 

aliejuje yra labai maža, tačiau 

rafinuojant jie kaupsis riebalų 

rūgščių distiliatuose.  

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos kai 

kurių pesticidų liekanų pašaruose 

ribinės vertės. 

Deodistiliatus, gaunamus rafinuojant 

cheminiu būdu, draudžiama naudoti 

pašaruose, išskyrus atvejus, kai jie 

apdoroti siekiant užtikrinti, kad 

pesticidų liekanų koncentracija 

neviršytų Nepageidaujamų 

medžiagų direktyvoje 2002/32/EB 

nustatytų ribinių verčių (taip pat žr. 

FEDIOL informacijos suvestinę apie 

pašarui skirtus apdorotus 

deodistiliatus, Nr. 12SAF196).  
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 5. Saulėgrąžų aliejaus hidrinimas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Nikelis  C Maža Didelė 3 Hidrinant (kietinant) aliejų, 

nikelis naudojamas kaip 

katalizatorius.  

 Pagalbinės perdirbimo medžiagos, 

kurios tiesiogiai liečiasi su aliejumi, turi 

būti skirtos naudoti maistui arba 

tinkamos sąlyčiui su maistu. 

Kietintą aliejų reikia filtruoti. 

 

FEDIOL narių pagamintame 

kietintame aliejuje nikelio kiekis 

yra gerokai mažesnis nei 20 

ppm. 
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 A. Saulėgrąžų ir saulėgrąžų miltų laikymas ir vežimas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Kenkėjų kontrolės 

priemonėse esantys 

toksinai 

C Maža Didelė 3 Užteršti grūdai iš atvirų dėžių gali patekti į maisto 

grandinę. 

 Turi būti taikoma maisto 

grandinei tinkama kenkėjų 

kontrolės programa. 

 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Vidutinė Vidutinė 3 Labai svarbu aliejingąsias sėklas apdoroti 

pesticidais po derliaus nuėmimo, nes 

pesticidams lieka mažai laiko suskilti. 

Aliejingąsias sėklas eksportuojančiose šalyse 

naudojamasi leidžiamų naudoti pesticidų 

sąrašais, tačiau šie, bent dėl kai kurių medžiagų, 

ypač dėl tokių minkštų sėklų kaip saulėgrąžos, 

gali prieštarauti Europos teisės aktams. 

Saulėgrąžų sėklas gali užteršti pesticidai, kuriais 

vežimo ar laikymo metu buvo apdoroti ankstesni 

kroviniai. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

draudžiama į apyvartą išleisti 

produktus, kuriuose viršijamos 

šio reglamento priede nurodytos 

DLLK. 

Vežimo ir laikymo 

paslaugas teikiančios 

įmonės turi tinkamai 

naudoti pesticidus ir šiuos 

veiksmus pagrįsti 

dokumentais. Priešingu 

atveju jos turi tikrinti, ar 

vežant ir laikant naudotų 

pesticidų liekanų 

koncentracijos atitinka ES 

teisės aktų reikalavimus. 

 

Teršalai iš ankstesnio 

krovinio, vežant ūkio 

vežimu, sunkvežimiu, barža 

arba vandenynuose 

plaukiojančiu laivu 

C Maža Didelė 3 Paprastai aliejingosios sėklos ir aliejingųjų sėklų 

miltai nevežami transporto priemonėmis, 

skirtomis maistui ar pašarams. 

 Vežimo paslaugas 

teikiančios įmonės, prieš 

pakraudamos krovinį, turi 

išvalyti ūkio vežimus, 

sunkvežimius, baržas ir 

vandenynuose 

plaukiojančius laivus. Prieš 

kraunant, reikia patikrinti 

švarą. 

 

Teršalai, patekę laikymo 

metu iš ankstesnio krovinio 

C Maža Didelė 3 Aliejingosios sėklos ir aliejingųjų sėklų miltai gali 

būti užteršti ankstesniuose kroviniuose buvusiais 

mikotoksinais. 

 Laikymo paslaugas 

teikiančios įmonės turi 

prieš naudojant išvalyti 

laikymo vietas, taip pat 

prieš naudojant patikrinti jų 

švarą. 
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 Melamino priemaišos C Maža Vidutinė 2 Atliekant analizę, melaminas imituoja baltymus. Reglamentu (EB) Nr. 2002/32 
nustatyta melamino pašarinėse 
žaliavose ribinė vertė – 2,5 
mg/kg. 

  

 

 

 

Nauja

s B. 

Saulėgrąžų aliejaus ir antrinių produktų, skirtų naudoti 

pašarams, vežimas tanklaiviais, geležinkelio cisternomis ir 

baržomis ar pakrančių laivais (išskyrus vandenynuose 

plaukiojančius laivus) 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Tarša dėl ankstesnio 

krovinio 

        

- Tanklaiviai, geležinkelio 
cisternos ir baržos  

C Vidutinė Didelė 4 Tanklaiviai ir baržos galėjo būti 

naudojami sąlyčiui su maistu ar 

pašarais netinkamiems produktams, 

pvz., naftos chemijos produktams, 

vežti. 

 Tanklaiviams ir baržoms, 

kurie nėra skirti maisto 

produktams ar pašarams 

vežti, turėtų būti taikoma 

patvirtinta valymo procedūra. 

 

– Tanklaiviai, konteinerinės 

cisternos, geležinkelio 

cisternos ir baržos, 

atitinkantys ES maisto 

produktų vežimo standartus 

C Maža Didelė 3 Dauguma aliejų vežami maisto 

produktams skirtomis transporto 

priemonėmis. 

Maisto higienos reglamente 

(EB) Nr. 852/2004 

reikalaujama, kad skystieji 

maisto produktai būtų vežami 

maisto produktams vežti 

skirtais tanklaiviais, 

geležinkelio cisternomis ir 

baržomis. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų, skirtų tiesiogiai 

naudoti maistui, vežimo kelių 

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

Anksčiau vežtus krovinius 

reikia tikrinti pagal FEDIOL 

praktikos vadovą dėl 

ankstesniam (-iems) kroviniui 

(-iams) vežti naudotų 

transporto priemonių ir 

cisternų išklojų (Nr. 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 kodeksas (Nr. 07COD138). 

− Pakrančių laivai, atitinkantys 

ES maisto produktų vežimo 

standartus 

C Maža Didelė 3 Pakrančių laivams, kuriais ES aliejus ir 

riebalai plukdomi trumpais atstumais 

jūra, taikomas būtinasis reikalavimas, 

kad paskutiniai jais vežti kroviniai būtų 

maisto produktai arba produktai, 

nurodyti Direktyvoje 96/3/EB ES 

pateiktame priimtinų ankstesnių 

krovinių sąraše. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

Anksčiau vežtus krovinius 

reikia tikrinti pagal FEDIOL 

praktikos vadovą dėl 

ankstesniam (-iems) kroviniui 

(-iams) vežti naudotų 

transporto priemonių ir 

cisternų išklojų (Nr. 

07COD143F). FOSFA laivo 

rezervuarų atitikties, švaros ir 

tinkamumo sertifikatą išduoda 

FOSFA narių inspektorius. 

Prieš pakraunant ar 

perduodant krovinį, 

pateikiamas FOSFA 

bendrasis kapitono 

sertifikatas, kurį pasirašo 

kapitonas ir (arba) vyresnysis 

kapitono padėjėjas, arba 

lygiavertis pareiškimas, kurį 

pasirašo laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas. 

 

Tarša valymo medžiagomis         

− Tanklaiviai, geležinkelio 

cisternos ir baržos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Rizika padidėja valymo punktuose, 

kuriuose vienoje vietoje valomos ir 

pašarų, ir cheminių medžiagų laikymo 

cisternos. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 
ir aliejų vežimo į Europos 
Sąjungą arba jos viduje 
praktikos kodeksas 
(Nr. 14COD152). 
 

Turi būti taikoma geroji 

cisternų valymo patirtis. 

 

 

 

– Pakrančių laivai C Vidutinė Vidutinė 3 Rizika padidėja, jeigu pakrančių laivas 

nėra skirtas pašarams ar maisto 

produktams plukdyti. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

FOSFA laivo rezervuarų 

atitikties, švaros ir tinkamumo 

sertifikatą išduoda FOSFA 

narių inspektorius. 

Prieš pakraunant ar 

perduodant krovinį, 

pateikiamas FOSFA 

 

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

sertifikatas, kurį pasirašo 

kapitonas ir (arba) vyresnysis 

kapitono padėjėjas, arba 

lygiavertis pareiškimas, kurį 

pasirašo laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas.  

Kaitinimo ar aušinimo 

skysčiai iš įrangos 

        

– Tanklaiviai  C Maža Didelė 3 Naudojamos nerūdijančiojo plieno 

cisternos, kurios kaitinamos naudojant 

aušinimo vandenį iš variklio ir dvigubų 

sienelių sistemą (ne rites).  

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(14COD152). 

Draudžiama šiluminio 

kaitinimo skysčius naudoti 

tiesioginio kaitinimo 

sistemose. 

 

− Geležinkelio cisternos, 

skystakrūvės baržos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pakrančių laivai 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Maža 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maža 

Didelė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didelė 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Dar galima naudoti toksiškus šiluminio 

kaitinimo skysčius. Tačiau dėl palyginti 

žemos kaitinimo temperatūros, 

palaikomos vežant, tikimybė, kad 

šiluminio kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

 

 

 

 

 

Dar galima naudoti toksiškus šiluminio 

kaitinimo skysčius. Tačiau dėl palyginti 

žemos kaitinimo temperatūros, 

palaikomos vežant, tikimybė, kad 

šiluminio kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(14COD152) (įskaitant 

Geležinkelio cisternų kaitinimo 

ritės turi būti pagamintos iš 

nerūdijančiojo plieno. 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę.  

 

 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę. 

Rekomenduojama kaitinti 

naudojant karštą vandenį arba 

garus. 

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

Svetimkūniai P Vidutinė Vidutinė 3   Kokybės plane turėtų būti 

reikalaujama, kad rafinuotas 

aliejus į tanklaivius būtų 

kraunamas po stogu 

 

Priemaišos C/P/B Vidutinė Vidutinė 3 Buvo atvejų, kai, vežant aliejų, jo 

kilmės šalyse į jį buvo įmaišyta 

mineralinės alyvos. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų, skirtų tiesiogiai 

naudoti maistui, vežimo kelių 

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

kodeksas (Nr. 07COD138). 

Reikia tikrinti visas atvežamas 

partijas. 

Turi būti laikomasi būtiniausių 

privalomų FEDIOL 

nesupakuotų riebalų ir aliejų, 

skirtų tiesiogiai naudoti 

maistui, vežimo kelių 

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

kodekso reikalavimų, pvz., turi 

būti teikiami duomenys apie 

sunkvežimio buvimo vietą 

kelionės metu ir apie cisternos 

užplombavimą (Nr. 

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
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 C. Saulėgrąžų aliejaus laikymas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Tarša dėl nepakankamo 

atskyrimo (tarša dėl 

ankstesnių krovinių, 

netinkamų jungčių 

naudojimo, bendros 

įrangos) 

C Maža Didelė 3 Rizikos klasifikacija taikoma 

terminalams, kuriuose laikomos ir 

cheminės medžiagos, ir aliejus. 

Rizika mažesnė, kai cisternų 

terminale naudojamas ES priimtinų 

ankstesnių krovinių plukdant krovinį 

jūra į aliejaus saugyklas sąrašas. 

Rizika mažiausia, kai aliejus 

laikomas maisto produktams laikyti 

skirtose cisternose. 

ES terminaluose, kuriuose 

laikomas maistui skirtas 

aliejus ir riebalai,  turi būti 

taikoma RVASVT sistema 

(Reglamentas (EB) Nr. 

852/2004). 

 

Laikymo cisternos turi būti 

skirtos specialiai maisto 

produktams ar pašarams 

laikyti. Priešingu atveju 

laikymo cisternos turi bent jau 

atitikti jūros transportui skirtų 

ES taisyklių dėl ankstesnių 

krovinių, nustatytų Direktyvoje 

96/3/EB, reikalavimus. 

 

Tarša valymo medžiagomis C Maža Didelė 3 Rizikos klasifikacija taikoma 

terminalams, kuriuose laikomos ir 

cheminės medžiagos, ir aliejus. Kai 

kuriais atvejais juose gali būti 

naudojamos valymo medžiagos, 

netinkamos naudoti maisto 

pramonėje. ES cisternų 

terminaluose, kuriuose taikoma 

RVASVT sistema ir kuriuose aliejus 

ir cheminės medžiagos laikomi 

atskirai, tikimybė, kad bus 

panaudotos netinkamos valymo 

medžiagos, yra labai maža. 

 Valymo medžiagos turi būti 

tinkamos naudoti maisto 

pramonėje. 

 

 

Tirpiklio patekimas iš 

dangos 

C Maža Didelė 3 Tirpikliai iš naujos dangos gali 

patekti į aliejų, o iš ten rafinuojant į 

riebalų rūgščių distiliatus. 

 Reikia naudoti nerūdijančiojo 

plieno cisternas arba, jeigu 

naudojamos cisternos su 

nauja danga, pašarams 

nenaudoti riebalų rūgščių 

distiliatų. 

 

Šiluminio kaitinimo skysčiai C Maža Didelė 3 Dar galima naudoti toksiškus 

šiluminio kaitinimo skysčius. Tačiau 

 Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, laikymo 

Rekomenduojama kaitinti 
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 iš stringančios įrangos dėl palyginti žemos kaitinimo 

temperatūros, palaikomos laikymo 

metu, tikimybė, kad šiluminio 

kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

paslaugas teikianti įmonė turi 

pateikti dokumentus dėl 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę.  

naudojant vandenį ir garus. 

