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Versija 3.1 

 

Spēkā no 2014. gada novembra  

Attiecīgās Eiropas nozaru organizācijas sadarbībā ar Eiropas Barības sastāvdaļu nekaitīguma 

sertifikācijas sistēmu (EFISC) ir izstrādājušas šādus nozaru dokumentus: 
 
Starch Europe Nozares atsauces dokuments par nekaitīgu barības sastāvdaļu ražošanu 

cietes pārstrādes procesā 
 

FEDIOL Nozares atsauces dokuments par nekaitīgu barības sastāvdaļu 

ražošanu eļļas augu sēklu drupināšanas un augu eļļas rafinēšanas 
procesā  
 

EBB Nozares atsauces dokuments par nekaitīgu barības sastāvdaļu ražošanu 
biodīzeļdegvielas pārstrādes procesā 

 

Ja tiek izstrādāts attiecīgs nozares atsauces dokuments, šo Eiropas kodeksu var izmantot arī citi 

ražotāji, kas ražo barības sastāvdaļas.  

http://www.fediol.eu/
mailto:info@efisc.eu
http://www.efisc.eu/
http://www.starch.eu/
http://www.fediol.eu/web/fediol/1011306087/list1023110705/f1.html
http://www.ebb-eu.org/
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Nozares atsauces dokuments par nekaitīgu barības sastāvdaļu 

ražošanu eļļas augu sēklu drupināšanas un augu eļļas rafinēšanas 
procesā 

 
 
 

1. Ievads 
 

FEDIOL biedri ar drupināšanas metodi pārstrādā vairāk nekā 35 miljonus tonnu 
eļļas augu sēklu gadā un saražo 11 miljonus tonnu augu eļļas. Turklāt viņi 
pārstrādā 6 miljonus tonnu importētās eļļas. FEDIOL biedri saražo arī 25 miljonus 
tonnu miltu, un tiek uzskatīts, ka FEDIOL ir nozīmīgākais dalībnieks ES tirgū, kas 
ir lielākais pasaulē un kurā miltu patēriņš ir 57 miljoni tonnu (avots: Oilworld). 
Statistikas datus var skatīt arī vietnē http://www.fediol.eu/. 

Visā Eiropā ir aptuveni 150 eļļas augu sēklu pārstrādes uzņēmumu un augu eļļas 
un tauku ražotņu, kas nodarbina aptuveni 20 000 cilvēku. 

 
ES proteīna miltu un eļļas nozare pārstrādā dažādu eļļas augu sēklas, pupiņas, 
augļus un riekstus, lai ražotu augu eļļas — lietošanai pārtikā, kā arī dzīvnieku 

barībā un tehniskos nolūkos, — un lai ražotu eļļas augu sēklu miltus, ko izmanto 
kā barību, kura ir bagāta ar proteīniem. Parasti drupināšanas ražotnēs ir 
integrētas rafinēšanas iekārtas, kurās ražo tauku produktus, kas var būt 

paredzēti pārtikai, barībai vai lietošanai tehniskos nolūkos. Tālāk B un C daļā ir 
sniegta sīkāka informācija par ražotajām barības sastāvdaļām un nozarē 

izmantotajiem procesiem. 
 
Lai sniegtu uzņēmumiem atbalstu saistībā ar nekaitīgas produkcijas 
nodrošināšanu, FEDIOL ir veikusi riska novērtējumus attiecībā uz tādu barības 
sastāvdaļu ķēdēm, kuras iegūst no galvenajām kultūrām, ko pārstrādā šajā 

nozarē (sk. arī D daļu). Šie novērtējumi eļļas augu sēklu drupināšanas un eļļas 
rafinēšanas uzņēmumiem sniedz instrumentu, ar kura palīdzību tie var novērtēt 

savu barības nekaitīguma pārvaldības sistēmu. Tie arī palīdz minētajiem 
uzņēmumiem veidot dialogu ar saviem klientiem, piegādātājiem un citām 
ieinteresētām personām par jautājumiem, kas attiecas uz ķēdes kontroli. Riska 

novērtējumi tādējādi palīdzēs pastiprināt barības ķēdes nekaitīgumu. FEDIOL 
uzsver, ka par nekaitīgas barības nodrošināšanu pirmkārt ir atbildīgi uzņēmumi 

un ar minētajiem novērtējumiem šo atbildību nevar aizstāt. Riska novērtējumi, 
kuros ir ietverti kontroles pasākumi, tiek sniegti, pamatojoties uz 
priekšnosacījumu programmu (PRP) koncepciju, kas minēta šim dokumentam 

pievienotās Eiropas labas prakses rokasgrāmatas 5. nodaļā. 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970093/f1.html
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2. Barības sastāvdaļu uzskaitījums 
 

Galvenās izejvielas, ko pārstrādā ES proteīna miltu un eļļas nozare, ir rapšu sēklas, 
sojas pupiņas, saulespuķu sēklas, neapstrādāta palmu eļļa, neapstrādāta palmu 
kodolu eļļa un neapstrādāta kokosriekstu eļļa. 

 
Nosaukums Numurs 

Barības 

sastāvdaļu 

reģistrā 

(Reg. 

Nr. 68/2013) 

Tiešsaistes 

numurs 

Barības 

sastāvdaļu 

reģistrā 

Apraksts 

Kukurūzas dīgļu milti 1.2.12. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot kukurūzas dīgļus. 

Linsēklu rauši 2.8.2. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, presējot linsēklas. (Minimālā botāniskā 

tīrība — 93 %). 

Linsēklu milti 2.8.3. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot un atbilstoši termiski 

apstrādājot linsēklu raušus. Var būt pretspurekļa apstrāde. 

Linsēklu raušu barība 2.8.4. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, presējot linsēklas. (Minimālā botāniskā 

tīrība — 93 %). Var saturēt līdz 1 % lietotu atkrāsošanas mālu un filtrēšanas 

palīglīdzekļu (piem., diatomīts, amorfi silikāti un silīcijs, filosilikāti un 

celulozes vai koksnes šķiedras), un koplecitīnu no integrētām smalcināšanas 

un rafinēšanas iekārtām. 

Linsēklu miltu barība 2.8.5. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot un atbilstoši termiski 

apstrādājot linsēklu raušus. Var saturēt līdz 1 % lietotu atkrāsošanas mālu un 

filtrēšanas palīglīdzekļu (piem., diatomīts, amorfi silikāti un silīcijs, filosilikāti 

un celulozes vai koksnes šķiedras), un koplecitīnu no integrētām 

smalcināšanas un rafinēšanas iekārtām. Var būt pretspurekļa apstrāde. 

Linsēklu miltu 

barības pamatvielas 

04306-EN Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot un atbilstoši termiski 

apstrādājot linsēklu raušus, kā aprakstīts Barības sastāvdaļu reģistrā, Regula 

Nr. 68/2013, produkta numurs 2.8.5. Var saturēt līdz 2 % ziepju pamatvielu 

(izņemot lecitīnus) no integrētām smalcināšanas un rafinēšanas iekārtām. 

Rapšu sēklu rauši 2.14.2. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, presējot rapšu sēklas. Var būt 

pretspurekļa apstrāde. 

Rapšu sēklu milti 2.14.3. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot un atbilstoši termiski 

apstrādājot rapšu sēklu raušus. Var būt pretspurekļa apstrāde. 

Ekstrudētas rapšu 

sēklas 

2.14.4. Produkts, ko iegūst no nesmalcinātām rapšu sēklām, apstrādājot tās mitrumā 

un siltumā un zem spiediena palielinot cietes želatinizāciju. Var būt 

pretspurekļa apstrāde. 

Rapšu sēklu proteīna 

koncentrāti 

2.14.5. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, atdalot rapšu sēklu raušu vai rapšu sēklu 

proteīna frakciju. 

Rapšu sēklu raušu 

barība 

2.14.6. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, presējot rapšu sēklas. Var saturēt līdz 

1 % lietotu atkrāsošanas mālu un filtrēšanas palīglīdzekļu (piem., diatomīts, 

amorfi silikāti un silīcijs, filosilikāti un celulozes vai koksnes šķiedras), un 

koplecitīnu no integrētām smalcināšanas un rafinēšanas iekārtām. Var būt 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:LV: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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pretspurekļa apstrāde. 

Rapšu sēklu miltu 

barība 

2.14.7. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot un atbilstoši termiski 

apstrādājot rapšu sēklu raušus. Var saturēt līdz 1 % lietotu atkrāsošanas 

mālu un filtrēšanas palīglīdzekļu (piem., diatomīts, amorfi silikāti un silīcijs, 

filosilikāti un celulozes vai koksnes šķiedras), un koplecitīnu no integrētām 

smalcināšanas un rafinēšanas iekārtām. Var būt pretspurekļa apstrāde. 

Rapšu sēklu miltu 

barības pamatvielas 

04263-EN Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot un atbilstoši termiski 

apstrādājot rapšu sēklu raušus, kā aprakstīts Barības sastāvdaļu reģistrā, 

Regula Nr. 68/2013, produkta numurs 2.14.7. Var saturēt līdz 2 % ziepju 

pamatvielu (izņemot lecitīnus) no integrētām smalcināšanas un rafinēšanas 

iekārtām. 

Sezama sēklu rauši 2.17.3. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, presējot sezama sēklas (sālsskābē 

nešķīstošo pelnu maksimālais daudzums — 5 %). 

Grauzdētas sojas 

pupiņas 

2.18.1. Sojas pupiņas (Glycine max. L. Merr.), kas pakļautas attiecīgai termiskai 

apstrādei (maksimālā ureāzes aktivitāte 0,4 mg N/g × min). Var būt 

pretspurekļa apstrāde. 

Sojas pupiņu rauši 2.18.2. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, presējot sojas pupiņas. 

Sojas (pupiņu) milti 2.18.3. Eļļas ražošanas produkts, ko no sojas pupiņām iegūst pēc ekstrahēšanas un 

attiecīgas termiskās apstrādes (maksimālā ureāzes aktivitāte 0,4 mg N/g × 

min).  

Var būt pretspurekļa apstrāde. 

Izlobītu sojas 

(pupiņu) milti 

2.18.4. Eļļas ražošanas produkts, ko no izlobītām sojas pupiņām iegūst pēc 

ekstrahēšanas un attiecīgas termiskās apstrādes (maksimālā ureāzes 

aktivitāte 0,5 mg N/g × min). Var būt pretspurekļa apstrāde. 

Sojas (pupiņu) 

pākstis 

2.18.5. Produkts, ko iegūst, izlobot sojas pupiņas. 

Ekstrudētas sojas 

pupiņas 

2.18.6. 
Produkts, ko iegūst no sojas pupiņām, apstrādājot tās mitrumā un siltumā un 

zem spiediena palielinot cietes želatinizāciju. Var būt pretspurekļa apstrāde. 