Netinkamas priedų 

naudojimas 

C Maža Didelė 3 Priedai, kuriuos leidžiama naudoti 

maistiniame aliejuje, dedami į 

pašarams skirtą aliejų (arba 

atvirkščiai), nors gali nebūti 

patvirtinti naudoti šiuo tikslu. 

 Reikia susitarti dėl aiškių 

priedų naudojimo 

specifikacijų. 

Perteklinis priedų 

naudojimas 

Mineralinės alyvos 

priemaišos 

 Maža Didelė 3 Buvo atvejų, kai aliejaus kilmės 

šalyse į jį buvo įmaišyta mineralinės 

alyvos. Kontrolė buvo sustiprinta ir 

priemaišų tikimybė sumažėjo. 
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 D. Saulėgrąžų aliejaus vežimas vandenynuose plaukiojančiais laivais 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS STANDARTAI 

IR (ARBA) SUTARTIES SĄLYGOS  
KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Tarša vežant         

− Teršalai iš ankstesnių 

krovinių, likę cisternose ar 

vamzdžiuose 

C Vidutinė  Vidutinė 3  Vandenynuose plaukiojantiems 

laivams, kuriais maistinis aliejus ir 

riebalai plukdomi į ES, taikomas 

būtinasis reikalavimas, kad 

vėliausiai jais vežti kroviniai būtų 

buvę maisto produktai, arba 

produktai, nurodyti Direktyvoje 

96/3/EB ES pateiktame priimtinų 

ankstesnių krovinių sąraše. 

Direktyvoje 96/3/EB (nukrypstant nuo 

Reglamento (EB) Nr. 852/2004) 

reikalaujama, kad ankstesni kroviniai 

būtų tikrinami.   

 

 

FOSFA sutartimis pardavėjas 

įpareigojamas pirkėją informuoti apie 

tai, kokie paskutiniai trys kroviniai buvo 

plukdomi jūrų transportu, kuriuo bus 

vežami aliejus ir riebalai. 

 

FEDIOL nesupakuotų riebalų ir aliejų 

vežimo į Europos Sąjungą arba jos 

viduje praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant FOSFA 

veiklos procedūras). 

 

ES nereglamentuoja pašarams skirto 

aliejaus ir riebalų vežimo jūrų 

transportu. 

FOSFA laivo rezervuarų 

atitikties, švaros ir tinkamumo 

sertifikatą išduoda FOSFA 

narių inspektorius. Prieš 

pakraunant ar perduodant 

krovinį, pateikiamas FOSFA 

bendrasis kapitono 

sertifikatas, kurį pasirašo 

kapitonas ir (arba) vyresnysis 

kapitono padėjėjas, arba 

lygiavertis pareiškimas, kurį 

pasirašo laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas. 

 

       Kraunant ir iškraunant turi būti 

naudojami tam skirti 

vamzdynai. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Tarša valymo medžiagomis  C Maža  Didelė 3 Paprastai laivybos įmonės laikosi 

gerosios praktikos taisyklių. 

 Reikia tikrinti laivo žurnalą.   

Šiluminio kaitinimo skysčiai 

(ŠKS) iš įrangos 

C Maža Didelė 3 Dar galima naudoti toksiškus 

šiluminio kaitinimo skysčius. Tačiau 

dėl palyginti žemos kaitinimo 

temperatūros, palaikomos vežant, 

tikimybė, kad šiluminio kaitinimo 

skysčiai nutekės į produktą, yra 

maža. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų ir aliejų 

vežimo į Europos Sąjungą arba jos 

viduje praktikos kodeksas (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę. 

Rekomenduojama kaitinti 

naudojant vandenį ir garus. 

Hidraulinė alyva iš 

nešiojamųjų siurblių 

C Maža Didelė 3 Hidraulinė alyva iš nešiojamųjų 

siurblių gali būti toksiška. 

 Turi būti naudojami 

nešiojamieji siurbliai, kurių 

hidraulinis variklis aiškiai 

atskirtas nuo siurblio. 

Priešingu atveju turi būti 

naudojama maistinė 

hidraulinė alyva. 

Jeigu hidraulinis variklis 

tiesiogiai sujungtas su siurbliu, 

gali atsirasti nuotėkis ir, 

pablogėjus sandarumui, 

hidraulinė alyva nutekės į 

aliejų. 

Mineralinės alyvos 

priemaišos 

 Maža Didelė 3 Buvo atvejų, kai aliejaus kilmės 

šalyse į jį buvo įmaišyta mineralinės 

alyvos. Kontrolė buvo sustiprinta ir 

priemaišų tikimybė sumažėjo. 

   

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

Rafinuoto aliejaus gamyba 

3.2) Riebalų rūgščių distiliatų gamyba 

3.4) Deodistiliatų gamyba 

Rapsų rūgščiųjų aliejų gamyba 

 
3.3) Rūgščiųjų aliejų gamyba 

Rapsų deodistiliatų gamyba 

 

3) 

Rafinavimas 

UŽ ES RIBŲ 

ES PAŠARŲ 
PRAMONĖ 

Į skliaustus įrašyti raidės ir skaičiai atitinka raides ir skaičius, nurodytus tolesniuose lapuose. 

ES VIDUJE 

(1) Alyvpalmių vaisių auginimas 

       Alyvpalmių vaisiai 

A) Vežimas į aliejaus gamyklą 

Alyvpalmių 

sėklos 

2) Nerafinuoto aliejaus gamyba 

Alyvpalmių sėklų džiovinimas ir 
perdirbimas Laikymas 

(P
us

ia
u 

pe
rio

di
ni

s 

ra
fin

av
im

as
) 

Riebalų rūgščių 
distiliatai 

 
Deodistiliatai 

Rūgštieji aliejai 

C) Laikymas 

B) Vežimas 

Vaisių kekių perdirbimas 

 Rafinavimas 

 Rafinuoto, balinto ir dezodoruoto 
(RBD) aliejaus gamyba 

Nerafinuota
s aliejus 

RBD aliejus 

RBD aliejaus 

frakcijos 

B) Vežimas 

Frakcionavimas 
RBD 

aliejus 

4) Skaidymas Glicerinas 

Pikis 

Rafinuotas aliejus 

Frakcionavimas Frakcionuoto 
alyvpalmių aliejaus 

produktai 

Riebalų rūgštys, gautos skaidant 

B) Vežimas 

D) Vežimas 
vandenynuose 
plaukiojančiais 

laivais 

B) Vežimas 

Maišymas C) Laikymas 

B) Vežimas 

B) Vežimas 

Saugojimas ir 

vežimas  

Alyvpalmių aliejaus ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų, skirtų naudoti pašarams ES, gamybos    

grandinės technologinė 

schema 
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vertinimas 8. Alyvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų grandinės rizikos 

vertinimas 

 1. Alyvpalmių vaisių auginimas* 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS 
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C    Alyvpalmių aliejų  

eksportuojančiose šalyse 

(Indonezijoje, Malaizijoje ir 

kitur, pvz., Pietų Amerikos ir 

Afrikos šalyse) augintojai 

naudojasi leidžiamų naudoti 

pesticidų sąrašais, tačiau šie, 

bent dėl kai kurių medžiagų, 

gali prieštarauti Europos 

teisės aktams dėl pesticidų 

liekanų. Iki šiol alyvpalmių ir 

alyvpalmių sėklų aliejuje 

pesticidų liekanų neaptikta.  

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 draudžiama į 

apyvartą išleisti produktus, 

kuriuose viršijamos prieduose 

nurodytos DLLK. Į 

Reglamentą (EB) 

Nr. 178/2006 įtrauktas I 

priedas, kuriame išvardyti 

maisto ir pašarų produktai, 

kuriems taikomos 

leidžiamosios pesticidų 

liekanų koncentracijos. Į 

Reglamentą (EB) 

Nr. 149/2008 įtraukti II, III ir IV 

priedai, kuriuose nustatytos 

DLLK, taikomos I priede 

išvardytiems produktams.  

  

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite metodikos dokumento 2.3 dalyje. 
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Pašaras 
Ayvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų grandinės rizikos 

vertinimas 

 

2. Nerafinuoto alyvpalmių aliejaus ir nerafinuoto alyvpalmių sėklų 

aliejaus gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS 

PRIEMONĖ   
PASTABOS  

Katilų priežiūros cheminės 

medžiagos 

C    Rizika yra didesnė 

įrenginiuose, kuriuose 

netaikoma geroji gamybos 

patirtis. 

  Garai (naudojant katilų priežiūros chemines 

medžiagas), kurie tiesiogiai liečiasi su 

produktu, turi būti tinkami naudoti maisto 

pramonėje. 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C    Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

stebėsenos rezultatų matyti, 

kad šių liekanų retai pasitaiko 

nerafinuotame alyvpalmių 

aliejuje, o jeigu yra, jų 

koncentracija niekada 

neviršija teisės aktais 

nustatytų ribinių verčių.  

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

nustatytos pesticidų liekanų 

ribinės vertės. Šiuo reglamentu į 

perdirbtus produktus 

patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir 

(arba) biologinio kaupimo 

veiksnį, jeigu užtikrinama maisto 

sauga. FEDIOL nuomonėje 

(11SAF181) padaryta išvada, 

kad, remiantis vidutiniu 

alyvpalmių vaisiuose esančio 

aliejaus kiekiu, kuris sudaro 50–

55 %, o alyvpalmių sėklose – 

45 %, DLLK alyvpalmių aliejuje ir 

alyvpalmių sėklų aliejuje nustatyti 

turėtų būti taikomas perdirbimo 

koeficientas 2. 

  

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C    Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti 

nerafinuotame alyvpalmių 

arba alyvpalmių sėklų aliejuje 

yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB 

nustatytos kai kurių pesticidų 

liekanų pašaruose ribinės vertės. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Pašaras 
Ayvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų grandinės rizikos 

vertinimas 
Užterštų riebalų iš 

nuotekoms valyti skirtų 

riebalų gaudyklių 

perdirbimas 

C    Nuotekos gali būti chemiškai 

užterštos. 

  Riebalai iš nuotekoms valyti skirtų riebalų 

gaudyklių negali būti perdirbami naudoti 

maistui. 

Hidraulinė alyva arba 

tepalai iš įrangos 

C    Hidraulinėse alyvose ir 

tepaluose gali būti toksiškų 

junginių. 

  Būtinąja programa turi būti užtikrinta, kad 

produktas nebūtų užterštas nemaistine 

hidrauline alyva ar tepalais ir kad būtų kuo 

labiau sumažinta produkto užteršimo 

maistine hidrauline alyva ir tepalais rizika. 

Pagal būtinąją programą gali būti 

reikalaujama į apskaitą įtraukti informaciją 

apie panaudotus kiekius. 

Nyderlandų GGP taisyklėse nurodyta, kad 

alyvoje gali būti iki 400 mg/kg C kategorijos 

teršalų (10–40). 

Svetimkūniai P    Gali būti svetimkūnių.   Turi būti įdiegta sistema, kuria pašalinami 

svetimkūniai. 

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite metodikos dokumento 2.3 dalyje. 
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Pašaras 
Ayvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų grandinės rizikos 

vertinimas 

  

Įrenginiai. Alyvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus rafinavimas ir 

perdirbimas  

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Hidraulinės alyvos arba 

tepalai iš įrangos 

C Maža Didelė 3 Hidraulinėse alyvose ir tepaluose gali būti 

toksiškų junginių. 

 Būtinąja programa turi būti 

užtikrinta, kad produktas 

nebūtų užterštas nemaistine 

hidrauline alyva ar tepalais ir 

kad būtų kuo labiau sumažinta 

produkto užteršimo maistine 

hidrauline alyva ir tepalais 

rizika. Pagal būtinąją programą 

gali būti reikalaujama į apskaitą 

įtraukti informaciją apie 

panaudotus kiekius. 

 

Teršalai vandenyje, pvz., 

perfluoroktano sulfonatas 

(PFOS) ir perfluoroktano 

rūgštis (PFOA) 

 

C Maža Vidutinė 2 Smulkinimo ir rafinavimo proceso metu 

naudojamas vanduo. 

Pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 183/2005 pašarams gaminti 

naudojamas tinkamos kokybės 

vanduo. 

  

Valymo medžiagos ir katilų 

priežiūros cheminės 

medžiagos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Valymo medžiagos ir garai (naudojant katilų 

priežiūros chemines medžiagas) liečiasi su 

produktu. 

 Gamybos sistemoje 

naudojamos valymo medžiagos 

turėtų būti nuplaunamos. 

Valymo medžiagos ir katilų 

priežiūros cheminės medžiagos 

turi būti tinkamos naudoti 

maisto pramonėje. 

 

Šiluminio kaitinimo skysčiai 

(ŠKS) iš įrangos 

C Vidutinė Didelė 4 ŠKS gali dar naudoti FEDIOL 

nepriklausantys nariai. 

Pagal FEDIOL maistinio 

aliejaus kaitinimo perdirbant 

praktikos kodeksą, ŠKS 

Reikia naudoti karštą vandenį 
arba kaitinti garais. Taikant 
kontrolės priemonę, taip pat 
turėtų būti užtikrinta, kad 
produktas nebūtų užterštas 

 

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


 

EFISC vadovas. Sektoriaus informacinis dokumentas dėl saugių pašarinių žaliavų, gaunamų smulkinant aliejingąsias sėklas ir rafinuojant aliejų, gamybos  

 119 

Pašaras 
Ayvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų grandinės rizikos 

vertinimas 
 naudoti negalima. šiluminio kaitinimo skysčiais. 