Sojas pupiņu pārslas 2.18.12. Produkts, ko iegūst, tvaicējot vai mikronizējot ar infrasarkanajiem stariem un 

placinot izlobītas sojas pupiņas (maksimālā ureāzes aktivitāte 0,4 mg N/g × 

min). 

Sojas pupiņu miltu 

barība 

2.18.13. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst no sojas pupiņām pēc to ekstrahēšanas 

un attiecīgas termiskās apstrādes (maksimālā ureāzes aktivitāte 0,4 mg 

N/g × min). Var saturēt līdz 1 % lietotu atkrāsošanas mālu un filtrēšanas 

palīglīdzekļu (piem., diatomīts, amorfi silikāti un silīcijs, filosilikāti un 

celulozes vai koksnes šķiedras), un koplecitīnu no integrētām smalcināšanas 

un rafinēšanas iekārtām. Var būt pretspurekļa apstrāde. 

Izlobītu sojas pupiņu 

miltu barība 

2.18.14. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst no izlobītām sojas pupiņām pēc to 

ekstrahēšanas un attiecīgas termiskās apstrādes (maksimālā ureāzes 

aktivitāte 0,5 mg N/g × min). Var saturēt līdz 1 % lietotu atkrāsošanas mālu 

un filtrēšanas palīglīdzekļu (piem., diatomīts, amorfi silikāti un silīcijs, 

filosilikāti un celulozes vai koksnes šķiedras), un koplecitīnu no integrētām 

smalcināšanas un rafinēšanas iekārtām. Var būt pretspurekļa apstrāde. 

Sojas pupiņu miltu 

barības pamatvielas 

04286-EN Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot un atbilstoši termiski 

apstrādājot sojas pupiņas, kā aprakstīts Barības sastāvdaļu reģistrā, Regula 

Nr. 68/2013, produkta numurs 2.18.13. Var saturēt līdz 1,5 % ziepju 

pamatvielu (izņemot lecitīnus) no integrētām smalcināšanas un rafinēšanas 

iekārtām. 

Izlobītu sojas pupiņu 

miltu barības 

04294-EN Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot un atbilstoši termiski 

apstrādājot izlobītas sojas pupiņas, kā aprakstīts Barības sastāvdaļu reģistrā, 
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pamatvielas Regula Nr. 68/2013, produkta numurs 2.18.14. Var saturēt līdz 1,5 % ziepju 

pamatvielu (izņemot lecitīnus) no integrētām smalcināšanas un rafinēšanas 

iekārtām. 

Saulespuķu sēklu 

rauši 

2.19.2. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, presējot saulespuķu sēklas. 

Saulespuķu sēklu 

milti 

2.19.3. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot un atbilstoši termiski 

apstrādājot saulespuķu sēklu raušus. Var būt pretspurekļa apstrāde. 

Izlobītu saulespuķu 

sēklu milti 

2.19.4. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot un atbilstoši termiski 

apstrādājot saulespuķu sēklas, no kurām daļēji vai pilnībā atdalīts apvalks. 

Maksimālais kokšķiedras saturs sausnā — 27,5 %. 

Pamatvielas barībā 

no saulespuķu sēklu 

miltiem 

04285-EN Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot un atbilstoši termiski 

apstrādājot saulespuķu sēklu raušus, kā aprakstīts Barības sastāvdaļu 

reģistrā, Regula Nr. 68/2013, produkta numurs 2.19.6. Var saturēt līdz 2 % 

ziepju pamatvielu (izņemot lecitīnus) no integrētām smalcināšanas un 

rafinēšanas iekārtām. 

Pamatvielas barībā 

no izlobītu 

saulespuķu sēklu 

miltiem 

04274-EN Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot un atbilstoši termiski 

apstrādājot tādu saulespuķu sēklu raušus, no kurām daļēji vai pilnībā atdalīts 

apvalks, kā aprakstīts Barības sastāvdaļu reģistrā, Regula Nr. 68/2013, 

produkta numurs 2.19.7. Var saturēt līdz 2 % ziepju pamatvielu (izņemot 

lecitīnus) no integrētām smalcināšanas un rafinēšanas iekārtām. 

Saulespuķu sēklu 

apvalki 

2.19.5. Produkts, ko iegūst, izlobot saulespuķu sēklas. 

Saulespuķu sēklu 

miltu barība 

2.19.6. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot un atbilstoši termiski 

apstrādājot saulespuķu sēklu raušus. Var saturēt līdz 1 % lietotu 

atkrāsošanas mālu un filtrēšanas palīglīdzekļu (piem., diatomīts, amorfi 

silikāti un silīcijs, filosilikāti un celulozes vai koksnes šķiedras), un koplecitīnu 

no integrētām smalcināšanas un rafinēšanas iekārtām. Var būt pretspurekļa 

apstrāde. 

Barība no izlobītu 

saulespuķu sēklu 

miltiem 

2.19.7. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot un atbilstoši termiski 

apstrādājot saulespuķu sēklas, no kurām daļēji vai pilnībā atdalīts apvalks. 

Var saturēt līdz 1 % lietotu atkrāsošanas mālu un filtrēšanas palīglīdzekļu 

(piem., diatomīts, amorfi silikāti un silīcijs, filosilikāti un celulozes vai koksnes 

šķiedras), un koplecitīnu no integrētām smalcināšanas un rafinēšanas 

iekārtām. 

Maksimālais kokšķiedras saturs sausnā — 27,5 %. 

Augu eļļa un tauki 

(nosaukumu 

papildina ar augu 

sugas nosaukumu) 

2.20.1. Eļļa un tauki, ko iegūst no augiem (izņemot rīcineļļu no rīcinauga); tie var būt 

attīrīti ar hidratācijas metodi, rafinēti un/vai hidrogenēti. 

Koplecitīni 2.21.1. Produkts, ko iegūst, ar hidratācijas metodi no eļļas augu sēklām un eļļas augu 

augļiem atdalot kopeļļu. Šādas kopeļļas atdalīšanas laikā var tikt pievienota 

citronskābe, fosforskābe vai nātrija hidroksīds. 

Magoņu milti 2.23.2. Eļļas ražošanas produkts, ko iegūst, ekstrahējot magoņu sēklu raušus. 

Skābās eļļas no 

ķīmiskās rafinēšanas 

(nosaukumu 

papildina ar norādi 

par botānisko vai 

dzīvnieku izcelsmi) 

13.6.1. Produkts, ko iegūst augu vai dzīvnieku izcelsmes eļļu un tauku atskābjošanas 

laikā ar sārmu palīdzību, tad skābina un atdala no ūdens fāzes, un kas satur 

brīvas taukskābes, eļļas vai taukus un dabīgas sēklu, augļu vai dzīvnieku 

audu, piemēram, mono- un diglicerīdi, lecitīns un šķiedras, sastāvdaļas. 
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Taukskābju destilāti 

no fizikālās 

rafinēšanas 

13.6.5. Produkts, ko iegūst augu vai dzīvnieku izcelsmes eļļu un tauku atskābjošanas 

laikā ar destilēšanas palīdzību un kas satur brīvas taukskābes, eļļas vai 

taukus un dabīgas sēklu, augļu vai dzīvnieku audu, piemēram, mono- un 

diglicerīdi, steroli un tokoferoli, sastāvdaļas. 

Attīrītas taukskābes 

no sašķelšanas 

13.6.7. Produkts, ko iegūst no eļļas/tauku sašķelšanas ar neattīrīto taukskābju 

destilēšanas palīdzību un ko, iespējams, hidrogenē. Parasti tas sastāv no 

attīrītām destilētām taukskābēm C6–C24, alifātiskās, lineārās, 

monokarbonskābes, piesātinātas un nepiesātinātas. 

Var saturēt līdz 50 ppm niķeļa no hidrogenēšanas. 

Ziepju pamatvielas 

no ķīmiskās 

rafinēšanas 

13.6.8. Produkts, ko iegūst augu eļļu un tauku atskābjošanas laikā ar kalcija-, 

magnija-, nātrija- vai kālija- hidroksīda šķīdumu palīdzību; tas satur 

taukskābju, eļļu vai tauku sāļus un dabīgas sēklu, augļu vai dzīvnieku audu, 

piemēram, mono- un diglicerīdi, lecitīns un šķiedras, sastāvdaļas. 

Deodestilāti no 

ķīmiskās rafinēšanas 

(tikai ar dioksīna 

analīzi, izsekojamu, 

kas parāda, ka šis 

produkts atbilst 

Regulas 

Nr. 183/2005 

II pielikumā 

noteiktajām 

likumīgajām 

robežvērtībām) 

02202-EN Produkts, ko iegūst, destilējot neitralizētas augu (..) izcelsmes eļļas, un kas 

pēc tam tiek apstrādāts, satur eļļas vai tauku sastāvdaļas. 

Ar organiskām 

skābēm esterificēti 

taukskābju mono- un 

diglicerīdi 

(nosaukums jāgroza 

vai jāpapildina, 

norādot izmantotās 

taukskābes / 

nosaukums jāgroza 

vai jāpapildina, 

norādot organiskās 

skābes) 

13.6.9. Ar organiskām skābēm esterificēti taukskābju mono- un diglicerīdi ar vismaz 

četriem oglekļa atomiem. 

Glicerīns, neattīrīts 13.8.1. Blakusprodukts, kas iegūts: 

- tauku pārstrādē, sašķeļot eļļas/taukus taukskābēs un saldūdenī, kam seko 

saldūdens koncentrēšana, lai iegūtu neattīrītu glicerīnu, vai dabīgo eļļu/tauku 

pāresterificēšana (var saturēt līdz 0,5 % metanola), lai iegūtu taukskābju 

metilesterus un saldūdeni, kam seko saldūdens koncentrēšana, lai iegūtu 

neattīrītu glicerīnu, 

- biodīzeļdegvielas ražošanā (taukskābju metilesteri vai etilesteri), 

pāresterificējot nenoteiktas augu un dzīvnieku izcelsmes eļļas un taukus. 

Glicerīns var saturēt minerālsāļus un organiskos sāļus (līdz 7,5 %). 

Var saturēt līdz 0,5 % metanola un līdz 4 % MONG (Matter Organic Non 

Glycerol), ietverot taukskābju metilesterus, taukskābju etilesterus, brīvas 

taukskābes un glicerīdus,  

- augu vai dzīvnieku izcelsmes eļļu/tauku pārziepošanā, parasti ar 

sārmiem/sārmzemēm, lai iegūtu ziepes. 

Var saturēt līdz 50 ppm niķeļa no hidrogenēšanas. 