  

 3. 
Rafinavimas  

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Teršalai iš pagalbinių 

perdirbimo priemonių  

(šarminis tirpalas, rūgštys), 

natrio hidroksido sudėtyje 

esantis gyvsidabris. 

C Maža Didelė 3 Pagalbinės perdirbimo 

medžiagos liečiasi su 

produktu. 

 Pagalbinės perdirbimo medžiagos, 

kurios tiesiogiai liečiasi su aliejumi, turi 

būti  tinkamos sąlyčiui su maistu arba 

skirtos naudoti maistui. 
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Pašaras 
Ayvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų grandinės rizikos 

vertinimas 
 3.1 Rafinuoto alyvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) SUTARTIES 

SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Dioksinas iš balinamosios 

žemės 

C Maža Didelė 3 Rafinuojant aliejų, galimas 

užteršimo dioksinu šaltinis – 

balinamoji žemė. Tačiau 

rafinuojant balinamosios žemės 

dozė tesudaro 1–3 %. Dioksinas 

iš dalies išgaruoja distiliuojant. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, 

kad augalinės kilmės pašarinėse 

žaliavose dioksino koncentracija  

negali viršyti 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ), o bendra dioksinų ir 

dioksinų tipo bifenilų koncentracija 

negali viršyti 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL parengė šviežios 

balinamosios žemės aliejui rafinuoti 

pirkimo sąlygų praktikos kodeksą, 

kuriame kaip viršutinė ribinė vertė 

nurodyta didžiausia leidžiamoji 

dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentracija – 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Šviežią balinamąją žemę reikia 

pirkti iš tiekėjų, kurie laikosi 

FEDIOL specifikacijų, pateiktų 

FEDIOL šviežios balinamosios 

žemės aliejui rafinuoti pirkimo 

sąlygų praktikos kodekse. 

 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža Vidutinė 2  Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

stebėsenos rezultatų matyti, kad 

šių liekanų retai pasitaiko 

nerafinuotame alyvpalmių 

aliejuje, o jeigu yra, jų 

koncentracija niekada neviršija 

teisės aktais nustatytų ribinių 

verčių. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

nustatytos pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir (arba) 

biologinio kaupimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama pašarų sauga. FEDIOL 

nuomonėje (11SAF181) padaryta 

išvada, kad, remiantis vidutiniu 

alyvpalmių vaisiuose esančio 

aliejaus kiekiu, kuris sudaro 50–

55 %, o alyvpalmių sėklose – 45 %, 

DLLK alyvpalmių aliejuje ir 

alyvpalmių sėklų aliejuje nustatyti 

turėtų būti taikomas perdirbimo 

koeficientas 2. 

  

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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vertinimas 
Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti nerafinuotame 

alyvpalmių arba alyvpalmių sėklų 

aliejuje yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos 

kai kurių pesticidų liekanų 

pašaruose ribinės vertės. 

  

Mikrobiologinis 

užterštumas 

 

B Maža Vidutinė 2 Rafinuoto aliejaus drėgnis (t. y. 

vandens aktyvumas) bakterijoms 

daugintis yra per mažas. 

   

Svetimkūniai, pvz., stiklas, 

medis, metalai ir t. t. 

P Vidutinė Vidutinė 3   Reikia laikytis higienos praktikos 

taisyklių (pvz., naudoti uždaras 

sistemas) ir filtruoti prieš 

kraunant. 
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Pašaras 
Ayvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų grandinės rizikos 

vertinimas 

 3.2 

Mechaninis rafinavimas. Alyvpalmių ir alyvpalmių sėklų 

riebalų rūgščių distiliatų gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS STANDARTAI 

IR (ARBA) SUTARTIES SĄLYGOS  
KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

         

Dioksinas C Vidutinė Didelė 4 Galimas taršos dioksinu 

šaltinis –  

aplinkos nuosėdos ir 

balinamoji žemė. Rafinuojant 

mechaniniu būdu, šis 

dioksinas gali pereiti į riebalų 

rūgščių distiliatus. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, kad 

augalinės kilmės pašarinėse žaliavose 

dioksino koncentracija  negali viršyti 

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

bendra dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentracija negali viršyti 1,5 ng/kg 

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

Pašarams skirtų produktų, kuriuose 

nepageidautinų medžiagų 

koncentracija viršija teisės aktais 

nustatytą ribinę vertę, negalima maišyti 

su tais pačiais ar kitais pašarams 

skirtais produktais siekiant juos 

atskiesti (Direktyva 2002/32/EB). 

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 225/2012, 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 

(EB) Nr. 183/2005, visos pašarams 

skirtų riebalų rūgščių distiliatų partijos 

bus ištirtos siekiant nustatyti jose 

esančią bendrą dioksinų ir dioksinų tipo 

bifenilų koncentraciją.  

FEDIOL parengė Šviežios 

balinamosios žemės aliejui rafinuoti 

pirkimo sąlygų praktikos kodeksą, 

kuriame kaip viršutinė ribinė vertė 

nurodyta didžiausia leidžiamoji dioksino 

ir dioksinų tipo bifenilų koncentracija – 

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

Šią riziką galima 

valdyti tokiomis priemonėmis: 

− užtikrinant, kad išleidžiamos 

partijos atitiktų reikalavimus, 

arba 

− dioksinui filtruoti naudojant 

aktyvintąją anglį. 

 

 

Šviežią balinamąją žemę 

reikia pirkti iš tiekėjų, kurie 

laikosi FEDIOL specifikacijų, 

pateiktų FEDIOL šviežios 

balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodekse. 

 

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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Pašaras 
Ayvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų grandinės rizikos 

vertinimas 
Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža Vidutinė 2  Iš nuolatinės pesticidų 

liekanų stebėsenos rezultatų 

matyti, kad šių liekanų retai 

pasitaiko nerafinuotame 

alyvpalmių aliejuje, o jeigu 

yra, jų koncentracija niekada 

neviršija teisės aktais 

nustatytų ribinių verčių. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

nustatytos pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir (arba) 

biologinio kaupimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama pašarų sauga. 

  

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Maža Didelė 3 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti 

nerafinuotame alyvpalmių 

aliejuje yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos kai 

kurių pesticidų liekanų pašaruose 

ribinės vertės. 

Reikalavimų neatitinkantys 

produktai neturėtų būti 

dedami į pašarą. 

 

Policikliniai aromatiniai 

angliavandeniliai (PAA) 

alyvpalmių sėklų riebalų 

rūgščių distiliatuose 

C Didelė Vidutinė 4 Dezodoruojant lengvieji PAA 

susikaups riebalų rūgščių 

distiliatuose. Jeigu įdėta 

aktyvintosios anglies, sunkieji 

PAA pašalinami. 

 Reikalavimų neatitinkantys 

produktai neturėtų būti 

dedami į pašarą. 

Organizacija „GMP+ 

International“ taiko 

keturių PAA 

(benzo(a)pireno, 

benzo(a)antraceno, 

benzo(b)fluoranteno 

ir chrizeno) ribinę 

koncentraciją 

alyvpalmių sėklų 

aliejuje – 400 

mikrogramų/kg. 

OVOCOM (GMP) 

taiko 50 

mikrogramų/kg 

benzo(a)pireno ribinę 

koncentraciją 

pašariniuose 

riebaluose. 
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Pašaras 
Ayvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų grandinės rizikos 

vertinimas 

 3.3 

Cheminis rafinavimas. Alyvpalmių ar alyvpalmių sėklų 

soupstokų ir rūgščiųjų aliejų (kuriuose nėra deodistiliatų) 

gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža Vidutinė 2  Iš nuolatinės pesticidų 

liekanų stebėsenos rezultatų 

matyti, kad šių liekanų retai 

pasitaiko nerafinuotame 

alyvpalmių aliejuje, o jeigu 

yra, jų koncentracija niekada 

neviršija teisės aktais 

nustatytų ribinių verčių. 

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 nustatytos 

pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į 

perdirbtus produktus 

patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir 

(arba) biologinio kaupimo 

veiksnį, jeigu užtikrinama 

pašarų sauga. 

  

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti 

nerafinuotame alyvpalmių 

arba alyvpalmių sėklų aliejuje 

yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB 

nustatytos kai kurių pesticidų 

liekanų pašaruose ribinės 

vertės. 

  

Dioksinas C Labai maža Didelė 2 FEDIOL informacijos 

suvestinėje apie smulkinimą ir 

rafinavimą, susijusį su 

soupstokų gamyba (Nr. 

12SAF183), nurodyta, kad 

soupstokuose esanti aliejuje 

tirpių teršalų koncentracija 

atitinka jų koncentraciją 

nerafinuotuose aliejuose.  

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 

225/2012, kuriuo iš dalies 

keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 183/2005, visos pašarams 

skirtų soupstokų ir rūgščiųjų 

aliejų partijos bus ištirtos 

siekiant nustatyti jose esančią 

bendrą dioksinų ir dioksinų 

tipo bifenilų koncentraciją.  
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Ayvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų grandinės rizikos 

vertinimas 

 3.4 

Cheminis rafinavimas. Alyvpalmių ir alyvpalmių sėklų 

deodistiliatų gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS STANDARTAI 

IR (ARBA) SUTARTIES SĄLYGOS  
KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

         

Dioksinas C Didelė Didelė 4 Rafinuojant aliejų, galimas 

užteršimo dioksinu šaltinis – 

balinamoji žemė. Rafinuojant 

cheminiu būdu, dioksinai 

susikaupia deodistiliatuose. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, kad 

augalinės kilmės pašarinėse žaliavose 

dioksino koncentracija  negali viršyti 

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

bendra dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentracija negali viršyti 1,5 ng/kg 

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

Pašarams skirtų produktų, kuriuose 

nepageidautinų medžiagų 

koncentracija viršija teisės aktais 

nustatytą ribinę vertę, negalima maišyti 

su tais pačiais ar kitais pašarams 

skirtais produktais siekiant juos 

atskiesti (Direktyva 2002/32/EB). 

 

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 225/2012, 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 

(EB) Nr. 183/2005, visos pašarams 

skirtų deodistiliatų partijos bus ištirtos 

siekiant nustatyti jose esančią bendrą 

dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentraciją.  

 

FEDIOL parengė Šviežios 

balinamosios žemės aliejui rafinuoti 

pirkimo sąlygų praktikos kodeksą, 

kuriame kaip viršutinė ribinė vertė 

nurodyta didžiausia leidžiamoji dioksino 

Deodistiliatus, gaunamus rafinuojant 

cheminiu būdu, draudžiama naudoti 

pašaruose, išskyrus atvejus, kai jie 

apdoroti siekiant užtikrinti, kad 

dioksinų koncentracija neviršytų 

Nepageidaujamų medžiagų 

direktyvoje 2002/32/EB nustatytų 

ribinių verčių (taip pat žr. FEDIOL 

informacijos suvestinę apie 

apdorotus deodistiliatus, skirtus 

naudoti pašaruose, Nr. 12SAF196). 

 

Riebalų produktai, gaunami taikant 

periodinio rafinavimo procesus, 

kurie apima ir mechaninio, ir 

cheminio rafinavimo etapus ir 

kuriems atlikti naudojama ta pati 

įranga, gali būti naudojami 

pašarams gaminti, jeigu, atlikus 

analizę, gauta įrodymų, kad 

neviršytos dioksinų ir pesticidų 

liekanų ribinės vertės. 

 

Šviežią balinamąją žemę reikia pirkti 

iš tiekėjų, kurie laikosi FEDIOL 

specifikacijų, pateiktų FEDIOL 

šviežios balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų praktikos 

 

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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Ayvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų grandinės rizikos 

vertinimas 
ir dioksinų tipo bifenilų koncentracija – 

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

kodekse. 

 

 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža Vidutinė 3  Iš nuolatinės pesticidų 

liekanų stebėsenos rezultatų 

matyti, kad šių liekanų retai 

pasitaiko nerafinuotame 

alyvpalmių aliejuje, o jeigu 

yra, jų koncentracija niekada 

neviršija teisės aktais 

nustatytų ribinių verčių. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

nustatytos pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir (arba) 

biologinio kaupimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama pašarų sauga. 

  

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Vidutinė Didelė 4 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Tikimybė 

jų rasti nerafinuotame 

alyvpalmių arba alyvpalmių 

sėklų aliejuje yra labai maža, 

tačiau rafinuojant jie kaupsis 

distiliatuose. 

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos kai 

kurių pesticidų liekanų pašaruose 

ribinės vertės. 

Deodistiliatus, gaunamus rafinuojant 

cheminiu būdu, draudžiama naudoti 

pašaruose, išskyrus atvejus, kai jie 

apdoroti siekiant užtikrinti, kad 

pesticidų liekanų koncentracija 

neviršytų Nepageidaujamų 

medžiagų direktyvoje 2002/32/EB 

nustatytų ribinių verčių (taip pat žr. 

FEDIOL informacijos suvestinę apie 

pašarui skirtus apdorotus 

deodistiliatus, Nr. 12SAF196). 

 

PAA alyvpalmių sėklų 

deodistiliatuose 

C Didelė Vidutinė 4 Dezodoruojant lengvieji PAA 

susikaups deodistiliatuose. 

Jeigu įdėta aktyvintosios 

anglies, sunkieji PAA 

pašalinami. 

 Reikalavimų neatitinkantys 

produktai neturėtų būti dedami į 

pašarą. 