Glicerīns 13.8.2. Produkts, kas iegūts: 

- tauku pārstrādē, a) sašķeļot eļļas/taukus, kam seko saldūdens 

koncentrēšana un rafinēšana ar destilēšanas (sk. B daļā procesu glosārija 

20. ierakstu) vai jonu apmaiņas procesa palīdzību; b) dabīgo eļļu/tauku 
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pāresterificēšanā, lai iegūtu taukskābju metilesterus un neattīrītu saldūdeni, 

kam seko saldūdens koncentrēšana, lai iegūtu neattīrītu glicerīnu, un 

rafinēšana ar destilēšanas vai jonu apmaiņas procesa palīdzību, 

- biodīzeļdegvielas ražošanā (taukskābju metilesteri vai etilesteri), 

pāresterificējot nenoteiktas augu un dzīvnieku izcelsmes eļļas un taukus un 

pēc tam rafinējot glicerīnu. Minimālais glicerīna saturs: 99 % no sausnas, 

- augu vai dzīvnieku izcelsmes eļļu/tauku pārziepošanā, parasti ar 

sārmiem/sārmzemēm, lai iegūtu ziepes, kam seko neattīrīta glicerīna 

rafinēšana un destilēšana. 

Var saturēt līdz 50 ppm niķeļa no hidrogenēšanas. 

 

 
 

Sojas (pupiņas) un saulespuķu sēklas var būt izlobītas, tā rezultātā iegūstot miltus ar 
zemu šķiedrvielu saturu un augstu proteīna saturu (milti ar augstu proteīna saturu 
(“hi-pro”) atšķirībā no miltiem ar zemu proteīna saturu (“low-pro”). 

 
Citas pārstrādājamās eļļas augu sēklas ietver linsēklas, sezama sēklas, kukurūzas 

dīgļus un magoņu sēklas. Citas pārstrādājamās eļļas ietver basijas (šī), illipju, saflora 

sēklu un zemesriekstu eļļu. 
 
Iepriekš dotais saraksts nepieciešamības gadījumā tiks grozīts atkarībā no 

rūpnieciskās attīstības augu eļļas un proteīna miltu nozarē vai tad, ja mainīsies ES 
tiesību akti par barības sastāvdaļām, piemēram, Barības sastāvdaļu reģistra 

pārskatīšanas gadījumā. 
 
Iepriekš dotais saraksts nav izsmeļošs. Attiecībā uz visiem produktiem, kurus pārdod 

kā barības sastāvdaļas, ir jābūt pieejamam riska novērtējumam saskaņā ar šo 
rokasgrāmatu.  
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3.  Galveno procesu pārskats 
 

3.1 EĻĻAS AUGU SĒKLU DRUPINĀŠANA 
 

3.1.1. SĒKLU/PUPIŅU TĪRĪŠANA, ŽĀVĒŠANA UN SAGATAVOŠANA 

Vispirms sēklas/pupiņas tīra un žāvē. Svešķermeņus, piemēram, akmeņus, stiklu un 
metālu, atsijā ar sietu un magnētu palīdzību un likvidē ārpus barības ķēdes. 

Žāvēšanu veic, nepieļaujot kontaktu ar sadegšanas gāzēm, ja vien neizmanto 
dabasgāzi. 

Dažas eļļas augu sēklas, piemēram, sojas pupiņas un saulespuķu sēklas, var izlobīt 
pēc tīrīšanas posma. Pēc izlobīšanas miltos ir zemāks kokšķiedras saturs un augstāks 
proteīna saturs. Sojas pākstis arī var izmantot dzīvnieku barībā kā tādas vai 
granulētā formā. 
 

 
3.1.2. DRUPINĀŠANA UN KARSĒŠANA 

Sēklas ar augstu eļļas saturu, piemēram, rapšu sēklas un saulespuķu sēklas, parasti 
mehāniski presē pēc iepriekšēja karsēšanas posma. Presētie rauši satur līdz pat 
astoņpadsmit procentiem eļļas, un tos tālāk apstrādā ekstrakcijas aparātā. Dažos 
gadījumos presētos raušus apstrādā, veicot dziļo presēšanu. Tās rezultātā eļļas 
līmeni pazemina līdz mazāk kā desmit procentiem un raušus pārdod izmantošanai 
barībā. Sojas pupiņām eļļas saturs ir salīdzinoši zems. Tās termiski apstrādā, 
mehāniski sasmalcina izejvielās/pārslās, kuras tālāk ekstrahē. 

Dažkārt eļļu saturošās izejvielas presē bez karsēšanas; šādi iegūtās eļļas sauc par 

auksti spiestām eļļām. Tā kā aukstās spiešanas rezultātā netiek izspiesta visa eļļa, 

šādu tehnoloģiju lieto tikai tam, lai ražotu dažas īpašas pārtikas eļļas, piemēram, 
olīveļļu. 
 

3.1.3. EKSTRAHĒŠANA AR ŠĶĪDINĀTĀJU 

Ekstrahējot ar šķīdinātāju, no sēklām/pupiņām atdala eļļu. Iepriekš apstrādātas 
sēklas/pupiņas pakļauj daudzpakāpju pretplūsmas pārstrādei ar šķīdinātāju, līdz 
atlikušās eļļas saturu samazina līdz iespējami zemākajam līmenim. Kā ekstrahēšanas 
šķīdinātāju parasti izmanto heksānu.  

Miscela ir eļļas un šķīdinātāja maisījums. Destilēšanas procesā to sadala divās 
sastāvdaļās — eļļā un šķīdinātājā. Šķīdinātāju pārstrādā, lai atkārtoti izmantotu 
ekstrahēšanas procesā. 
 

3.1.4. ŠĶĪDINĀTĀJA ATDALĪŠANA UN TOSTĒŠANA 

Heksānu saturošos miltus apstrādā tostēšanas iekārtā, kurā notiek šķīdinātāja 
atdalīšana, izmantojot netiešo karsēšanu un tvaiku. Šķīdinātāja atdalīšanas un 

tostēšanas process kalpo trim mērķiem. Pirmkārt, šķīdinātāja atgūšana no miltiem, 

otrkārt, miltu uzturvērtības paaugstināšana, piemēram, samazinot glikozinolātu vai 
tripsīna inhibitoru saturu, un, treškārt, bioloģiskā piesārņojuma riska samazināšana. 
 

3.1.5. ŽĀVĒŠANA, DZESĒŠANA, UZGLABĀŠANA 

Lai iegūtu stabilas un transportējamas barības sastāvdaļas, kas ir piemērotas 
uzglabāšanai, miltus attiecīgi žāvē un atdzesē. Parasti eļļas augu sēklu miltus glabā 
barības torņos. Tos iepako maisos tikai izņēmuma gadījumos. Lai izvairītos no miltu 
pielipšanas pie barības torņa sienām, parasti tiem pievieno pretsalipes vielas (piem., 
minerālos mālus). Tas ir jo īpaši nepieciešams tad, ja torņi sasniedz ievērojamu 
augstumu. Izmanto pretsalipes vielas, kas atļautas ES tiesības aktos par dzīvnieku 
barību. 
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3.2  RAFINĒŠANA 
 

Neapstrādātas eļļas, kas iegūtas presēšanas un/vai ekstrahēšanas procesā, dažreiz 
tieši izmanto pārtikā un dzīvnieku barībā. Vairumā gadījumu tomēr neapstrādātas 
eļļas rafinē. 

Neapstrādātas eļļas rafinēšana ietver līmvielu vai neapstrādātu lecitīnu un brīvo 

taukskābju (BTS) atdalīšanu no eļļas, lai pārtikas eļļai iegūtu neitrālu garšu, 
saglabājot uzturvērtību un nodrošinot produkta kvalitāti un stabilitāti.  
 

3.2.1. ATTĪRĪŠANA AR HIDRATĀCIJAS METODI: ĶĪMISKĀ UN FIZIKĀLĀ RAFINĒŠANA 

Attīrīšana ar hidratācijas metodi ir pirmais rafinēšanas solis un iekļauj līmvielu / 
neapstrādātu lecitīnu atdalīšanu no eļļas. Lai to panāktu, neapstrādātu eļļu apstrādā 

ar ūdeni, enzīmiem vai pārtikas skābi paaugstinātā temperatūrā. Hidratētās līmvielas 
atdala šā posma beigās vai pēc neitralizēšanas. Līmvielas ir izejviela lecitīnu 

ražošanā.  
 

3.2.2. NEITRALIZĒŠANA: ĶĪMISKĀ RAFINĒŠANA 

Brīvās taukskābes ir atbildīgas par eļļas skābumu. Ķīmiskā rafinēšana ir tradicionāla 
eļļas rafinēšanas metode, kas iekļauj šo brīvo taukskābju neitralizēšanas posmu 

neapstrādātajā eļļā. Neitralizēšanas laikā eļļu apstrādā ar pārtikas sārma šķīdumu 
(kaustisko sodu), kas reaģē ar brīvajām taukskābēm un veido ziepju pamatvielas.  
 

Ziepju pamatvielas — kopā ar nogulsnētajām līmvielām, ja tādas vēl ir, — atdala no 
eļļas centrifugējot. Parasti ziepju pamatvielās ir 40 % ūdens un 60 % tauku satura 

(BTS, triglicerīdi). Ražotnēs, kurās gan drupina eļļas augu sēklas, gan rafinē sēklu 
eļļas (integrētā smalcināšana un rafinēšana), ziepes un līmvielas var no jauna 
pievienot miltiem vai raušiem (iekļaušanas līmenis — aptuveni 1,5 %).  

Ziepju pamatvielas var arī pārdot tirgū kā barības sastāvdaļas ar nosaukumu “ziepju 
pamatvielas”, vai arī ar skābēm tās var sašķelt skābajās eļļās. 

Līmvielu un ziepju pamatvielu ražošana integrētajā drupināšanā un rafinēšana ir 
process, kurā no eļļām nepārtraukti atdala līmvielas un brīvās taukskābes un tās 
nepārtraukti pievieno kā līmvielas vai ziepju pamatvielas miltiem vai raušiem. Ziepju 

pamatvielu sastāvdaļas ir daļa no sēklu vai pupiņu dabiskā satura. Tas nozīmē, ka 
drupināšanas procesā atgriež atpakaļ tikai dabiskās sastāvdaļas, kas tika atdalītas no 

sēklām un pupiņām. To, vai integrētās drupināšanas un rafinēšanas iekārtas pievieno 
ziepju pamatvielas atpakaļ miltos vai raušos, nosaka iekārtas konstrukcija. To 
nenosaka ikdienas vadības lēmumi.  

Pārtikas ķēdes un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas Dzīvnieku ēdināšanas 
nodaļa savā 2013. gada 17. un 18. janvāra sapulcē apstiprināja barības sastāvdaļu 

statusu miltiem un raušiem, kuriem ziepju pamatvielas pievieno integrētajās 
drupināšanas un rafinēšanas iekārtās. 