Organizacija 
„GMP+ 
International“ 
taiko keturių 
PAA 
(benzo(a)piren
o, 
benzo(a)antra
ceno, 
benzo(b)fluora
nteno ir 
chrizeno) 
ribinę 
koncentraciją 
alyvpalmių 



 

EFISC vadovas. Sektoriaus informacinis dokumentas dėl saugių pašarinių žaliavų, gaunamų smulkinant aliejingąsias sėklas ir rafinuojant aliejų, gamybos  

 127 

Pašaras 
Ayvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų grandinės rizikos 

vertinimas 
sėklų aliejuje – 
400 
mikrogramų/kg
. 
OVOCOM 
(GMP) taiko 
50 
mikrogramų/kg 
benzo(a)piren
o ribinę 
koncentraciją 
pašariniuose 
riebaluose. 

 

 4. 

Nerafinuoto ir rafinuoto aliejaus skaidymas vandeniu, 

karščiu ir slėgiu ir tolesnis frakcinis distiliavimas grynosioms 

riebalų rūgštims ir glicerinui gauti* 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Dioksinas iš balinamosios 

žemės 

C    Rafinuojant aliejų, galimas 

užteršimo dioksinu šaltinis – 

balinamoji žemė. Tačiau 

rafinuojant balinamosios 

žemės dozė tesudaro 1–3 %. 

Direktyvoje 2002/32/EB 

nurodyta, kad augalinės 

kilmės pašarinėse žaliavose 

dioksino koncentracija  negali 

viršyti 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ), o bendra 

dioksinų ir dioksinų tipo 

bifenilų koncentracija negali 

viršyti 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 

225/2012, kuriuo iš dalies 

keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 183/2005, visos pašarams 

skirtų grynųjų riebalų rūgščių, 

 Reikalavimų 

neatitinkantys 

produktai neturėtų 

būti dedami į pašarą. 
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Ayvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų grandinės rizikos 

vertinimas 
gautų iš nerafinuoto aliejaus, 

partijos bus ištirtos siekiant 

nustatyti jose esančią bendrą 

dioksinų ir dioksinų tipo 

bifenilų koncentraciją.  

 

FEDIOL parengė Šviežios 

balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodeksą, kuriame 

kaip viršutinė ribinė vertė 

nurodyta didžiausia 

leidžiamoji dioksino ir dioksinų 

tipo bifenilų koncentracija – 

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

PCB-TEQ). 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C    Iš nuolatinės pesticidų liekanų 

stebėsenos rezultatų matyti, 

kad šių liekanų retai pasitaiko 

nerafinuotame alyvpalmių 

aliejuje, o jeigu yra, jų 

koncentracija niekada 

neviršija teisės aktais 

nustatytų ribinių verčių. 

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 nustatytos 

pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į 

perdirbtus produktus 

patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir 

(arba) biologinio kaupimo 

veiksnį, jeigu užtikrinama 

pašarų sauga. 

  

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C    Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti 

nerafinuotame alyvpalmių 

arba alyvpalmių sėklų aliejuje 

yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB 

nustatytos kai kurių pesticidų 

liekanų pašaruose ribinės 

vertės. 

  

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite metodikos dokumento 2.3 dalyje. 

  

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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vertinimas  

 5. Alyvpalmių riebalų rūgščių distiliatų hidrinimas  

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, 

PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Nikelis  C Maža Didelė 3 Hidrinant (kietinant) aliejaus 

produktus, nikelis naudojamas 

kaip katalizatorius.  

 Pagalbinės perdirbimo medžiagos, kurios 

tiesiogiai liečiasi su aliejumi, turi būti skirtos 

naudoti maistui arba tinkamos sąlyčiui su 

maistu. 

Kietintą produktą reikia filtruoti. 

 

FEDIOL narių 

pagamintuose kietintuose 

aliejaus produktuose nikelio 

kiekis yra gerokai mažesnis 

nei 20 ppm. 

Dioksino giminingi 

junginiai, pavirtę 

toksiškesniais junginiais 

C Vidutinė Didelė 4 Hidrinant nikeliu, dioksino 

giminingi junginiai gali pavirsti 

toksiškesniais junginiais. 

Pagal Reglamentą (ES) 

Nr. 225/2012, kuriuo iš 

dalies keičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 

183/2005, visos 

pašarams skirtų hidrintų 

alyvpalmių riebalų 

rūgščių distiliatų partijos 

bus ištirtos siekiant 

nustatyti jose esančią 

bendrą dioksinų ir 

dioksinų tipo bifenilų 

koncentraciją.  
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vertinimas 

 

A. Vaisių kekių ir alyvpalmių sėklų vežimas į aliejaus gamyklas ir 

alyvpalmių sėklų laikymas* 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS 

PRIEMONĖ   
PASTABOS  

Svetimkūniai P    Gali pasitaikyti svetimkūnių, 
pvz., akmenų iš nešvarių sunkvežimių, 
stiklo dalelių, negyvų graužikų 
ir medžių 
lapų. 

  Prieš kraunant vaisių kekes, reikia 
įsitikinti, kad transporto priemonių 
krovinių skyriuose nėra 
ankstesnių krovinių liekanų. 

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite metodikos dokumento 2.3 dalyje. 
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vertinimas 

 

 

Nauja

s B. 

Alyvpalmių aliejaus ir alyvpalmių sėklų aliejaus ir antrinių 

produktų, skirtų naudoti pašarams, vežimas tanklaiviais, 

geležinkelio cisternomis ir baržomis ar pakrančių laivais 

(išskyrus vandenynuose plaukiojančius laivus) 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Tarša dėl ankstesnio 

krovinio 

        

- Tanklaiviai, geležinkelio 
cisternos ir baržos  

C Vidutinė Didelė 4 Tanklaiviai ir baržos galėjo būti 

naudojami sąlyčiui su maistu ar 

pašarais netinkamiems produktams, 

pvz., naftos chemijos produktams, 

vežti. 

 Tanklaiviams ir baržoms, 

kurie nėra skirti maisto 

produktams ar pašarams 

vežti, turėtų būti taikoma 

patvirtinta valymo procedūra. 

 

– Tanklaiviai, konteinerinės 

cisternos, geležinkelio 

cisternos ir baržos, 

atitinkantys ES maisto 

produktų vežimo standartus 

C Maža Didelė 3 Dauguma aliejų vežami maisto 

produktams skirtomis transporto 

priemonėmis. 

Maisto higienos reglamente 

(EB) Nr. 852/2004 

reikalaujama, kad skystieji 

maisto produktai būtų vežami 

maisto produktams vežti 

skirtais tanklaiviais, 

geležinkelio cisternomis ir 

baržomis. 

 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų, skirtų tiesiogiai 

naudoti maistui, vežimo kelių 

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

kodeksas (Nr. 07COD138). 

Anksčiau vežtus krovinius 

reikia tikrinti pagal FEDIOL 

praktikos vadovą dėl 

ankstesniam (-iems) kroviniui 

(-iams) vežti naudotų 

transporto priemonių ir 

cisternų išklojų (Nr. 

07COD143F). 

 

− Pakrančių laivai, atitinkantys 

ES maisto produktų vežimo 

C Maža Didelė 3 Pakrančių laivams, kuriais ES aliejus ir 

riebalai plukdomi trumpais atstumais 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Anksčiau vežtus krovinius 

reikia tikrinti pagal FEDIOL 

 

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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Ayvpalmių ir alyvpalmių sėklų aliejaus produktų grandinės rizikos 

vertinimas standartus jūra, taikomas būtinasis reikalavimas, 

kad paskutiniai jais vežti kroviniai būtų 

maisto produktai arba produktai, 

nurodyti Direktyvoje 96/3/EB ES 

pateiktame priimtinų ankstesnių 

krovinių sąraše. 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

praktikos vadovą dėl 

ankstesniam (-iems) kroviniui 

(-iams) vežti naudotų 

transporto priemonių ir 

cisternų išklojų (Nr. 

07COD143F). FOSFA laivo 

rezervuarų atitikties, švaros ir 

tinkamumo sertifikatą išduoda 

FOSFA narių inspektorius. 

Prieš pakraunant ar 

perduodant krovinį, 

pateikiamas FOSFA 

bendrasis kapitono 

sertifikatas, kurį pasirašo 

kapitonas ir (arba) vyresnysis 

kapitono padėjėjas, arba 

lygiavertis pareiškimas, kurį 

pasirašo laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas. 

Tarša valymo medžiagomis         

− Tanklaiviai, geležinkelio 

cisternos ir baržos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Rizika padidėja valymo punktuose, 

kuriuose vienoje vietoje valomos ir 

pašarų, ir cheminių medžiagų laikymo 

cisternos. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152). 

 

 

Turi būti taikoma geroji 

cisternų valymo patirtis. 

 

. 

 

 

 

– Pakrančių laivai C Vidutinė Vidutinė 3 Rizika padidėja, jeigu pakrančių laivas 

nėra skirtas pašarams ar maisto 

produktams plukdyti. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

FOSFA laivo rezervuarų 

atitikties, švaros ir tinkamumo 

sertifikatą išduoda FOSFA 

narių inspektorius. 

Prieš pakraunant ar 

perduodant krovinį, 

pateikiamas FOSFA 

bendrasis kapitono 

 

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

kapitonas ir (arba) vyresnysis 

kapitono padėjėjas, arba 

lygiavertis pareiškimas, kurį 

pasirašo laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas.  

Kaitinimo ar aušinimo 

skysčiai iš įrangos 

        

– Tanklaiviai  C Maža Didelė 3 Naudojamos nerūdijančiojo plieno 

cisternos, kurios kaitinamos naudojant 

aušinimo vandenį iš variklio ir dvigubų 

sienelių sistemą (ne rites).  

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(14COD152). 

Draudžiama šiluminio 

kaitinimo skysčius naudoti 

tiesioginio kaitinimo 

sistemose. 

 

− Geležinkelio cisternos, 

skystakrūvės baržos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pakrančių laivai 

C 
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Maža 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maža 

Didelė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didelė 

3 
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Dar galima naudoti toksiškus šiluminio 

kaitinimo skysčius. Tačiau dėl palyginti 

žemos kaitinimo temperatūros, 

palaikomos vežant, tikimybė, kad 

šiluminio kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

 

 

 

 

 

Dar galima naudoti toksiškus šiluminio 

kaitinimo skysčius. Tačiau dėl palyginti 

žemos kaitinimo temperatūros, 

palaikomos vežant, tikimybė, kad 

šiluminio kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(14COD152) (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

Geležinkelio cisternų kaitinimo 

ritės turi būti pagamintos iš 

nerūdijančiojo plieno. 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę.  

 

 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę. 

Rekomenduojama kaitinti 

naudojant karštą vandenį arba 

garus. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Svetimkūniai P Vidutinė Vidutinė 3   Kokybės plane turėtų būti 

reikalaujama, kad rafinuotas 

aliejus į tanklaivius būtų 

kraunamas po stogu 

 

Priemaišos C/P/B Vidutinė Vidutinė 3 Buvo atvejų, kai, vežant aliejų, jo 

kilmės šalyse į jį buvo įmaišyta 

mineralinės alyvos. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų, skirtų tiesiogiai 

naudoti maistui, vežimo kelių 

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

kodeksas (Nr. 07COD138). 

Reikia tikrinti visas atvežamas 

partijas. 

 

Turi būti laikomasi būtiniausių 

privalomų FEDIOL 

nesupakuotų riebalų ir aliejų, 

skirtų tiesiogiai naudoti 

maistui, vežimo kelių 

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

kodekso reikalavimų, pvz., turi 

būti teikiami duomenys apie 

sunkvežimio buvimo vietą 

kelionės metu ir apie cisternos 

užplombavimą (Nr. 

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
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vertinimas  

 C. Alyvpalmių aliejaus ir alyvpalmių sėklų aliejaus laikymas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Tarša dėl nepakankamo 

atskyrimo (tarša dėl 

ankstesnių krovinių, 

netinkamų jungčių 

naudojimo, bendros 

įrangos) 

C Maža Didelė 3 Rizikos klasifikacija taikoma 

terminalams, kuriuose 

laikomos ir cheminės 

medžiagos, ir aliejus. Rizika 

mažesnė, kai cisternų 

terminale naudojamas ES 

priimtinų ankstesnių krovinių 

plukdant krovinį jūra į aliejaus 

saugyklas sąrašas. Rizika 

mažiausia, kai aliejus 

laikomas maisto produktams 

laikyti skirtose cisternose. 

ES terminaluose, kuriuose 

laikomas maistui skirtas 

aliejus ir riebalai,  turi būti 

taikoma RVASVT sistema 

(Reglamentas (EB) Nr. 

852/2004). 

 

 Laikymo cisternos turi būti 

skirtos specialiai maisto 

produktams ar pašarams 

laikyti. Priešingu atveju 

laikymo cisternos turi bent jau 

atitikti jūros transportui skirtų 

ES taisyklių dėl ankstesnių 

krovinių, nustatytų Direktyvoje 

96/3/EB, reikalavimus. 

 

Tarša valymo medžiagomis C Maža Didelė 3 Rizikos klasifikacija taikoma 

terminalams, kuriuose 

laikomos ir cheminės 

medžiagos, ir aliejus. Kai 

kuriais atvejais juose gali būti 

naudojamos valymo 

medžiagos, netinkamos 

naudoti maisto pramonėje. ES 

cisternų terminaluose, 

kuriuose taikoma RVASVT 

sistema ir kuriuose aliejus ir 

cheminės medžiagos laikomi 

atskirai, tikimybė, kad bus 

panaudotos netinkamos 

valymo medžiagos, yra labai 

maža. 

 Valymo medžiagos turi būti 

tinkamos naudoti maisto 

pramonėje. 

 

 

Tirpiklio patekimas iš C Maža Didelė 3 Tirpikliai iš naujos dangos gali 

patekti į aliejų, o iš ten 

 Reikia naudoti nerūdijančiojo 

plieno cisternas arba, jeigu 
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dangos rafinuojant į riebalų rūgščių 

distiliatus. 

naudojamos cisternos su 

nauja danga, pašarams 

nenaudoti riebalų rūgščių 

distiliatų. 

Šiluminio kaitinimo skysčiai 

iš stringančios įrangos 

C Maža Didelė 3 Dar galima naudoti toksiškus 

šiluminio kaitinimo skysčius. 

Tačiau dėl palyginti žemos 

kaitinimo temperatūros, 

palaikomos laikymo metu, 

tikimybė, kad šiluminio 

kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

 Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, laikymo 

paslaugas teikianti įmonė turi 

pateikti dokumentus dėl 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę.  

Rekomenduojama kaitinti 

naudojant vandenį ir garus. 

Netinkamas priedų 

naudojimas 

C Maža Didelė 3 Priedai, kuriuos leidžiama 

naudoti maistiniame aliejuje, 

dedami į pašarams skirtą 

aliejų (arba atvirkščiai), nors 

gali nebūti patvirtinti naudoti 

šiuo tikslu. 

 Reikia susitarti dėl aiškių 

priedų naudojimo 

specifikacijų. 

 

Mineralinės alyvos 

priemaišos 

 Maža Didelė 3 Buvo atvejų, kai aliejaus 

kilmės šalyse į jį buvo 

įmaišyta mineralinės alyvos. 

Kontrolė buvo sustiprinta ir 

priemaišų tikimybė sumažėjo. 
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D. Alyvpalmių aliejaus ir alyvpalmių sėklų aliejaus vežimas 

vandenynuose plaukiojančiais laivais  

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Tarša vežant         

− Teršalai iš ankstesnių 

krovinių, likę cisternose ar 

vamzdžiuose 

C Vidutinė  Vidutinė 3  Vandenynuose plaukiojantiems 

laivams, kuriais maistinis aliejus ir 

riebalai plukdomi į ES, taikomas 

būtinasis reikalavimas, kad 

vėliausiai jais vežti kroviniai būtų 

buvę maisto produktai, arba 

produktai, nurodyti Direktyvoje 

96/3/EB ES pateiktame priimtinų 

ankstesnių krovinių sąraše. 

Direktyvoje 96/3/EB (nukrypstant 

nuo Reglamento (EB) Nr. 852/2004) 

reikalaujama, kad ankstesni 

kroviniai būtų tikrinami.   

 

 

FOSFA sutartimis pardavėjas 

įpareigojamas pirkėją informuoti 

apie tai, kokie paskutiniai trys 

kroviniai buvo plukdomi jūrų 

transportu, kuriuo bus vežami aliejus 

ir riebalai. 

 

FEDIOL nesupakuotų riebalų ir 

aliejų vežimo į Europos Sąjungą 

arba jos viduje praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant FOSFA 

veiklos procedūras). 

 

ES nereglamentuoja pašarams 

skirto aliejaus ir riebalų vežimo jūrų 

transportu. 

FOSFA laivo rezervuarų 

atitikties, švaros ir tinkamumo 

sertifikatą išduoda FOSFA 

narių inspektorius. Prieš 

pakraunant ar perduodant 

krovinį, pateikiamas FOSFA 

bendrasis kapitono 

sertifikatas, kurį pasirašo 

kapitonas ir (arba) vyresnysis 

kapitono padėjėjas, arba 

lygiavertis pareiškimas, kurį 

pasirašo laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas. 

 

       Kraunant ir iškraunant turi būti 

naudojami tam skirti 

 

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

Tarša valymo medžiagomis  C Maža  Didelė 3 Paprastai laivybos įmonės laikosi 

gerosios praktikos taisyklių. 

 Reikia tikrinti laivo žurnalą.   

Tirpiklio patekimas iš 

dangos 

C Maža Didelė 3 Tirpikliai iš naujos dangos gali 

patekti į aliejų, o iš ten rafinuojant į 

riebalų rūgščių distiliatus. 

 Reikia naudoti nerūdijančiojo 

plieno cisternas arba, jeigu 

naudojamos cisternos su 

nauja danga, pašarams 

nenaudoti riebalų rūgščių 

distiliatų. 

 

Šiluminio kaitinimo skysčiai 

(ŠKS) iš įrangos 

C Maža Didelė 3 Dar galima naudoti toksiškus 

šiluminio kaitinimo skysčius. Tačiau 

dėl palyginti žemos kaitinimo 

temperatūros, palaikomos vežant, 

tikimybė, kad šiluminio kaitinimo 

skysčiai nutekės į produktą, yra 

maža. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų ir 

aliejų vežimo į Europos Sąjungą 

arba jos viduje praktikos kodeksas 

(įskaitant FOSFA veiklos 

procedūras). 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę. 

Rekomenduojama kaitinti 

naudojant vandenį ir garus. 

Hidraulinė alyva iš 

nešiojamųjų siurblių 

C Maža Didelė 3 Hidraulinė alyva iš nešiojamųjų 

siurblių gali būti toksiška. 

 Turi būti naudojami 

nešiojamieji siurbliai, kurių 

hidraulinis variklis aiškiai 

atskirtas nuo siurblio. 

Priešingu atveju turi būti 

naudojama maistinė 

hidraulinė alyva. 

Jeigu hidraulinis variklis 

tiesiogiai sujungtas su siurbliu, 

gali atsirasti nuotėkis ir, 

pablogėjus sandarumui, 

hidraulinė alyva nutekės į 

aliejų. 

Mineralinės alyvos 

priemaišos 

 Maža Didelė 3 Buvo atvejų, kai aliejaus kilmės 

šalyse į jį buvo įmaišyta mineralinės 

alyvos. Kontrolė buvo sustiprinta ir 

priemaišų tikimybė sumažėjo. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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4.2) Riebalų rūgščių distiliatų 
gamyba 

4.4) Deodistiliatų gamyba 

4.3) Rūgščiųjų aliejų gamyba 
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aliejus 
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Į skliaustus įrašyti raidės ir skaičiai atitinka raides ir skaičius, nurodytus tolesniuose lapuose. 
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Kokosų aliejaus produktų, skirtų naudoti pašarams ES, gamybos grandinės technologinė   
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(2) Kokosų auginimas 
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Kokosų aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

 

9. Kokosų aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

 1. Kokosų auginimas* 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C    Kokosų aliejų 

eksportuojančiose šalyse 

(Filipinuose, Indonezijoje ir 

kt.) augintojai naudojasi 

leidžiamų naudoti pesticidų 

sąrašais, tačiau jie, bent dėl 

kai kurių medžiagų, gali 

prieštarauti Europos teisės 

aktams dėl pesticidų liekanų. 

Iki šiol kokosų aliejuje 

pesticidų liekanų neaptikta.  

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 draudžiama į 

apyvartą išleisti produktus, 

kuriuose viršijamos prieduose 

nurodytos DLLK. Reglamente 

(EB) Nr. 178/2006 pateiktas I 

priedas – jame išvardyti 

maisto ir pašarų produktai, 

kuriems taikomos 

leidžiamosios pesticidų 

liekanų koncentracijos. Į 

Reglamentą (EB) 

Nr. 149/2008 įtraukti II, III ir IV 

priedai, kuriuose nustatytos 

DLLK, taikomos I priede 

išvardytiems produktams.  

  

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite metodikos dokumento 2.3 dalyje. 
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 2. Kopros džiovinimas pirminės gamybos etape* 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS 

PRIEMONĖ   
PASTABOS  

Teršalai, atsiradę džiovinant           

– PAA C    Plantacijose kopra 

džiovinama ją padegant – taip 

ji gali būti užteršta PAA. 

  Džiovinant koprą saulėje arba 

džiovinant ją netiesiogiai, naudojant 

šilumokaičius (vengiant koprą užteršti 

išmetamosiomis dujomis), ji 

apsaugoma nuo PAA taršos. 

JECFA (Jungtinis FAO/PSO maisto 

priedų ekspertų komitetas) 

rekomenduoja tiesioginį džiovinimą 

pakeisti netiesioginiu džiovinimu. 

Kaitinant tiesiogiai, gerosios gamybos 

praktikos taisyklėse rekomenduojama 

tiesioginiam džiovinimui kaip kuro 

nenaudoti produktų atliekų. Siekiant 

išvengti PAA susidarymo, reikėtų 

kontroliuoti temperatūrą ir trukmę. 

Įranga turi būti švari ir gerai prižiūrima. 

– dioksinas C    Plantacijose kopra 

džiovinama ją padegant – taip 

ji gali būti užteršta dioksinais. 

Dioksinų ir dioksinų tipo 

bifenilų taršos maiste ir 

pašaruose prevencijos ir 

mažinimo praktikos 

kodeksas (kodeksas 

CAC/RCP 62-2006) 

 Tiesiogiai džiovinant, kaip kuro 

negalima naudoti produktų atliekų. 

– Mineralinė alyva C    Keliuose džiovinama kopra 

gali sugerti išsiliejusią 

mineralinę alyvą.  
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- Aflatoksinai C    Jeigu kopra nepakankamai 

išdžiovinama, gali susidaryti 

aflatoksinai.  

Direktyvoje 2002/32/EB 

nurodyta, kad koproje ir iš jos 

gautuose produktuose 

aflatoksino B1 kiekis negali 

viršyti 0,02 mg/kg 

(apskaičiuota, kai produkto 

drėgnis yra 12 %). 

 FEDIOL ragina koprą džiovinti saulėje 

arba (pageidautina) netiesiogiai, kol 

drėgnis sudarys ne daugiau kaip 6 %.  

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite metodikos dokumento 2.3 dalyje. 
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 3. Kopros spaudimas arba ekstrahavimas* 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Toksiški junginiai iš 

heksano 

C    Kai kuriose kokosų aliejaus 

gamyklose kaip nerafinuoto 

aliejaus ekstrahavimo tirpiklis 

naudojamas heksanas. 

Pramoniniame heksane gali 

būti toksiškų junginių.  

Direktyvoje 88/344/EEB 

nustatyti maisto produktų 

gamyboje naudojamo 

heksano grynumo kriterijai. 

 Aliejui spausti naudojamas 

heksanas turi būti tinkamas 

sąlyčiui su maistu. 

Hidraulinė alyva arba 

tepalai iš stringančios 

įrangos 

C    Hidraulinėse alyvose ir 

tepaluose gali būti toksiškų 

junginių. 

  Reikia griežtai vengti produkto 

užteršimo nemaistine 

hidrauline alyva ar tepalais, 

pvz., turi būti registruojama, 

kiek šių medžiagų panaudota. 

Turėtų būti kuo labiau 

sumažinta rizika produktą 

užteršti maistine hidrauline 

alyva ir tepalais.  

Svetimkūniai P    Gali būti svetimkūnių.   Turi būti įdiegta sistema, kuria 

pašalinami svetimkūniai. 

Užterštų riebalų iš 

nuotekoms valyti skirtų 

riebalų gaudyklių 

perdirbimas  

C    Nuotekos gali būti chemiškai 

užterštos. 

  Riebalai iš nuotekoms valyti 

skirtų riebalų gaudyklių, 

išskyrus specialias 

technologinio vandens riebalų 

gaudykles, negali būti 

naudojami maistui ar 

pašarams. 

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite d skyriaus „Rizikos analizė“ 2.3 dalyje.  
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 3.1. Nerafinuoto kokosų aliejaus gamyba* 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

PAA C    Spaudžiant koprą, nerafinuotame kokosų 

aliejuje kaupiasi PAA. 

Tais atvejais, kai nerafinuotame 

kokosų aliejuje benzo(a)pireno 

koncentracija viršija 50 μg/kg, 

FOSFA taiko neprivalomą 

išmokų schemą. 

 Organizacija „GMP+ 

International“ taiko keturių 

PAA (benzo(a)pireno, 

benzo(a)antraceno, 

benzo(b)fluoranteno ir 

chrizeno) ribinę 

koncentraciją kokosų 

aliejuje – 400 

mikrogramų/kg. 

OVOCOM (GMP) taiko 50 

mikrogramų/kg 

benzo(a)pireno ribinę 

koncentraciją pašariniuose 

riebaluose. 

Dioksinas C    Kopra gali būti užteršta dioksinu tiesiogiai ją 

džiovinant.  

  Iš stebėsenos duomenų 

matyti, kad, atsižvelgiant į 

nerafinuoto kokosų aliejaus 

kilmę, yra rizika, jog 

dioksino koncentracija 

jame gali viršyti teisės 

aktais nustatytas šio 

teršalo ribines vertes 

pašarinėse žaliavose.  

Mineralinė alyva C    Keliuose džiovinama kopra gali sugerti 

išsiliejusią mineralinę alyvą, kuri, spaudžiant 

aliejų, kaupsis nerafinuotame aliejuje. 

  Nyderlandų GGP standarte 

nurodyta, kad aliejuje ir 

riebaluose C (10-40) kiekis 

negali viršyti 400 mg/kg. 

Aflatoksinai C    Kai netinkamai išdžiovinta kopra laikoma 

keletą dienų, gali susidaryti aflatoksinų. Dėl 

lietaus laikymo ir vežimo metu aflatoksinų 
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susidarymas paspartės. Spaudžiant koprą, 

kažkiek jų gali susikaupti nerafinuotame 

kokosų aliejuje. 