 
3.2.3. BALINĀŠANA: ĶĪMISKĀ UN FIZIKĀLĀ RAFINĒŠANA 

Balināšanas (vai atkrāsošanas) mērķis ir samazināt pigmentu, piemēram, 

karotinoīdu un hlorofila, līmeni, kā arī vēl vairāk atdalīt fosfatīdu, ziepju, metāla 

daļiņu, oksidācijas produktu un proteīnu atliekas. Šīs sastāvdaļu paliekas traucē 
tālākai apstrādei. Tās samazina galaprodukta kvalitāti, tāpēc tās atdala ar 
adsorbcijas palīdzību, izmantojot aktivētos mālus vai silīciju. Integrētajās 

drupināšanas/rafinēšanas iekārtās izlietoto atkrāsošanas mālu var atgriezt miltos. 
Atkrāsošanas māls, kas veidojies autonomajās rafinēšanas iekārtās un/vai 

rūdināšanas iekārtās, no kurām pēdējās minētās var saturēt niķeli, ir izslēgts no 
otrreizējas pārstrādes barībā, un to likvidē ārpus barības ķēdes. Ja neapstrādātajā 
eļļā ir smagie policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, to atdalīšanai izmanto aktivēto 

ogli. Atkrāsošanas mālu, kas satur aktivēto ogli, likvidē ārpus barības nozares. 
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3.2.4. IZSALDĒŠANA (VINTERIZĒŠANA): PĒC IZVĒLES — VAI NU ĶĪMISKĀ, VAI FIZIKĀLĀ 

RAFINĒŠANA 

Izsaldēšanas laikā vaskus kristalizē un atdala ar filtrēšanas metodi, lai izvairītos no 

šķidrās frakcijas saduļķošanās zemākās temperatūrās. Nogulsnes uz filtra, kas paliek 
pēc filtrēšanas procesa, sastāv no eļļas, vaskiem un filtrēšanas palīglīdzekļa. 
Nogulsnes no filtra var pārstrādāt tostēšanas iekārtā un pievienot miltiem 

(integrētajā drupināšanas/rafinēšanas iekārtā) vai pārdot kā tādas izmantošanai kā 
barības sastāvdaļas (autonoma rafinēšana). Terminu “izsaldēšana” sākotnēji lietoja 

pirms vairākiem gadu desmitiem, kad kokvilnas sēklu eļļu pakļāva ziemas 
temperatūrām, lai īstenotu šo procesu. Izsaldēšanas procesus, izmantojot 
temperatūru kristalizācijas kontrolei, veic saulespuķu un kukurūzas eļļai. Šo procesu 

sauc arī par vaska atdalīšanu. 
 

3.2.5. DEZODORĀCIJA: ĶĪMISKĀ RAFINĒŠANA 

Dezodorācija ir destilēšanas process ar tvaika palīdzību vakuumā, kura rezultātā 

atdala salīdzinoši gaistošas sastāvdaļas, kas rada nevēlamu garšu, krāsu un smaku 

taukos un eļļās. Tas ir iespējams tādēļ, ka šādu nevēlamo vielu un triglicerīdu 
gaistamība ievērojami atšķiras. 

Dezodorācijas mērķis ir novērst smaku, nevēlamu piegaršu un atdalīt citas 

gaistošas sastāvdaļas, piemēram, pesticīdus un vieglos policikliskos aromātiskos 

ogļūdeņražus, ar attvaicēšanas līdzekli. Rūpīgi veicot šo procesu, uzlabojas arī eļļas 
stabilitāte un krāsa, turklāt saglabājas tās uzturvērtība. 

Atkarībā no kontaktlaika dezodorācijas iekārtā procesu veic vakuumā (0,5–0,8 mbar) 
un 180–270 °C temperatūrā, 

izmantojot attvaicēšanas līdzekli, piemēram, tvaiku vai slāpekli, jo vielas, kas rada 

smaku un garšu, parasti ir gaistošas. Nosacījumus minētajās robežās pielāgo pēc 
vajadzības, lai nodrošinātu konkrētu vielu atdalīšanu. 
Šajā posmā veic arī proteīnu papildu atdalīšanu. 

 
3.2.6. DESTILĒŠANA: FIZIKĀLĀ RAFINĒŠANA 

Fizikālajā rafinēšanā atdala BTS destilēšanas procesā; BTS vārīšanās punkts ir 
zemāks nekā triglicerīdu eļļai. Fizikālās rafinēšanas laikā radušās BTS sauc par 

taukskābju destilātiem. Autonomajās rafinēšanas iekārtās, piemēram, tajās, kurās 
izmanto neapstrādātas eļļas un tāpēc nedrupina eļļas augu sēklas, bieži piemēro 

fizikālo rafinēšanu tropiskajām eļļām, piemēram, palmu eļļai, palmu kodolu eļļai un 
kokosriekstu eļļai. Integrētajās drupināšanas un rafinēšanas iekārtās var arī piemērot 
fizikālo rafinēšanu sēklu eļļām, piemēram, rapšu sēklu, saulespuķu sēklu un sojas 

pupiņu eļļai. Fizikālā rafinēšana neiekļauj neapstrādātās eļļas neitralizēšanas posmu, 
un tāpēc šajā procesā netiek radītas ziepju pamatvielas.  
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3.3 EĻĻU UN TAUKU MODIFICĒŠANA 

 
3.3.1. HIDROGENĒŠANA 

Hidrogenēšanas laikā ūdeņradis reaģē ar taukskābju nepiesātinātiem punktiem. 
Hidrogenēšanas mērķis ir iegūt eļļas un taukus ar īpašiem kušanas profiliem vai 
oksidatīvās stabilitātes pakāpi, samazinot nepiesātinātas dubultsaites eļļā vai taukos.  

Hidrogenēšanu paveic, eļļai reaģējot ar ūdeņraža gāzi 

siltuma un metāla katalizatoru, piemēram, niķeļa, klātbūtnē. 

 
3.3.2. SAVSTARPĒJĀ ESTERIFICĒŠANA 

Labāku eļļas/tauku sistēmas kušanas profilu var panākt arī ar savstarpējās 

esterificēšanas palīdzību, kas ir taukskābju no dažādiem taukiem/eļļām savstarpēja 
apmaiņa uz  glicerīna pamata.  
Pastāv divu veidu savstarpējās esterificēšanas procesi — ķīmiskais un 

fermentatīvais.  

Ķīmiskās savstarpējās esterificēšanas rezultātā pamata katalizatoru, piemēram, 

nātrija metoksīda, iedarbībā taukskābes pārkārto neselektīvā vai haotiskā veidā. 
Nozarē visbiežāk veic savstarpējo esterificēšanu, izmantojot imobilizētu lipāzi, 
pateicoties tās spējai selektīvi modificēt taukskābju izvietojumu triglicerīdos. 

Pēc savstarpējās esterificēšanas izejas produktu balina (ja nepieciešams) un 
(atkārtoti) dezodorē. 

 
3.3.3. FRAKCIONĒŠANA 

Triglicerīda ķēdes garums definē tā kušanas punktu. Frakcionēšana ir saistīta ar 
kontrolētu kristalizēšanu. Cietvielas atdala ar šķīdinātājiem vai izsaldēšanu, vai 
presēšanu. Presēšanu veic ar hidraulisko presi vai vakuuma filtrāciju. 

Frakcionēšanu izmanto, lai radītu īpašus taukus no palmu un palmu kodolu eļļas. 

 
3.3.4. SAŠĶELŠANA 

Triglicerīdu estera saišu sašķelšana ar ūdeni augsta spiediena apstākļos rada 

taukskābju un glicerīna molekulas. Glicerīnu atdala, izmantojot ūdeni. 
 

Tālāk dotajās plūsmu diagrammās ir attēloti šādi galvenie izmantojamie procesi: 

- eļļas augu sēklu drupināšana; 

- eļļas ķīmiskā rafinēšana; 

- eļļas fizikālā rafinēšana; 

- rafinētas eļļas turpmāka pārstrāde. 
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3.4 DRUPINĀŠANAS PLŪSMU DIAGRAMMA 
 
 
 
  

 Plūsmu diagramma. 

Eļļas augu sēklu drupināšanaa 

Sēklas 

Drupināšana 

un karsēšana 

Pirmspresēšana 

Šķīdinātāja 

ekstrahēšana 

Atbrīvošanās no 

šķīdinātāja ar 

destilēšanu/ 

attvaicēšanu 

Neapstrādāta 

eļļa 

19., 37. un 54. lpp.
d 

Uz attīrīšanu ar 

hidratācijas metodi 

Neapstrādāta 

eļļa 

Uz attīrīšanu ar 

hidratācijas metodi 
Filtrēšanas 

palīglīdzekli

s 

no balināšanas
b 

Šķīdinātāja 

atdalīšana / 

tostēšana 

Žāvēšana,  

dzesēšana 

Milti 

20., 38. un 55. lpp.
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 

No rafinēšanas
b 

Ziepju 

pamatvielas 

No izsaldēšanas
b 

Lietots 

atkrāsošana

s māls 

Tīrīšana, 

žāvēšana, 

lobīšana 

Apvalki 

Šķīdinātājs 

Rauši 

Pretsalipes 

viela 

a 
Tipiska plūsmu diagramma; procesu posmu kārtība dažādās ražotnēs var būt atšķirīga. 

b 
Numurs attiecas uz numuru Barības sastāvdaļu reģistrā — Komisijas Regula Nr. 68/2013. 

c 
Attiecas vienīgi uz integrētajām smalcināšanas/rafinēšanas iekārtām. 

Dziļā spiešana Rauši 

(2.1.4.2., 

2.1.4.6.)
c 
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3.5 ĶĪMISKĀS RAFINĒŠANAS PLŪSMU DIAGRAMMA  

 Plūsmu diagramma. 

Rafinēšana. Ķīmiskā rafinēšanaa 

Neapstrādāta 

eļļa 

no destilēšanas/ 

attvaicēšanas 
no pirmspresēšanas 

Attīrīšana ar 

hidratācijas 

metodi 

Neapstrādāta, 

no līmvielām 

atbrīvota eļļa 

(2.20.1.)
c 

Neitralizēšana 

Balināšana 

Izsaldēšana 

Dezodorēšana 

Rafinēta eļļa 

23., 41., 59., 73., 

90. lpp.
d 

(2.20.1.)
c 

Deodestilāts 

26., 44., 62., 76., 

93. lpp.
d 

Sārmu 

šķīdums 

Aktīvā ogle 

(pēc izvēles) 

Filtrēšanas 

palīglīdzeklis 

Neapstrādāti 

lecitīni 

(mitrās 

līmvielas) 

(2.21.1.)
c 

Žāvēšana 

Lecitīns 

Taukskābju 

sāļi 

(13.6.4.)
c 

Uz šķīdinātāja 

atdalīšanu / 

tostēšanu
b 

Filtrēšanas 

palīglīdzeklis 

Sašķelšana Skābes 

Sālsūdens Skābā eļļa 

25., 43., 61., 75., 

92. lpp.**** 

(13.6.1.)** Lietots 

atkrāsošanas 

māls
b 

Uz šķīdinātāja 

ekstrahēšanu
e 

Uz šķīdinātāja 

atdalīšanu / 

tostēšanu
e 

Skābes 

Ziepju 

pamatvielas 

(13.6.8.)
c 

a 
Tipiska plūsmu diagramma; procesu posmu kārtība dažādās ražotnēs var būt atšķirīga. 

b 
Lietotais atkrāsošanas māls ar aktīvo ogli netiek atlikts atpakaļ miltos integrētajās smalcināšanas un rafinēšanas iekārtās, un to likvidē ārpus barības 

ķēdes. 

c 
Numurs attiecas uz numuru Barības sastāvdaļu reģistrā — Komisijas Regula Nr. 68/2013. 

Atkrāsošanas 

māls 
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3.6 FIZIKĀLĀS RAFINĒŠANAS PLŪSMU DIAGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Plūsmu diagramma. 

Rafinēšana. Fizikālā rafinēšanaa 

Neapstrādāta 

eļļa 

Attīrīšana ar 

hidratācijas 

metodi 

Atkrāsošanas 

māls 

Izsaldēšana Filtrēšanas 

palīglīdzeklis 

Balināšana 

Uz šķīdinātāja 

ekstrahēšanu
e 

Destilēšana 

Filtrēšanas 

palīglīdzeklis 

Taukskābju 

destilāts 

24., 42., 60., 74., 

91. lpp.
d 

(13.6.5.)
c 

Uz šķīdinātāja 

atdalīšanu / 

tostēšanu 

Lietots 

atkrāsošanas 

māls
b 

Skābes 

Aktīvā ogle 

(pēc izvēles) 

Rafinēta eļļa 

23., 41., 59., 73., 

90. lpp.
d 

Neapstrādātie 

lecitīni (mitrās 

līmvielas) 

(2.21.1.)
c 

Uz šķīdinātāja 

atdalīšanu / 

tostēšanu 

Neapstrādāta, 

no līmvielām 

atbrīvota eļļa 

(2.20.1.)
c 

a 
Tipiska plūsmu diagramma; procesu posmu kārtība dažādās ražotnēs var būt atšķirīga. 

b 
Lietotais atkrāsošanas māls ar aktivēto ogli netiek atlikts atpakaļ miltos integrētajās smalcināšanas un rafinēšanas iekārtās, un to likvidē ārpus 

barības ķēdes. 

c 
Numurs attiecas uz numuru Barības sastāvdaļu reģistrā — Komisijas Regula Nr. 68/2013. 

d 
Lappušu numuri attiecas uz šajā pielikumā dotajiem nekaitīguma novērtējumiem. 

e
 Attiecas vienīgi uz integrētajām smalcināšanas/rafinēšanas iekārtām. 
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3.7 TURPMĀKAS PĀRSTRĀDES PLŪSMU DIAGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Turpmākas pārstrādes plūsmu 

diagramma 

Neapstrādāta, 

rafinēta vai 

apstrādāta eļļa 

Hidrogenēšana 

Savstarpēja 

esterificēšana — 

ķīmiska/fermentat

īva 

Sašķelšana + 

frakcionāla 

destilēšana 
Frakcionēšana 

Hidrogenēta eļļa 

(2.20.1.)* 

Savstarpēji 

esterificēta eļļa 
Taukskābes no 

sašķelšanas 

(13.6.6., 13.6.7.)* 

Glicerīns 

(13.8.1., 13.8.2.)* 
Oleīns Stearīns 

uz (iespējamu) rafinēšanu 

* Numurs attiecas uz numuru Barības sastāvdaļu reģistrā — Komisijas Regula Nr. 68/2013. 
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4. FEDIOL pārtikas un barības ķēdes nekaitīguma riska 
novērtēšanas metodoloģija 

 
4.1 PĀRSKATS PAR KULTŪRĀM, KURĀM VEIC BARĪBAS ĶĒDES NEKAITĪGUMA 

RISKA NOVĒRTĒŠANU 
 rapšu sēklas; 

 sojas pupiņas; 
 saulespuķu sēklas; 
 palmu augļi un palmu kodoli;  

 kokosrieksti. 
 

4.2 KĀ FEDIOL VEICA ĶĒDES RISKU NOVĒRTĒŠANU  
 

FEDIOL izmantoja metodiku, kas aprakstīta rokasgrāmatas 6. nodaļā par riska analīzi 

un kritisko kontrolpunktu noteikšanu (HACCP). 
 

1.1. Attiecībā uz katru eļļu saturošu kultūru FEDIOL izveidoja plūsmu diagrammu, kas 
ietver šādus ķēdes elementus: kultūraugu audzēšana, novāktu eļļas augu sēklu 
vai eļļas augļu uzglabāšana un transportēšana, to pārstrāde dažādos ar eļļu un 

proteīnu bagātos produktos, kā arī to uzglabāšana un galīgā transportēšana uz 
pārtikas/barības nozares uzņēmumiem; Dažas barības sastāvdaļas (palmu 

kodolu milti un kopra) šā novērtējuma tvērumā nav iekļautas, jo tos ražo 
uzņēmumi, kas nav FEDIOL biedri. 
 

1.2. Attiecībā uz katru ķēdes elementu FEDIOL aprakstīja pārtikas/barības 
nekaitīguma apdraudējumus, kas patiesi var rasties ķēdē konkrētajā brīdī, ja nav 

veikti drošības pasākumi. Attiecībā uz apstrādes posmiem (drupināšanu un/vai 
rafinēšanu un tālāku apstrādi) parasti tika aprakstīti ar iekārtām saistītie 

apdraudējumi. Nekaitīguma apdraudējums ir bioloģiskais (B), ķīmiskais (Ķ) vai 
fizikālais (F) faktors pašā produktā vai saistībā ar produkta stāvokli,  kas padara 
to kaitīgu cilvēku vai dzīvnieku veselībai.  

 
1.3. Par apdraudējumu kontroli attiecībā uz ķēdes elementiem, kas saistīti ar 

lauksaimniecisko darbību, piemēram, kultūraugu audzēšana, transportēšana un 
novākto eļļas augu sēklu vai eļļas  augļu uzglabāšana, eļļas sēklu žāvēšana un 
eļļas augļu drupināšana,  atbild uzņēmumi, kas veic darbību konkrētā ķēdes 

daļā. Tāpēc tika identificēti tikai esošie apdraudējumi, bet to radītie riski 
 netika novērtēti sīkāk (nav sniegts iespējamības un smaguma pakāpes 

novērtējums). Apdraudējumi, kas ir uzskaitīti FEDIOL riska novērtējumos, tomēr 
ļaus vietējiem  uzņēmumiem veikt nepieciešamos pasākumus. FEDIOL 
biedriem tas ir jāpārbauda, kad viņi darbojas šajās ķēdēs. Kontroles pasākumus 

attiecībā uz šādiem apdraudējumiem ar laiku var veikt arī drupināšanas un 
rafinēšanas līmenī. 

 

1.4. Šie riska novērtējumi dažādiem augu eļļas un proteīna miltu ražotājiem var būt 
atšķirīgi, piemēram, atkarībā no izejvielu izcelsmes, kā arī individuālajiem un 

specifiskajiem pārstrādes apstākļiem uzņēmumā. 
 

Turklāt šajās tabulās nav uzskaitīta neviena darbības priekšnosacījumu 
programma (OPRP) vai kritiskais kontroles punkts (CCP), jo lēmumā par šādas 
OPRP vai CCP pieņemšanu ir jāņem vērā reālie apstākļi katrā ražotnē vai 

ražošanas līnijā. 
 

1.5. FEDIOL pamatoja riska novērtējumu. 
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1.6. FEDIOL pārbaudīja, vai ES tiesību akti un tirdzniecības standarti, piemēram, 

FEDIOL, FOSFA vai NOFOTA tirdzniecības standarti, nosaka ierobežojumus 
attiecīgajam apdraudējumam, un pozitīvas atbildes gadījumā tos uzskaitīja. 

 
1.7. Preču iepakošana neietilpst šīs metodoloģijas darbības jomā saistībā ar ķēdes 

riska analīzes veikšanu. Piegāžu transportēšana no rūpnīcas arī neietilpst šīs 

metodoloģijas darbības jomā. 
 

Nekaitīguma riska novērtējumi sojas pupiņu, rapšu sēklu, saulespuķu sēklu, palmu / 
palmu kodolu eļļas un kokosriekstu eļļas pārtikas un barības ķēdēm ir doti zemāk, kā 
arī ir pieejami FEDIOL tīmekļa vietnē http://www.fediol.eu.  

Kā aprakstīts iepriekš, katrā riska novērtējumā ietilpst šādas sadaļas: 
 plūsmu diagramma, kurā attēlota visa piegādes ķēde; 

 lapas, kurās uzskaitīti riski attiecībā uz katru piegādes ķēdes posmu, t. i., 
audzēšanu, žāvēšanu, drupināšanu, rafinēšanu, uzglabāšanu un transportēšanu.  
Informāciju par uzglabāšanu un transportēšanu saulespuķu un rapšu sēklu, palmu 

(palmu kodolu) un kokosriekstu ķēdē skatīt informācijas lapās attiecībā uz sojas 
pupiņām. 

 
 
FEDIOL izvērtēs pārtikas un barības nekaitīguma novērtējumus attiecībā uz 

eļļas augu sēklu un eļļas augļu produktu ķēdēm reizi divos gados. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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Barība  
Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 
  

Plūsmu diagramma attiecībā uz barībai paredzētu rapšu sēklu eļļas produktu ražošanas ķēdi  

Eiropas Savienībā 

ĀRPUS ES 

ES 

(D
aļ

ēj
as

 

pa
rt

ija
s 

ra
fin

ēš
an

a)
 

(A) Transportēšana 

 
(4.1.) 

Rafinētas 
eļļas 

ražošana 

(4.2.) 

Rapšu 
taukskābju 
destilātu 
ražošana 

 

(4.3.) 

Rapšu 
skābo eļļu 
ražošana 

 

(4.4.) 