Herbicidų, insekticidų, 

fungicidų ar rodenticidų 

liekanų koncentracija, 

viršijanti DLLK 

C    Nerafinuotame kokosų aliejuje buvo aptikta 

pesticidų liekanų.  

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

draudžiama į apyvartą išleisti 

produktus, kuriuose viršijamos 

prieduose nurodytos DLLK. Šiuo 

reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems 

pesticidams leidžiama taikyti 

perdirbimo ir (arba) biologinio 

kaupimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama maisto sauga.. 

FEDIOL nuomonėje (11SAF181) 

padaryta išvada, kad, remiantis 

vidutiniu kokosuose esančio 

aliejaus kiekiu, kuris sudaro 

20 %,  

DLLK kokosų aliejuje nustatyti 

turėtų būti taikomas perdirbimo 

koeficientas 5. 

  

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite d skyriaus „Rizikos analizė“ 2.3 dalyje. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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  Įrenginiai. Kokosų aliejaus rafinavimas ir perdirbimas  

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS 

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Hidraulinės alyvos arba 

tepalai iš įrangos 

C Maža Didelė 3 Hidraulinėse alyvose ir tepaluose gali būti 

toksiškų junginių. 

 Būtinąja programa turi būti 

užtikrinta, kad produktas 

nebūtų užterštas nemaistine 

hidrauline alyva ar tepalais ir 

kad būtų kuo labiau sumažinta 

produkto užteršimo maistine 

hidrauline alyva ir tepalais 

rizika. Pagal būtinąją 

programą gali būti 

reikalaujama į apskaitą įtraukti 

informaciją apie panaudotus 

kiekius. 

 

Teršalai vandenyje, pvz., 

perfluoroktano sulfonatas 

(PFOS) ir perfluoroktano 

rūgštis (PFOA) 

 

C Maža Vidutinė 2 Smulkinimo ir rafinavimo proceso metu 

naudojamas vanduo. 

Pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 183/2005 pašarams 

gaminti naudojamas tinkamos 

kokybės vanduo. 

  

Valymo medžiagos ir katilų 

priežiūros cheminės 

medžiagos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Valymo medžiagos ir garai (naudojant 

katilų priežiūros chemines medžiagas) 

liečiasi su produktu. 

 Gamybos sistemoje 

naudojamos valymo 

medžiagos turėtų būti 

nuplaunamos. Valymo 

medžiagos ir katilų priežiūros 

cheminės medžiagos turi būti 

tinkamos naudoti maisto 

pramonėje. 

 

Šiluminio kaitinimo skysčiai 

(ŠKS) iš įrangos 

 

C Vidutinė Didelė 4 ŠKS gali dar naudoti FEDIOL 

nepriklausantys nariai. 

Pagal FEDIOL maistinio 

aliejaus kaitinimo perdirbant 

praktikos kodeksą, ŠKS 

naudoti negalima. 

Reikia naudoti karštą vandenį 

arba kaitinti garais. Taikant 

kontrolės priemonę, taip pat 

turėtų būti užtikrinta, kad 

produktas nebūtų užterštas 

 

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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šiluminio kaitinimo skysčiais. 

  

 4. Rafinavimas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) SUTARTIES 

SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Teršalai iš pagalbinių 

perdirbimo priemonių 

(šarminis tirpalas, 

rūgštys), natrio 

hidroksido sudėtyje 

esantis gyvsidabris. 

C Maža Didelė 3 Pagalbinės perdirbimo 

medžiagos liečiasi su produktu. 

 Pagalbinės perdirbimo medžiagos, kurios 

tiesiogiai liečiasi su aliejumi, turi būti  

tinkamos sąlyčiui su maistu arba skirtos 

naudoti maistui. 
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 4.1 Rafinuoto kokosų aliejaus gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS STANDARTAI 

IR (ARBA) SUTARTIES SĄLYGOS  
KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

PAA C Didelė Vidutinė 4 Dėl netinkamo džiovinimo metodo 

nerafinuotas kokosų aliejus gali būti 

labai užterštas PAA. 

Reglamente (EB) Nr. 1881/2006 

nustatyta, kad aliejuje ir riebaluose, 

skirtuose tiesiogiai vartoti žmonėms 

arba naudoti kaip maisto 

sudedamosios dalys, benzo(a)pireno 

negali būti daugiau kaip 2,0 μg/kg. 

Įdėto aktyvintosios anglies 

kiekio ir dezodoravimo 

proceso intensyvumo 

turi pakakti, kad būtų pašalinti 

ir sunkieji, ir lengvieji PAA. 

Organizacija „GMP+ 

International“ taiko 

keturių PAA 

(benzo(a)pireno, 

benzo(a)antraceno, 

benzo(b)fluoranteno ir 

chrizeno) ribinę 

koncentraciją kokosų 

aliejuje – 400 

mikrogramų/kg. 

OVOCOM (GMP) taiko 

50 mikrogramų/kg 

benzo(a)pireno ribinę 

koncentraciją 

pašariniuose riebaluose. 

Dioksinas ir į dioksinų tipo 

bifenilai 

C Maža Didelė 3 Aliejus dioksinu gali būti užterštas 

džiovinant koprą ir naudojant 

balinamąją žemę. Nustatyta, kad yra 

didelė rizika, jog nerafinuotas 

kokosų aliejus iš Papua Naujosios 

Gvinėjos gali būti užterštas dioksinu. 

Rafinuojant balinamosios žemės 

dozė tesudaro 1–3 %. Dioksinas iš 

dalies išgaruoja distiliuojant. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, kad 

augalinės kilmės pašarinėse žaliavose 

dioksino koncentracija  negali viršyti 

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

bendra dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentracija negali viršyti 1,5 ng/kg 

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

 

FEDIOL parengė Šviežios 

balinamosios žemės aliejui rafinuoti 

pirkimo sąlygų praktikos kodeksą, 

kuriame kaip viršutinė ribinė vertė 

nurodyta didžiausia leidžiamoji dioksino 

ir dioksinų tipo bifenilų koncentracija – 

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

Šviežią balinamąją žemę 

reikia pirkti iš tiekėjų, kurie 

laikosi FEDIOL specifikacijų, 

pateiktų FEDIOL šviežios 

balinamosios žemės aliejui 

rafinuoti pirkimo sąlygų 

praktikos kodekse. 

 

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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Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Vidutinė Vidutinė 3 Kokosų aliejuje buvo aptikta 

pesticidų liekanų. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 

nustatytos pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir (arba) 

biologinio kaupimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama pašarų sauga. Šiuo 

reglamentu į perdirbtus produktus 

patekusiems patvirtintiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir (arba) 

biologinio kaupimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama maisto sauga. FEDIOL 

nuomonėje (11SAF181) padaryta 

išvada, kad, remiantis vidutiniu 

kokosuose esančio aliejaus kiekiu, 

kuris sudaro 20 %,  

DLLK kokosų aliejuje nustatyti turėtų 

būti taikomas perdirbimo koeficientas 

5. 

Reikia tikrinti atvežamą 

nerafinuotą ar rafinuotą 

kokosų aliejų. 

 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti nerafinuotame 

kokosų aliejuje yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos kai 

kurių pesticidų liekanų pašaruose 

ribinės vertės. 

  

Aflatoksinai 

 

 

C Labai maža Didelė 2 Nerafinuotame kokosų aliejuje gali 

būti aflatoksinų pėdsakų.  

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, kad 

koproje ir iš jos gautuose produktuose 

aflatoksino B1 kiekis negali viršyti 0,02 

mg/kg (apskaičiuota, kai produkto 

drėgnis yra 12 %). 

Turi būti patvirtintas 

rafinavimo procesas 

aflatoksinams šalinti. 

Įprastomis rafinavimo 

sąlygomis aflatoksinų 

nebeliks.  

Svetimkūniai  P Vidutinė Vidutinė 3 Gali būti svetimkūnių.  Reikia laikytis higienos 

praktikos taisyklių (pvz., 

naudoti uždaras sistemas) ir 

filtruoti prieš kraunant. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Kokosų aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

 4.2 Mechaninis rafinavimas. Kokosų riebalų rūgščių distiliatų gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  
KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

PAA C Didelė Vidutinė 4 Dezodoruojant lengvieji PAA susikaups 

riebalų rūgščių distiliatuose. Jeigu įdėta 

aktyvintosios anglies, sunkieji PAA 

pašalinami. 

 Reikalavimų 

neatitinkantys produktai 

neturėtų būti dedami į 

pašarą. 

Organizacija „GMP+ 

International“ taiko 

keturių PAA 

(benzo(a)pireno, 

benzo(a)antraceno, 

benzo(b)fluoranteno 

ir chrizeno) ribinę 

koncentraciją kokosų 

aliejuje – 400 

mikrogramų/kg. 

OVOCOM (GMP) 

taiko 50 

mikrogramų/kg 

benzo(a)pireno ribinę 

koncentraciją 

pašariniuose 

riebaluose. 

Dioksinas  C Didelė Didelė 4 Galimas užteršimo dioksinu šaltinis – 

kopros džiovinimas ir balinamoji žemė. 

Nustatyta, kad yra didelė rizika, jog 

nerafinuotas kokosų aliejus iš Papua 

Naujosios Gvinėjos gali būti užterštas 

dioksinu. Rafinuojant balinamosios 

žemės dozė tesudaro 1–3 %. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, kad augalinės 

kilmės pašarinėse žaliavose dioksino koncentracija  

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

bendra dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentracija negali viršyti 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Pašarams skirtų produktų, kuriuose nepageidautinų 

medžiagų koncentracija viršija teisės aktais 

nustatytą ribinę vertę, negalima maišyti su tais 

pačiais ar kitais pašarams skirtais produktais 

siekiant juos atskiesti (Direktyva 2002/32/EB). 

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 225/2012, kuriuo iš 

dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 

visos pašarams skirtų riebalų rūgščių distiliatų 

partijos bus ištirtos siekiant nustatyti jose esančią 

Reikia užtikrinti, kad 

išleidžiamos partijos 

atitiktų reikalavimus, 

arba naudoti aktyvintąją 

anglį dioksinui filtruoti.  

 

Šviežią balinamąją 

žemę reikia pirkti iš 

tiekėjų, kurie laikosi 

FEDIOL specifikacijų, 

pateiktų FEDIOL 

šviežios balinamosios 

žemės aliejui rafinuoti 

pirkimo sąlygų praktikos 
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Kokosų aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

bendrą dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentraciją.  

FEDIOL parengė Šviežios balinamosios žemės 

aliejui rafinuoti pirkimo sąlygų praktikos kodeksą, 

kuriame kaip viršutinė ribinė vertė nurodyta 

didžiausia leidžiamoji dioksino ir dioksinų tipo 

bifenilų koncentracija – 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

kodekse. 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Vidutinė Vidutinė 3 Nerafinuotame kokosų aliejuje buvo 

aptikta pesticidų liekanų (etilo 

chlorpirifoso, malationo). 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 nustatytos pesticidų 

liekanų ribinės vertės. Šiuo reglamentu į perdirbtus 

produktus patekusiems pesticidams leidžiama 

taikyti perdirbimo ir (arba) biologinio kaupimo 

veiksnį, jeigu užtikrinama pašarų sauga. 

Reikia tikrinti atvežamą 

nerafinuotą kokosų 

aliejų ar riebalų rūgščių 

distiliatus. 

 

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Maža Didelė 3 Aplinkoje gali būti kai kurių uždraustų 

pesticidų. Tikimybė jų rasti 

nerafinuotame kokosų aliejuje yra labai 

maža, tačiau rafinuojant mechaniniu 

būdu jie kaupsis riebalų rūgščių 

distiliatuose. 

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos kai kurių 

pesticidų liekanų pašaruose ribinės vertės. 

Reikalavimų 

neatitinkantys produktai 

neturėtų būti dedami į 

pašarą. 

 

         

  

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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Kokosų aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

 4.3. 

Cheminis rafinavimas. Kokosų soupstokų ir rūgščiųjų aliejų, 
kuriuose nėra deodistiliatų, gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

PAA 

 

C Didelė Vidutinė 4 Tikėtina, kad, rafinuojant 

cheminiu būdu, PAA kiekis 

riebalų rūgštyse bus panašus 

į jų kiekį nerafinuotame 

kokosų aliejuje.  

 Reikalavimų neatitinkantys 

produktai neturėtų būti 

dedami į pašarą. 

Organizacija „GMP+ 

International“ taiko keturių 

PAA (benzo(a)pireno, 

benzo(a)antraceno, 

benzo(b)fluoranteno ir 

chrizeno) ribinę koncentraciją 

kokosų aliejuje – 400 

mikrogramų/kg. 

OVOCOM (GMP) taiko 50 

mikrogramų/kg 

benzo(a)pireno ribinę 

koncentraciją pašariniuose 

riebaluose. 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK, t. y. herbicidų, 

insekticidų, fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, viršijanti 

DLLK 

C Maža Vidutinė 2 Iki šiol nerafinuotame kokosų 

aliejuje pesticidų liekanų 

neaptikta. 

Reglamentu (EB) 

Nr. 396/2005 nustatytos 

pesticidų liekanų ribinės 

vertės. Šiuo reglamentu į 

perdirbtus produktus 

patekusiems pesticidams 

leidžiama taikyti perdirbimo ir 

(arba) biologinio kaupimo 

veiksnį, jeigu užtikrinama 

pašarų sauga. 