Rapšu 
deodestilātu 

ražošana 

 

(4.) Rafinēšana 

(1.) Rapšu sēklu audzēšana 

  Rapšu sēklas 

   Tīrīšana 

(2.) Žāvēšana primārajā ražošanā 

 Žāvētas rapšu 

sēklas 

Lietots atkrāsošanas 

māls 

Filtrēš

anas 

palīgv

ielas 

Taukskābju 

sāļi 

Neapstrādāta, no 

līmvielām atdalīta rapšu 

sēklu eļļa 

(3.) Rapšu sēklu 

drupināšana 

 Neapstrādāti lecitīni 

(3.2.) Neapstrādātu lecitīnu (līmvielu) 
ražošana 

(3.1.) Neapstrādātas eļļas ražošana 

(3.3.) Rapšu sēklu miltu ražošana 

        (B) Transportēšana 

Rafinēta rapšu 

sēklu eļļa 

Rapšu 

deodestilāti 

Rapšu taukskābju 

destilāti 

Rapšu skābās eļļas 

Rapšu taukskābju blakusproduktu ražošana 

Rapšu taukskābju ražošana 

Sašķelšana un destilēšana (tauku pārstrādes nozare) 

Rapšu sēklu milti  (A) 

Transportēšana 

Rapšu taukskābju blakusprodukts 

        (B) 

Transportēšana 

  Maisījums 

ES BARĪBAS 

RAŽOŠANAS 

NOZARE 

Rapšu 

taukskābes 

no 

sašķelšanas 

  Rapšu sēklu audzēšana 

  Rapšu sēklas 

     Tīrīšana 

Žāvēšana primārajā ražošanā 

 Žāvētas rapšu sēklas 

(A) Transportēšana     Uzglabāšana 
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Barība  
Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

5. Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 1. Rapšu sēklu audzēšana* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz maksimāli 

pieļaujamo atlieku 

daudzumu (MAL), t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ    Trešās valstis, kas eksportē rapšu sēklas, 

audzēšanas laikā izmanto atļauto 

pesticīdu sarakstus, kas attiecībā uz 

dažām vielām var būt pretrunā ar Eiropas 

tiesību aktiem par pesticīdu atliekām.  

 

Rapšu sēklām, kuru izcelsme ir mitrājos, 

var būt augsts fungicīdu līmenis. 

EK Regula Nr. 396/2005 

aizliedz laist apgrozībā 

preces, kas neatbilst 

pielikumos noteiktajiem MAL. 

EK Regulas Nr. 178/2006 

I pielikumā ir uzskaitīti 

pārtikas un barības produkti, 

uz kuriem attiecina 

maksimālos pesticīdu atlieku 

līmeņus. Regulas 

Nr. 149/2008 II, III un 

IV pielikumā ir noteikti MAL 

produktiem, kas uzskaitīti 

I pielikumā. 

 

  

ĢMO, kas nav atļauti ES B    Dažāds jauno ĢMO apstiprināšanas 

temps ES un trešās valstīs, no kurām 

importē eļļas sēklas. To ĢMO atlieku 

risks, kas nav atļauti ES, eļļas augu 

sēklās, kuras importē ES. 

  Tas drīzāk ir jautājums 

par atbilstību tiesību 

aktiem, nevis par 

pārtikas nekaitīgumu. 

Fitotoksīni Ķ    Rapšu sēklas var saturēt nezāles. Direktīvā 2002/32/EK noteikti 

ierobežojumi toksisko nezāļu 

sēklu maksimālajam saturam. 

 Rapšu sēklu vizuāla 

pārbaude. 

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā. 
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Barība  
Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 2. Rapšu sēklu žāvēšana primārajā ražošanas vietā*  

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņotāji, kas rodas 

žāvēšanas procesā  

        

- dioksīns Ķ    Atkritumu dedzināšana var 

izraisīt dioksīna veidošanos. 

Līdz šim drupināšanas 

ražotnēs konstatētie dioksīna 

līmeņi neapstrādātā rapšu 

sēklu eļļā ir bijuši zemāki par 

noteikšanas robežu. 

Prakses kodekss dioksīna 

un dioksīnam līdzīgo 

polihlorbifenilu (PHB) 

piesārņojuma novēršanai 

un samazināšanai pārtikā 

un barībā (Kodekss 

CAC/RCP 62-2006). 

 Saskaņā ar labu ražošanas praksi 
iesaka izmantot kurināmo, kas 
neizraisa dioksīnu un dioksīniem 
līdzīgo savienojumu, kā arī citu 
kaitīgu piesārņotāju veidošanos.  

Tiešas apsildes gadījumā vajadzētu 

izmantot attiecīgus degļus. Ir jāveic 

uzraudzība, lai nodrošinātu, ka 

žāvēšanas vai karsēšanas procesi 

neizraisa paaugstināta dioksīnu un 

dioksīniem līdzīgo PHB līmeņa 

veidošanos. Nedrīkst izmantot 

atkritumu produktus kā kurināmo 

tiešajai žāvēšanai. 

 

Barības sastāvdaļām, kas iegūtas 

no rapšu sēklām, jāatbilst Direktīvā 

2002/32/EK noteiktajiem dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB 

maksimālajiem līmeņiem. 

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā. 
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Barība  
Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

  
Lietojums — rapšu sēklu drupināšana, eļļas rafinēšana un 
pārstrāde 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Hidrauliskās eļļas vai 

smērvielas no iekārtām 

Ķ maza augsta 3. Hidrauliskās eļļas un smērvielas var 

saturēt toksiskus savienojumus. 

 Ar priekšnosacījumu 

programmu vajadzētu 

nodrošināt, ka tiek novērsts 

produkta piesārņojums ar 

nepārtikas klases 

hidrauliskajām eļļām vai 

smērvielām un ka produkta 

piesārņojuma risks ar pārtikas 

klases hidrauliskajām eļļām 

un smērvielām ir samazināts 

līdz minimumam. 

Priekšnosacījumu programmā 

varētu iekļaut izmantotā 

smērvielu daudzuma 

reģistrēšanu. 

 

Piesārņotāji ūdenī, 

piemēram, 

perfluoroktānsulfonāti 

(PFOS) un 

perfluoroktanoīdskābe 

(PFOA). 

 

Ķ maza vidēja 2. Ūdeni izmanto drupināšanas un 

rafinēšanas procesā. 

Saskaņā ar Regulu 

Nr. 183/2005/EK barības 

ražošanā ir jālieto piemērotas 

kvalitātes ūdens.  

  

Tīrīšanas līdzekļi un katlu 

iekārtu ķīmiskās vielas 

Ķ vidēja vidēja 3. Tīrīšanas līdzekļi un tvaiki (izmantojot 

katlu iekārtu ķīmiskās vielas) nonāk 

saskarē ar produktu. 

 Ražošanas sistēmā 

izmantotie tīrīšanas līdzekļi ir 

jāaizskalo. Tīrīšanas 

līdzekļiem un katlu iekārtu 

ķīmiskajām vielām ir jābūt 

tādām, kas ir piemērotas 

izmantošanai pārtikas 
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Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

rūpniecībā. 

Sildošie šķidrumi (THF) no 

iekārtām 

 

Ķ vidēja augsta 4. Uzņēmumi, kas nav FEDIOL biedri, var 

joprojām lietot THF. 

 

 

Saskaņā ar FEDIOL Prakses 

kodeksu attiecībā uz pārtikas 

eļļu karsēšanu pārstrādes 

laikā THF lietošana nav 

atļauta. 

Jāizmanto karstais ūdens vai 

apsildīšana ar tvaiku. Pretējā 

gadījumā ar kontroles 

pasākumu vajadzētu 

nodrošināt, ka ir novērsts 

produkta piesārņojums ar 

sildošajiem šķidrumiem. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Barība  
Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 3. Rapšu sēklu drupināšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Toksīni no kaitēkļu 

apkarošanas materiāliem 

Ķ maza augsta 3. Saindēti graudi no atvērtām 

kastēm var nonākt pārtikas 

ķēdē. 

 Ir jāizmanto kaitēkļu 

apkarošanas programma, kas 

atbilst izmantošanai pārtikas 

ķēdē. 

 

Toksiski savienojumi no 

heksāna, piemēram, 

benzols 

Ķ maza augsta 3. Rūpnieciskais heksāns var 

saturēt toksiskus 

savienojumus. 

Direktīva 2009/32/EK nosaka 

tīrības kritērijus heksāna 

izmantošanai eļļas augu sēklu 

drupināšanas laikā.  

Jāizmanto pārtikas klases 

heksāns. 

 

Svešķermeņi, piemēram, 

stikls, koks, metāls u. c. 

F vidēja vidēja 3. Var saturēt svešķermeņus.  Jābūt ieviestai sistēmai, kas 

nodrošina svešķermeņu 

atdalīšanu. 

 

 

  



 

EFISC rokasgrāmata — nozares atsauces dokuments par nekaitīgu barības sastāvdaļu ražošanu eļļas augu sēklu drupināšanas un augu eļļas rafinēšanas procesā 

 26 

Barība  
Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 3.1. Neapstrādātas eļļas ražošana  

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņotāji no filtrēšanas 

līdzekļiem 

Ķ maza augsta 3. Neapstrādāta eļļa, iespējams, 

var izskalot piesārņotājus no 

filtrēšanas līdzekļiem. 

 Jāizmanto tādi filtrēšanas 

līdzekļi, kas ir piemēroti 

izmantošanai pārtikas 

rūpniecībā. 

 

Minerāleļļas no bojātas 

reģenerācijas sistēmas 

Ķ vidēja vidēja 3. Pārtikas klases, zemas 

viskozitātes minerāleļļas 

izmanto heksāna atgūšanai. 

Drupināšanas ražotnes 

interesēs ir atgūt pēc iespējas 

vairāk heksāna un tādējādi 

uzturēt reģenerācijas sistēmu 

kārtībā. 

 Reģenerācijas sistēmā 

jāizmanto pārtikas klases 

minerāleļļas. Ar 

priekšnosacījumu programmu 

vajadzētu nodrošināt, ka tiek 

novērsts produkta 

piesārņojums ar nepārtikas 

klases eļļām un ka produkta 

piesārņojuma risks ar pārtikas 

klases eļļām ir samazināts 

līdz minimumam. 

Priekšnosacījumu programmā 

varētu iekļaut izmantotā 

daudzuma reģistrēšanu. 

Holandiešu LRP standarts 

nosaka ierobežojumu 

C saturam (10–40) eļļās līdz 

400 mg/kg. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas rapšu sēklās, ir 

konstatēts, ka atlieku līmeņi 

nepārsniedz tiesību aktos 

noteiktās robežvērtības.  

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir 

noteikti pesticīdu atlieku 

līmeņi. Ar šo regulu ir atļauts 

izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem 

pārstrādātos produktos, ja 

vien tiek nodrošināts pārtikas 

nekaitīgums. FEDIOL nostājā 

(11SAF181) secināts, ka, 

balstoties uz vidējo eļļas 

saturu rapšu sēklās, kas ir 

diapazonā no 40 % līdz 45 %,  

lai noteiktu MAL rapšu sēklu 

 * Dažās rapšu sēklu 

izcelsmes vietās var būt vidējs 

risks par MAL pārsniegšanu 

attiecībā uz konkrētu 

pesticīdu atliekām. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Barība  
Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

eļļā, būtu jāizmanto 

pārstrādes koeficients 2,5. 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr 

iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā rapšu sēklu eļļā 

ir ļoti maza.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz 

daudzu pesticīdu atliekām 

barībā. 