  

Pesticidų liekanos, kaip 

išvardyta Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų 

gyvūnų pašaruose 

C Labai maža Didelė 2 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Vis dėlto 

tikimybė jų rasti 

nerafinuotame kokosų aliejuje 

yra labai maža.  

Direktyvoje 2002/32/EB 

nustatytos kai kurių pesticidų 

liekanų pašaruose ribinės 

vertės. 

  



 

EFISC vadovas. Sektoriaus informacinis dokumentas dėl saugių pašarinių žaliavų, gaunamų smulkinant aliejingąsias sėklas ir rafinuojant aliejų, gamybos  

 153 

Pašaras 

R 

 

 

 

Kokosų aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

Aflatoksinai C Maža Didelė 3 Aflatoksinai pašalinami į 

nerafinuotą aliejų įdėjus 

naudotos balinamosios žemės 

ir aktyvintosios anglies.  

Aflatoksinai tirpsta vandenyje. 
Rafinuojant cheminiu būdu, 

visi likę aflatoksinai iš aliejaus 

bus pašalinti ir bus 

koncentruojami 

deodistiliatuose.  

Direktyvoje 2002/32/EB 

nurodyta, kad koproje ir iš jos 

gautuose produktuose 

aflatoksino B1 kiekis negali 

viršyti 0,02 mg/kg 

(apskaičiuota, kai produkto 

drėgnis yra 12 %). 

  

Dioksinas C Didelė Didelė 4 Atsižvelgiant į nerafinuoto 

kokosų aliejaus kilmę, jame 

gali būti dioksino.  

 Reikia užtikrinti, kad 

išleidžiamos partijos atitiktų 

reikalavimus. 
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Kokosų aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

 4.4 Cheminis rafinavimas. Kokosų deodistiliatų gamyba 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS STANDARTAI IR 

(ARBA) SUTARTIES SĄLYGOS  
KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

         

PAA C Didelė Vidutinė 4 Dezodoruojant lengvieji PAA 

susikaups distiliatuose. Jeigu įdėta 

aktyvintosios anglies, sunkieji PAA 

pašalinami. 

 Reikalavimų neatitinkantys produktai 

neturėtų būti dedami į pašarą. 

Organizacija „GMP+ 

International“ taiko 

keturių PAA 

(benzo(a)pireno, 

benzo(a)antraceno, 

benzo(b)fluoranteno ir 

chrizeno) ribinę 

koncentraciją kokosų 

aliejuje – 400 

mikrogramų/kg. 

OVOCOM (GMP) taiko 

50 mikrogramų/kg 

benzo(a)pireno ribinę 

koncentraciją 

pašariniuose riebaluose. 

Dioksinas  C Vidutinė Didelė 4 Rafinuojant aliejų, galimas 

užteršimo dioksinu šaltinis – 

balinamoji žemė. Rafinuojant 

cheminiu būdu, dioksinai 

susikaupia deodistiliatuose. 

Direktyvoje 2002/32/EB nurodyta, kad 

augalinės kilmės pašarinėse žaliavose dioksino 

koncentracija  negali viršyti 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ), o bendra dioksinų ir dioksinų 

tipo bifenilų koncentracija negali viršyti 

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

 

Pašarams skirtų produktų, kuriuose 

nepageidautinų medžiagų koncentracija viršija 

teisės aktais nustatytą ribinę vertę, negalima 

maišyti su tais pačiais ar kitais pašarams 

skirtais produktais siekiant juos atskiesti 

(Direktyva 2002/32/EB). 

 

Deodistiliatus, gaunamus rafinuojant 

cheminiu būdu, draudžiama naudoti 

pašaruose, išskyrus atvejus, kai jie 

apdoroti siekiant užtikrinti, kad dioksinų 

koncentracija neviršytų 

Nepageidaujamų medžiagų direktyvoje 

2002/32/EB nustatytų ribinių verčių (taip 

pat žr. FEDIOL informacijos suvestinę 

apie apdorotus deodistiliatus, skirtus 

naudoti pašaruose, Nr. 12SAF196).  

Riebalų produktai, gaunami taikant 

periodinio rafinavimo procesus, kurie 

apima ir mechaninio, ir cheminio 

rafinavimo etapus ir kuriems atlikti 
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Kokosų aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

 

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 225/2012, kuriuo iš 

dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 

183/2005, visos pašarams skirtų deodistiliatų 

partijos bus ištirtos siekiant nustatyti jose 

esančią bendrą dioksinų ir dioksinų tipo bifenilų 

koncentraciją.  

 

FEDIOL parengė Šviežios balinamosios žemės 

aliejui rafinuoti pirkimo sąlygų praktikos 

kodeksą, kuriame kaip viršutinė ribinė vertė 

nurodyta didžiausia leidžiamoji dioksino ir 

dioksinų tipo bifenilų koncentracija – 1,5 ng/kg 

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

naudojama ta pati įranga, gali būti 

naudojami pašarams gaminti, jeigu, 

atlikus analizę, gauta įrodymų, kad 

neviršytos dioksinų ir pesticidų liekanų 

ribinės vertės. 

 

Šviežią balinamąją žemę reikia pirkti iš 

tiekėjų, kurie laikosi FEDIOL 

specifikacijų, pateiktų FEDIOL šviežios 

balinamosios žemės aliejui rafinuoti 

pirkimo sąlygų praktikos kodekse. 

 

Pesticidų liekanų 

koncentracija, 

viršijanti DLLK, t. y. 

herbicidų, 

insekticidų, 

fungicidų ar 

rodenticidų liekanų 

koncentracija, 

viršijanti DLLK 

C Maža Vidutinė 3 Iki šiol nerafinuotame kokosų 

aliejuje pesticidų liekanų neaptikta. 

Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 nustatytos 

pesticidų liekanų ribinės vertės. Šiuo 

reglamentu į perdirbtus produktus patekusiems 

pesticidams leidžiama taikyti perdirbimo ir 

(arba) biologinio kaupimo veiksnį, jeigu 

užtikrinama pašarų sauga. 

  

Pesticidų liekanos, 

kaip išvardyta 

Direktyvoje 

2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų 

medžiagų gyvūnų 

pašaruose 

C Vidutinė Didelė 4 Aplinkoje gali būti kai kurių 

uždraustų pesticidų. Tikimybė jų 

rasti nerafinuotame kokosų aliejuje 

yra labai maža, tačiau rafinuojant 

jie kaupsis distiliatuose. 

Direktyvoje 2002/32/EB nustatytos kai kurių 

pesticidų liekanų pašaruose ribinės vertės. 

Deodistiliatus, gaunamus rafinuojant 

cheminiu būdu, draudžiama naudoti 

pašaruose, išskyrus atvejus, kai jie 

apdoroti siekiant užtikrinti, kad pesticidų 

liekanų koncentracija neviršytų 

Nepageidaujamų medžiagų direktyvoje 

2002/32/EB nustatytų ribinių verčių (taip 

pat žr. FEDIOL informacijos suvestinę 

apie pašarui skirtus apdorotus 

deodistiliatus, Nr. 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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Kokosų aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

 A. Kopros laikymas ir vežimas į aliejaus gamyklą* 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Aflatoksinai C    Kai netinkamai išdžiovinta kopra laikoma 

keletą dienų, gali susidaryti aflatoksinų. 

Dėl lietaus laikymo ir vežimo metu 

aflatoksinų susidarymas paspartės. 

  Laikymo ir vežimo paslaugas 
teikiančios  
įmonės koprą turi apsaugoti 
nuo lietaus ir jūros vandens. 
Laikymo metu reikalingas 
vėdinimas. 
 
Jeigu kopra perdirbama iš 
karto po derliaus nuėmimo, 
aflatoksinų susidarymo rizika 
yra maža. 

Svetimkūniai P    Gali būti svetimkūnių, pvz., akmenų iš 

nešvarių sunkvežimių, stiklo dalelių, 

negyvų graužikų ir medžių lapų. 

  Aliejaus gamyklos turi tikrinti 
atvežamą koprą ir 
pašalinti svetimkūnius. 

* Ne ES atliekamas rizikos vertinimas nepatenka į šio dokumento taikymo sritį.  Daugiau informacijos rasite metodikos dokumento 2.3 dalyje. 
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Kokosų aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

 

 

Nauja

s B. 

Kokosų aliejaus ir antrinių produktų, skirtų naudoti pašarams, 

vežimas tanklaiviais, geležinkelio cisternomis ir baržomis ar 

pakrančių laivais (išskyrus vandenynuose plaukiojančius 

laivus) 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Tarša dėl ankstesnio 

krovinio 

        

- Tanklaiviai, geležinkelio 
cisternos ir baržos  

C Vidutinė Didelė 4 Tanklaiviai ir baržos galėjo būti 

naudojami sąlyčiui su maistu ar 

pašarais netinkamiems produktams, 

pvz., naftos chemijos produktams, 

vežti. 

 Tanklaiviams ir baržoms, 

kurie nėra skirti maisto 

produktams ar pašarams 

vežti, turėtų būti taikoma 

patvirtinta valymo procedūra. 

 

– Tanklaiviai, konteinerinės 

cisternos, geležinkelio 

cisternos ir baržos, 

atitinkantys ES maisto 

produktų vežimo standartus 

C Maža Didelė 3 Dauguma aliejų vežami maisto 

produktams skirtomis transporto 

priemonėmis. 

Maisto higienos reglamente 

(EB) Nr. 852/2004 

reikalaujama, kad skystieji 

maisto produktai būtų vežami 

maisto produktams vežti 

skirtais tanklaiviais, 

geležinkelio cisternomis ir 

baržomis. 

 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų, skirtų tiesiogiai 

naudoti maistui, vežimo kelių 

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

kodeksas (Nr. 07COD138). 

Anksčiau vežtus krovinius 

reikia tikrinti pagal FEDIOL 

praktikos vadovą dėl 

ankstesniam (-iems) kroviniui 

(-iams) vežti naudotų 

transporto priemonių ir 

cisternų išklojų (Nr. 

07COD143F). 

 

− Pakrančių laivai, atitinkantys 

ES maisto produktų vežimo 

C Maža Didelė 3 Pakrančių laivams, kuriais ES aliejus ir 

riebalai plukdomi trumpais atstumais 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Anksčiau vežtus krovinius 

reikia tikrinti pagal FEDIOL 

 

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


 

EFISC vadovas. Sektoriaus informacinis dokumentas dėl saugių pašarinių žaliavų, gaunamų smulkinant aliejingąsias sėklas ir rafinuojant aliejų, gamybos  

 158 

Pašaras 

R 

 

 

 

Kokosų aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

standartus jūra, taikomas būtinasis reikalavimas, 

kad paskutiniai jais vežti kroviniai būtų 

maisto produktai arba produktai, 

nurodyti Direktyvoje 96/3/EB ES 

pateiktame priimtinų ankstesnių 

krovinių sąraše. 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

praktikos vadovą dėl 

ankstesniam (-iems) kroviniui 

(-iams) vežti naudotų 

transporto priemonių ir 

cisternų išklojų (Nr. 

07COD143F). FOSFA laivo 

rezervuarų atitikties, švaros ir 

tinkamumo sertifikatą išduoda 

FOSFA narių inspektorius. 

Prieš pakraunant ar 

perduodant krovinį, 

pateikiamas FOSFA 

bendrasis kapitono 

sertifikatas, kurį pasirašo 

kapitonas ir (arba) vyresnysis 

kapitono padėjėjas, arba 

lygiavertis pareiškimas, kurį 

pasirašo laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas. 

Tarša valymo medžiagomis         

− Tanklaiviai, geležinkelio 

cisternos ir baržos 

C Vidutinė Vidutinė 3 Rizika padidėja valymo punktuose, 

kuriuose vienoje vietoje valomos ir 

pašarų, ir cheminių medžiagų laikymo 

cisternos. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152). 

 

 

Turi būti taikoma geroji 

cisternų valymo patirtis. 

 

. 

 

 

 

– Pakrančių laivai C Vidutinė Vidutinė 3 Rizika padidėja, jeigu pakrančių laivas 

nėra skirtas pašarams ar maisto 

produktams plukdyti. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

FOSFA laivo rezervuarų 

atitikties, švaros ir tinkamumo 

sertifikatą išduoda FOSFA 

narių inspektorius. 

Prieš pakraunant ar 

perduodant krovinį, 

pateikiamas FOSFA 

bendrasis kapitono 

 

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

kapitonas ir (arba) vyresnysis 

kapitono padėjėjas, arba 

lygiavertis pareiškimas, kurį 

pasirašo laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas.  

Kaitinimo ar aušinimo 

skysčiai iš įrangos 

        

– Tanklaiviai  C Maža Didelė 3 Naudojamos nerūdijančiojo plieno 

cisternos, kurios kaitinamos naudojant 

aušinimo vandenį iš variklio ir dvigubų 

sienelių sistemą (ne rites).  

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(14COD152). 

Draudžiama šiluminio 

kaitinimo skysčius naudoti 

tiesioginio kaitinimo 

sistemose. 

 

− Geležinkelio cisternos, 

skystakrūvės baržos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pakrančių laivai 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Maža 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maža 

Didelė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didelė 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Dar galima naudoti toksiškus šiluminio 

kaitinimo skysčius. Tačiau dėl palyginti 

žemos kaitinimo temperatūros, 

palaikomos vežant, tikimybė, kad 

šiluminio kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

 

 

 

 

 

Dar galima naudoti toksiškus šiluminio 

kaitinimo skysčius. Tačiau dėl palyginti 

žemos kaitinimo temperatūros, 

palaikomos vežant, tikimybė, kad 

šiluminio kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų vežimo į Europos 

Sąjungą arba jos viduje 

praktikos kodeksas 

(14COD152) (įskaitant 

FOSFA veiklos procedūras). 

Geležinkelio cisternų kaitinimo 

ritės turi būti pagamintos iš 

nerūdijančiojo plieno. 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę.  

 

 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę. 

Rekomenduojama kaitinti 

naudojant karštą vandenį arba 

garus. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Svetimkūniai P Vidutinė Vidutinė 3   Kokybės plane turėtų būti 

reikalaujama, kad rafinuotas 

aliejus į tanklaivius būtų 

kraunamas po stogu 

 

Priemaišos C/P/B Vidutinė Vidutinė 3 Buvo atvejų, kai, vežant aliejų, jo 

kilmės šalyse į jį buvo įmaišyta 

mineralinės alyvos. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų 

ir aliejų, skirtų tiesiogiai 

naudoti maistui, vežimo kelių 

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

kodeksas (Nr. 07COD138). 

Reikia tikrinti visas atvežamas 

partijas. 

 

Turi būti laikomasi būtiniausių 

privalomų FEDIOL 

nesupakuotų riebalų ir aliejų, 

skirtų tiesiogiai naudoti 

maistui, vežimo kelių 

transportu ir konteinerinėmis 

cisternomis darbo praktikos 

kodekso reikalavimų, pvz., turi 

būti teikiami duomenys apie 

sunkvežimio buvimo vietą 

kelionės metu ir apie cisternos 

užplombavimą (Nr. 

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
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  C. Kokosų aliejaus laikymas 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) 

SUTARTIES SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Tarša dėl nepakankamo 

atskyrimo (tarša dėl 

ankstesnių krovinių, 

netinkamų jungčių 

naudojimo, bendros 

įrangos) 

C Maža Didelė 3 Rizikos klasifikacija taikoma 

terminalams, kuriuose 

laikomos ir cheminės 

medžiagos, ir aliejus. Rizika 

mažesnė, kai cisternų 

terminale naudojamas ES 

priimtinų ankstesnių krovinių 

plukdant krovinį jūra į aliejaus 

saugyklas sąrašas. Rizika 

mažiausia, kai aliejus 

laikomas maisto produktams 

laikyti skirtose cisternose. 

ES terminaluose, kuriuose 

laikomas maistui skirtas 

aliejus ir riebalai,  turi būti 

taikoma RVASVT sistema 

(Reglamentas (EB) Nr. 

852/2004). 

 

Laikymo cisternos turi būti 

skirtos specialiai maisto 

produktams ar pašarams 

laikyti. Priešingu atveju 

laikymo cisternos turi bent jau 

atitikti jūros transportui skirtų 

ES taisyklių dėl ankstesnių 

krovinių, nustatytų Direktyvoje 

96/3/EB, reikalavimus. 

 

Tarša valymo medžiagomis C Maža Didelė 3 Rizikos klasifikacija taikoma 

terminalams, kuriuose 

laikomos ir cheminės 

medžiagos, ir aliejus. Kai 

kuriais atvejais juose gali būti 

naudojamos valymo 

medžiagos, netinkamos 

naudoti maisto pramonėje. ES 

cisternų terminaluose, 

kuriuose taikoma RVASVT 

sistema ir kuriuose aliejus ir 

cheminės medžiagos laikomi 

atskirai, tikimybė, kad bus 

panaudotos netinkamos 

valymo medžiagos, yra labai 

maža. 

 Valymo medžiagos turi būti 

tinkamos naudoti maisto 

pramonėje. 

 

 

Tirpiklio patekimas iš C Maža Didelė 3 Tirpikliai iš naujos dangos gali 

patekti į aliejų, o iš ten 

 Reikia naudoti nerūdijančiojo 

plieno cisternas arba, jeigu 
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dangos rafinuojant į riebalų rūgščių 

distiliatus. 

naudojamos cisternos su 

nauja danga, pašarams 

nenaudoti riebalų rūgščių 

distiliatų. 

Šiluminio kaitinimo skysčiai 

iš sugedusios įrangos 

C Maža Didelė 3 Dar galima naudoti toksiškus 

šiluminio kaitinimo skysčius. 

Tačiau dėl palyginti žemos 

kaitinimo temperatūros, 

palaikomos laikymo metu, 

tikimybė, kad šiluminio 

kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

 Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, laikymo 

paslaugas teikianti įmonė turi 

pateikti dokumentus dėl 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę.  

Rekomenduojama kaitinti 

naudojant vandenį ir garus. 

Netinkamas priedų 

naudojimas 

C Maža Didelė 3 Priedai, kuriuos leidžiama 

naudoti maistiniame aliejuje, 

dedami į pašarams skirtą 

aliejų (arba atvirkščiai), nors 

gali nebūti patvirtinti naudoti 

šiuo tikslu. 

 Reikia susitarti dėl aiškių 

priedų naudojimo 

specifikacijų. 

 

Mineralinės alyvos 

priemaišos 

 Maža Didelė 3 Buvo atvejų, kai aliejaus 

kilmės šalyse į jį buvo 

įmaišyta mineralinės alyvos. 

Kontrolė buvo sustiprinta ir 

priemaišų tikimybė sumažėjo. 

   

  



 

EFISC vadovas. Sektoriaus informacinis dokumentas dėl saugių pašarinių žaliavų, gaunamų smulkinant aliejingąsias sėklas ir rafinuojant aliejų, gamybos  

 163 

Pašaras 

R 

 

 

 

Kokosų aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

 D. Kokosų aliejaus vežimas vandenynuose plaukiojančiais laivais 

PAVOJUS  KAT.  TIKIMYBĖ  SUNKUMAS  
RIZIKOS 

GRUPĖ  
PAGRINDIMAS  

TEISĖS AKTAI, PRAMONĖS 

STANDARTAI IR (ARBA) SUTARTIES 

SĄLYGOS  

KONTROLĖS PRIEMONĖ   PASTABOS  

Tarša vežant         

− Teršalai iš ankstesnių 

krovinių, likę cisternose ar 

vamzdžiuose 

C Vidutinė  Vidutinė 3  Vandenynuose plaukiojantiems 

laivams, kuriais maistinis aliejus ir 

riebalai plukdomi į ES, taikomas 

būtinasis reikalavimas, kad vėliausiai 

jais vežti kroviniai būtų buvę maisto 

produktai, arba produktai, nurodyti 

Direktyvoje 96/3/EB ES pateiktame 

priimtinų ankstesnių krovinių sąraše. 

Direktyvoje 96/3/EB (nukrypstant 

nuo Reglamento (EB) Nr. 852/2004) 

reikalaujama, kad ankstesni 

kroviniai būtų tikrinami.   

 

 

FOSFA sutartimis pardavėjas 

įpareigojamas pirkėją informuoti 

apie tai, kokie paskutiniai trys 

kroviniai buvo plukdomi jūrų 

transportu, kuriuo bus vežami aliejus 

ir riebalai. 

 

FEDIOL nesupakuotų riebalų ir 

aliejų vežimo į Europos Sąjungą 

arba jos viduje praktikos kodeksas 

(Nr. 14COD152) (įskaitant FOSFA 

veiklos procedūras). 

FOSFA laivo rezervuarų 

atitikties, švaros ir tinkamumo 

sertifikatą išduoda FOSFA 

narių inspektorius. Prieš 

pakraunant ar perduodant 

krovinį, pateikiamas FOSFA 

bendrasis kapitono 

sertifikatas, kurį pasirašo 

kapitonas ir (arba) vyresnysis 

kapitono padėjėjas, arba 

lygiavertis pareiškimas, kurį 

pasirašo laivo savininkas arba 

įgaliotasis atstovas. 

 

       Kraunant ir iškraunant turi būti 

naudojami tam skirti 

vamzdynai. 

 

Tarša valymo medžiagomis  C Maža  Didelė 3 Paprastai laivybos įmonės laikosi 

gerosios praktikos taisyklių. 

 Reikia tikrinti laivo žurnalą.   

Tirpiklio patekimas iš C Maža Didelė 3 Tirpikliai iš naujos dangos gali patekti į  Reikia naudoti nerūdijančiojo  

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

R 

 

 

 

Kokosų aliejaus produktų grandinės rizikos vertinimas 

dangos aliejų, o iš ten rafinuojant į riebalų 

rūgščių distiliatus. 

plieno cisternas arba, jeigu 

naudojamos cisternos su 

nauja danga, pašarams 

nenaudoti riebalų rūgščių 

distiliatų. 

Šiluminio kaitinimo skysčiai 

(ŠKS) iš stringančios 

įrangos 

C Maža Didelė 3 Dar galima naudoti toksiškus šiluminio 

kaitinimo skysčius. Tačiau dėl palyginti 

žemos kaitinimo temperatūros, 

palaikomos vežant, tikimybė, kad 

šiluminio kaitinimo skysčiai nutekės į 

produktą, yra maža. 

FEDIOL nesupakuotų riebalų ir 

aliejų vežimo į Europos Sąjungą 

arba jos viduje praktikos kodeksas 

(įskaitant FOSFA veiklos 

procedūras). 

Jeigu naudojami šiluminio 

kaitinimo skysčiai, aliejaus 

vežėjas turi pateikti 

dokumentus dėl galimų 

bendrųjų nuostolių ir prireikus 

atlikti atitinkamą analizę. 

Rekomenduojama kaitinti 

naudojant vandenį ir garus. 

Hidraulinė alyva iš 

gendančių nešiojamųjų 

siurblių 

C Maža Didelė 3 Hidraulinė alyva iš nešiojamųjų siurblių 

gali būti toksiška. 

 Turi būti naudojami 

nešiojamieji siurbliai, kurių 

hidraulinis variklis aiškiai 

atskirtas nuo siurblio. 

Priešingu atveju turi būti 

naudojama maistinė 

hidraulinė alyva. 

Jeigu hidraulinis variklis 

tiesiogiai sujungtas su siurbliu, 

gali atsirasti nuotėkis ir, 

pablogėjus sandarumui, 

hidraulinė alyva nutekės į 

aliejų. 

Mineralinės alyvos 

priemaišos 

 Maža Didelė 3 Buvo atvejų, kai aliejaus kilmės šalyse į 

jį buvo įmaišyta mineralinės alyvos. 

Kontrolė buvo sustiprinta ir priemaišų 

tikimybė sumažėjo. 

   

 

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

baltymų miltų sektorius 

1. Aliejingųjų sėklų, aliejaus ir šalutinių produktų stebėsenos planas 

EFISC sistemos dalyviai įgyvendina stebėsenos planą, kaip aprašyta EFISC 

kodekso 4.4.3 dalyje.  

Jeigu rizikos vertinimui atlikti trūksta duomenų, taikomi toliau nurodyti 

būtinieji stebėsenos reikalavimai. Bendras mažiausias analizių skaičius 

priklausys nuo vienoje vietoje pagaminto pašarinių žaliavų kiekio tonomis, kaip 

nurodyta toliau pateiktose lentelėse. 

A lentelė. Aliejingosios sėklos, išspaudos, miltai, lukštai ir lecitinai 

Metinė produkcija 

tonomis / Parametras 

<300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Aflatoksinas B1* 4 6 8 

Deoksinivalenolis 

(DON) 

4 6 8 

Zearalenonas (ZEA) 4 6 8 

Dioksinas 4 6 8 

Dioksinų tipo bifenilai 4 6 8 

PCB 4 6 8 

Salmonelės 52 52 52 

Sunkieji metalai (Pb, 

As, Hg, Cd) 

4 6 8 

Pesticidai (sėklose) 4 6 8 

Pesticidai (miltuose) 4 6 8 

 

* Didesnė aflatoksinų rizika būdinga šiems produktams: vilnamedžių sėkloms, 

žemės riešutams, žemės riešutų išspaudoms, žemės riešutų ekstraktui, 

džiovintai koprai, kopros išspaudoms, kopros ekstraktui ir graikinių riešutų 

išspaudoms.  Reikia atlikti papildomų analizių (žr. C lentelę). 
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B lentelė. Tyrimų skaičius pagal pašarinio aliejaus ir riebalų 

(nerafinuotų, rafinuotų ar apsaugotų nuo suirimo didžiajame skrandyje) 

ir jų šalutinių produktų metinę produkciją tonomis vienoje vietoje 

Metinė produkcija 

tonomis / 

Parametras 

<100 000 ≥100 000 

<250 000 

≥250 000 

Dioksinas* 8 10 12 

Dioksinų tipo 

bifenilai* 

8 10 12 

PCB 8 10 12 

Nikelis** 4 6 8 

Pesticidai 4 6 8 

PAA 

(benzo(a)pirenas) 

4 6 8 

 

* Riebalų rūgščių distiliatų, alyvpalmių riebalų rūgščių distiliatų, hidrintų 

deodistiliatų, soupstokų ir rūgščiųjų aliejų bei nerafinuoto kokosų aliejaus 

dioksino tyrimų kontrolės planas (žr. FEDIOL dioksinų kontrolės praktikos 

kodeksą). 

**Analizė atliekama tik tuo atveju, jeigu gamybos procese naudojamas nikelis. 

Mikotoksinų nustatymo tyrimai netaikomi aliejui ir riebalams, išskyrus kokosų 

aliejų (žr. C lentelę). 

C lentelė. Papildomų aflatoksino B1 tyrimų skaičius pagal vietą ir (arba) 

metus 

Metinė produkcija 

tonomis / 

Parametras 

<300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Aflatoksinas B1 12 16 24 
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