  

Dioksīns Ķ ļoti maza augsta 2.    FEDIOL Prakses kodeksa par 

datu iegūšanu attiecībā uz 

piesārņotāju izplatību eļļas un 

miltu produktos pielikumā par 

dioksīnu var konkretizēt 

dioksīna testēšanas prasības 

attiecībā uz noteiktas 

ģeogrāfiskās izcelsmes rapšu 

sēklām. 

 

Heksāna atliekas 

neapstrādātā eļļā pēc 

reģenerācijas 

Ķ augsta neliela 3. Pēc eļļas ekstrahēšanas ar 

heksānu un turpmākās 

heksāna reģenerācijas no 

eļļas neapstrādāta eļļa satur 

heksānu atlieku daudzumā. 

Regula Nr. 767/2009 par 

barības laišanu tirgū paredz, 

ka barības sastāvdaļās 

nedrīkst būt ķīmiski 

piemaisījumi, kas radušies 

ražošanas procesā un no 

pārstrādē izmantotajiem 

palīglīdzekļiem, izņemot, ja 

Reģistrā ir noteikts to 

maksimālais saturs. Regula 

Nr. 68/2013, ar ko izveido 

barības sastāvdaļu reģistru, 

nosaka šo ķīmisko 

piemaisījumu maksimālo 

saturu kā 0,1 % (1000 ppm). 

 Toksikoloģiskie novērtējumi 

parāda, ka neapstrādāta 

rapšu sēklu eļļa ar heksāna 

līmeņiem līdz pat 1000 ppm ir 

nekaitīga izmantošanai 

barībā. FOSFA noteiktā 

uzliesmošanas temperatūras 

robeža ir 121 °C; tas ir saistīts 

ar transportēšanas un 

uzglabāšanas drošību. 
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Barība  
Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 3.2. Neapstrādātu lecitīnu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Minerāleļļas no bojātas 

reģenerācijas sistēmas 

Ķ vidēja vidēja 3. Pārtikas klases, zemas 

viskozitātes minerāleļļas 

izmanto heksāna atgūšanai. 

Drupināšanas ražotnes 

interesēs ir atgūt pēc iespējas 

vairāk heksāna un tādējādi 

uzturēt reģenerācijas sistēmu 

kārtībā. 

 Reģenerācijas sistēmā 

jāizmanto pārtikas klases 

minerāleļļas. Ar 

priekšnosacījumu programmu 

vajadzētu nodrošināt, ka tiek 

novērsts produkta 

piesārņojums ar nepārtikas 

klases eļļām un ka produkta 

piesārņojuma risks ar pārtikas 

klases eļļām ir samazināts 

līdz minimumam. 

Priekšnosacījumu programmā 

varētu iekļaut izmantotā 

daudzuma reģistrēšanu. 

Holandiešu LRP standarts 

nosaka ierobežojumu 

C saturam (10–40) eļļās līdz 

400 mg/kg. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas rapšu sēklās, ir 

konstatēts, ka atlieku līmeņi 

nepārsniedz tiesību aktos 

noteiktās robežvērtības.  

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir 

noteikti pesticīdu atlieku 

līmeņi. Ar šo regulu ir atļauts 

izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem 

pārstrādātos produktos, ja 

vien tiek nodrošināts pārtikas 

nekaitīgums.  

 * Dažās rapšu sēklu 

izcelsmes vietās var būt vidējs 

risks par MAL pārsniegšanu 

attiecībā uz konkrētu 

pesticīdu atliekām. 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr 

iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā rapšu sēklu eļļā 

ir ļoti maza.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz 

daudzu pesticīdu atliekām 

barībā. 

  

Heksāna atliekas 

neapstrādātos lecitīnos pēc 

Ķ liela zema 3. Pēc eļļas ekstrahēšanas ar 

heksānu un turpmākās 

heksāna reģenerācijas no 

Regula Nr. 767/2009 par 

barības laišanu tirgū paredz, 

ka barības sastāvdaļās 

 Toksikoloģiskie novērtējumi 

parāda, ka barības 

sastāvdaļas ar heksāna 
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Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

reģenerācijas eļļas neapstrādāta eļļa satur 

heksānu atlieku daudzumā. 

nedrīkst būt ķīmiski 

piemaisījumi, kas radušies 

ražošanas procesā un no 

pārstrādē izmantotajiem 

palīglīdzekļiem, izņemot, ja 

Reģistrā ir noteikts to 

maksimālais saturs. Regula 

Nr. 68/2013, ar ko izveido 

barības sastāvdaļu reģistru, 

nosaka šo ķīmisko 

piemaisījumu maksimālo 

saturu kā 0,1 % (1000 ppm). 

līmeņiem līdz pat 1000 ppm ir 

nekaitīgas izmantošanai 

barībā. FOSFA noteiktā 

uzliesmošanas temperatūras 

robeža ir 121 °C; tas ir saistīts 

ar transportēšanas un 

uzglabāšanas drošību. 

Patogēni B maza vidēja 2. Mikrobioloģiska kultūra, kas 

radusies no neapstrādātiem 

lecitīniem iztvaikojušā ūdens 

kondensācijas rezultātā.  
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Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 3.3. Rapšu sēklu raušu un miltu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Dioksīns no pretsalipes 

vielas 

Ķ maza augsta 3. Pretsalipes vielas izcelsme ir 

minerāla, un tā var saturēt 

dioksīnu pēc savas būtības. 

Dioksīns ir toksisks cilvēkiem 

un dzīvniekiem. 

Regulā Nr. 2439/1999/EK ir 

noteikti kvalitātes kritēriji 

pretsalipes vielām. 

Jāiepērk pārtikas klases 

pretsalipes viela. 

 

Salmonella B liela augsta 4. Salmonella ir galvenais 

apdraudējums attiecībā uz 

barības mikrobioloģisko 

piesārņojumu. Salmonella ir 

plaši izplatīta vidē, un katram 

pārtikas ķēdes posmam, 

sākot no ražotājiem un 

beidzot ar patērētājiem, ir 

sava loma riska mazināšanā 

saistībā ar kaitējumu, ko 

Salmonella var nodarīt 

dzīvniekiem un cilvēkiem. 

FEDIOL kopā ar trim citām 

asociācijām, kas pārstāv 

barības piegādātājus un 

patērētājus, proti, FEFAC, 

COCERAL un COPA-

COGECA, ir uzņēmusies 

atbildību izdot ieteikumus 

nozarei, lai palīdzētu kontrolēt 

Salmonellu, un 2011. gada 

jūnijā publicēja izdevumu 

“Kopējie principi Salmonellas 

riska pārvaldībai barības 

ķēdē”. Lai nodrošinātu šos 

principus, ir izdarīti grozījumi 

Eiropas Labas prakses 

rokasgrāmatā par nekaitīgu 

barības sastāvdaļu 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA kopējie 

principi Salmonellas riska 

pārvaldībai barības ķēdē.  

 

FEDIOL ieteikumi par mitruma 

saturu rapšu sēklu miltos un 

saulespuķu sēklu miltos. 

 

Operatoru PRP programmai 

jāietver šādi pasākumi: 

a) pasargāt barības 

sastāvdaļas no piesārņojuma 

pārstrādes un uzglabāšanas 

laikā, piemēram, ar slēgtām 

sistēmām, higiēnas praksēm, 

sadalot telpas piemērotās 

higiēniskās zonās; 

b) ievērot laiku un 

temperatūru, kas norādīts uz 

tostēšanas ierīces, kurā 

notiek šķīdinātāja atdalīšana 

(DT); 

c) veikt mitruma kontroli 

miltiem/raušiem. FEDIOL 

iesaka nodrošināt maksimālo 

mitruma saturu rapšu sēklu 

miltos 12,5 % līmenī. 

 

Ja pārraudzības sistēma 

norāda, ka Salmonella ir 

atrodama gatavās barības 

sastāvdaļās, ir jāapsver 

Operatoram ir jāievieš līnijas 

uzraudzība, ņemot paraugus 

no visas līnijas, sākot ar vietu, 

kur produkts atstāj DT, līdz 

vietai, kur tas nokļūst 

uzglabāšanas tvertnē, kā arī 

līdz izkraušanas zonai, to 

ieskaitot. 

 

Operatoram ir jānosaka 

reālistiski mērķi, lai 

samazinātu miltu/raušu 

piesārņojuma biežumu ar 

Salmonellu, balstoties uz 

vēsturiskiem datiem. 
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Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

rūpniecisko ražošanu. 

 

iespēja veikt šādas darbības: 

o veikt serotipa noteikšanu un 
izsekojamību, lai identificētu 
piesārņojuma avotu; 

o pārskatīt pārstrādes 
apstākļus un attiecīgās 
priekšnosacījumu 
programmas; 

o papildus tīrīt noliktavas un 
automašīnas (ja atbilstoši);  

o papildus tīrīt iekārtas un 
aprīkojumu;  

o pārskatīt iepriekšējās 
pārraudzības rezultātus; 

o apsvērt iespēju veikt papildu 
apmācības vai izmaiņas 
procesā vai procedūrās; 

o  piemērot ķīmisko apstrādi ar 
mērķi samazināt Salmonellu 
līdz pieņemamiem līmeņiem. 

 

Dioksīns no lietotā 

atkrāsošanas māla 

Ķ maza augsta 3. Atkrāsošanas māla izcelsme 

ir minerāla, un tas var saturēt 

dioksīnu pēc savas būtības. 

Dioksīns ir toksisks cilvēkiem 

un dzīvniekiem. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz 

dioksīna saturu augu 

izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) un 

nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB 

summu līdz  

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

PCB-TEQ). 

FEDIOL ir izstrādājusi 
Prakses kodeksu attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem, kurā iekļauta 

maksimālā dioksīna un 

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas 

māls no piegādātājiem, kuri 

ievēro FEDIOL specifikācijas, 

kas uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem. 

Šis risks attiecas tikai uz 

integrētajām smalcināšanas 

un rafinēšanas iekārtām. 

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

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

PCB-TEQ) kā augšējā 

vērtība. 

Heksāna atliekas Ķ liela zema 3. Heksāna atliekas ir eļļas augu 

sēklu miltos. 

Regula Nr. 767/2009 par 

barības laišanu tirgū paredz, 

ka barības sastāvdaļās 

nedrīkst būt ķīmiski 

piemaisījumi, kas radušies 

ražošanas procesā un no 

pārstrādē izmantotajiem 

palīglīdzekļiem, izņemot, ja 

Reģistrā ir noteikts to 

maksimālais saturs. Regula 

Nr. 68/2013, ar ko izveido 

barības sastāvdaļu reģistru, 

nosaka šo ķīmisko 

piemaisījumu maksimālo 

saturu kā 0,1 % (1000 ppm). 

 Toksikoloģiskie novērtējumi 

parāda, ka eļļas sēklu milti ar 

heksāna līmeņiem līdz pat 

1000 ppm ir nekaitīgi 

izmantošanai barībā. 

Uzņēmums OVID Vācijā ir 

izstrādājis drošības datu lapu, 

kurā minēts, ka heksāna 

maksimālā vērtība rapšu 

sēklu miltos ir 300 ppm, lai 

novērstu sprādzienu, 

transportējot tos ar baržu. 
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Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 

 4. Rafinēšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI 

LĪGUMA NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņotāji pārstrādes 

palīglīdzekļos  

(sārmu šķīdums, skābes), 

piemēram, dzīvsudrabs 

kaustiskajā sodā 

Ķ maza augsta 3. Pārstrādes palīglīdzekļi nonāk 

saskarē ar produktu. 

 Pārstrādes palīglīdzekļiem, kas nonāk tiešā 

saskarē ar eļļu, jābūt piemērotiem 

izmantošanai pārtikā vai tiem jābūt pārtikas 

klases. 
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Barība  
Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 4.1. Rafinētas rapšu sēklu eļļas ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Dioksīns un dioksīnam 

līdzīgie PHB 

Ķ maza augsta 3. Potenciāls dioksīna 

piesārņojuma avots eļļā ir rapšu 

sēklu žāvēšanas process un 

atkrāsošanas māls. Tomēr 

atkrāsošanas māla devas līmenis 

rafinēšanas laikā ir tikai 1–3 %. 

Dioksīns daļēji iztvaiko 

destilēšanas laikā. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

saturu augu izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) un nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

un dioksīnam līdzīgo PHB summu 

līdz 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

 

FEDIOL ir izstrādājusi Prakses 

kodeksu attiecībā uz izmantošanai 

eļļas rafinēšanā paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem, kurā iekļauta 

maksimālā dioksīna un dioksīnam 

līdzīgo PHB robeža 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) kā 

augšējā vērtība. 

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas 

māls no piegādātājiem, kuri 

ievēro FEDIOL specifikācijas, 

kas uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem. 

 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas rapšu sēklās, ir 

konstatēts, ka atlieku līmeņi 

nepārsniedz tiesību aktos 

noteiktās robežvērtības.  

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti 

pesticīdu atlieku līmeņi. Ar šo regulu 

ir atļauts izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem pārstrādātos 

produktos, ja vien tiek nodrošināts 

pārtikas nekaitīgums. FEDIOL 

nostājā (11SAF181) secināts, ka, 

balstoties uz vidējo eļļas saturu 

rapšu sēklās, kas ir diapazonā no 

40 % līdz 45 %, lai noteiktu MAL 

rapšu sēklu eļļā, būtu jāizmanto 

pārstrādes koeficients 2,5. 

* Dažās rapšu sēklu 

izcelsmes vietās var būt 

vidējs risks par MAL 

pārsniegšanu attiecībā uz 

konkrētu pesticīdu atliekām. 

 

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

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr iespēja 

konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā rapšu sēklu eļļā ir 

ļoti maza.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz daudzu 

pesticīdu atliekām barībā. 

  

Mikrobioloģiskais 

piesārņojums 

 

B maza vidēja 2. Mitruma saturs (t. i., ūdens 

aktivitāte) rafinētās eļļās ir pārāk 

zems baktēriju augšanai. 

   

Svešķermeņi, piemēram, 

stikls, koks, metāls u. c. 

F vidēja vidēja 3.   Piemērojiet higiēnas 

pasākumus (piem., izveidojiet 

slēgtas sistēmas) un filtrējiet 

produktus pirms iekraušanas. 

 

 

 

 4.2. Fizikālā rafinēšana: rapšu taukskābju destilātu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Dioksīns Ķ maza augsta 3. Potenciāls dioksīna 

piesārņojuma avots eļļas 

rafinēšanas laikā ir atkrāsošanas 

māls. Tomēr atkrāsošanas māla 

devas līmenis rafinēšanas laikā ir 

tikai 1–3 %. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

saturu augu izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) un nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

un dioksīnam līdzīgo PHB summu 

līdz 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

Dzīvnieku barībai paredzētus 

produktus, kas satur nevēlamas 

vielas, kuru daudzums pārsniedz 

tiesību aktā noteikto pieļaujamo 

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas 

māls no piegādātājiem, kuri 

ievēro FEDIOL specifikācijas, 

kas uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem. 
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līmeni, nedrīkst jaukt atšķaidīšanas 

nolūkā kopā ar tiem pašiem vai 

citiem produktiem, kas paredzēti 

dzīvnieku barībai (Direktīva 

2002/32/EK). 

Saskaņā ar Regulu Nr. 225/2012, ar 

ko groza Regulu Nr. 183/2005, ar ko 

paredz barības higiēnas prasības, 

dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

summu pārbauda 100 % taukskābju 

destilātu partiju, kas paredzētas 

barībai.  

FEDIOL ir izstrādājusi Prakses 

kodeksu attiecībā uz izmantošanai 

eļļas rafinēšanā paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem, kurā iekļauta 

maksimālā dioksīna un dioksīnam 

līdzīgo PHB robeža 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) kā 

augšējā vērtība. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas rapšu sēklās, ir 

konstatēts, ka atlieku līmeņi 

nepārsniedz tiesību aktos 

noteiktās robežvērtības.  

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti 

pesticīdu atlieku līmeņi. Ar šo regulu 

ir atļauts izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem pārstrādātos 

produktos, ja vien tiek nodrošināts 

barības nekaitīgums.  

 *Dažās rapšu sēklu 

izcelsmes vietās var būt 

vidējs risks par MAL 

pārsniegšanu attiecībā uz 

konkrētu pesticīdu 

atliekām. 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ maza augsta 3. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr iespēja 

konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā rapšu sēklu eļļā ir 

ļoti maza.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz daudzu 

pesticīdu atliekām barībā 

Neatbilstošus produktus 

nedrīkst izmantot dzīvnieku 

barībā. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Barība  
Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 4.3. 
Ķīmiskā rafinēšana: rapšu ziepju pamatvielu (sāļu) un no 
deodestilātiem brīvo rapšu skābo eļļu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL. 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas rapšu sēklās, ir 

konstatēts, ka atlieku līmeņi 

nepārsniedz tiesību aktos 

noteiktās robežvērtības.  

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti 

pesticīdu atlieku līmeņi. Ar šo regulu 

ir atļauts izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem pārstrādātos 

produktos, ja vien tiek nodrošināts 

barības nekaitīgums.  

 *Dažās rapšu sēklu 

izcelsmes vietās var būt 

vidējs risks par MAL 

pārsniegšanu attiecībā uz 

konkrētu pesticīdu 

atliekām. 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr iespēja 

konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā rapšu sēklu eļļā ir 

ļoti maza.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz daudzu 

pesticīdu atliekām barībā 

  

Dioksīns Ķ ļoti maza augsta 2. FEDIOL faktu lapa par 

drupināšanu un rafinēšanu 

attiecībā uz ziepju pamatvielu 

ražošanu (atsauce 12SAF183) 

norāda uz to, ka eļļā šķīstošo 

piesārņotāju līmenis ziepju 

pamatvielās atspoguļo līmeni 

neapstrādātās eļļās.  

Saskaņā ar Regulu Nr. 225/2012, ar 

ko groza Regulu Nr. 183/2005, ar ko 

paredz barības higiēnas prasības, 

dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

summu pārbauda 100 % ziepju 

pamatvielu un skābo eļļu partiju, kas 

paredzētas barībai.  

 

 Integrētajās 

smalcināšanas un 

rafinēšanas iekārtās 

ziepju pamatvielas var tikt 

droši atliktas atpakaļ 

miltos. 
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 4.4. Ķīmiskā rafinēšana: rapšu deodestilātu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

        

 

 

Dioksīns Ķ vidēja augsta 4. Potenciāls dioksīna 

piesārņojuma avots eļļas 

rafinēšanas laikā ir atkrāsošanas 

māls. Ķīmiskās rafinēšanas laikā 

dioksīni koncentrējas 

deodestilātos. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

saturu augu izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) un nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

un dioksīnam līdzīgo PHB summu 

līdz 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

 

Saskaņā ar Regulu Nr. 225/2012, ar 

ko groza Regulu Nr. 183/2005, ar ko 

paredz barības higiēnas prasības, 

dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

summu pārbauda 100 % 

deodestilātu partijās, kas 

paredzētas barībai.  

 

Dzīvnieku barībai paredzētus 

produktus, kas satur nevēlamas 

vielas, kuru daudzums pārsniedz 

tiesību aktā noteikto pieļaujamo 

līmeni, nedrīkst jaukt atšķaidīšanas 

nolūkā kopā ar tiem pašiem vai 

citiem produktiem, kas paredzēti 

dzīvnieku barībai (Direktīva 

2002/32/EK). 

 

Deodestilātus no ķīmiskās rafinēšanas ir 

aizliegts izmantot barībā, ja vien tie nav 

apstrādāti tā, lai nodrošinātu, ka dioksīna 

līmeņi atbilst ierobežojumiem, kas noteikti 

Direktīvā 2002/32 par nevēlamām vielām 

(sk. arī FEDIOL faktu lapu par 

apstrādātiem deodestilātiem izmantošanai 

barībā; atsauce 12SAF196).  

Taukvielu produktus, kas iegūti no partijas 

rafinēšanas procesiem, kuros apvieno 

fizikālās un ķīmiskās rafinēšanas posmus 

vienā un tajā pašā iekārtā, var izmantot 

barības nolūkos, ar nosacījumu, ka pastāv 

analītiski pierādījumi par dioksīna un 

pesticīdu atlieku ierobežojumu līmeņu 

ievērošanu. 

 

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas māls no 

piegādātājiem, kuri ievēro FEDIOL 

specifikācijas, kas uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā paredzēta 

svaiga atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem. 
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FEDIOL ir izstrādājusi Prakses 

kodeksu attiecībā uz izmantošanai 

eļļas rafinēšanā paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem, kurā iekļauta 

maksimālā dioksīna un dioksīnam 

līdzīgo PHB robeža 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) kā 

augšējā vērtība. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ vidēja vidēja 3. Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas rapšu sēklās, ir 

konstatēts, ka atlieku līmeņi 

nepārsniedz tiesību aktos 

noteiktās robežvērtības. Tomēr 

ķīmiskās rafinēšanas laikā 

dioksīni koncentrējas destilātos. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti 

pesticīdu atlieku līmeņi. Ar šo regulu 

ir atļauts piemērot pārejas faktoru 

atļautiem pesticīdiem pārstrādātos 

produktos, ja vien tiek nodrošināts 

barības nekaitīgums. 

  

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ vidēja augsta 4. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr iespēja 

konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā rapšu sēklu eļļā ir 

ļoti maza, bet tie koncentrēsies 

destilātos rafinēšanas laikā. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz daudzu 

pesticīdu atliekām barībā. 

 

Deodestilātus no ķīmiskās rafinēšanas ir 

aizliegts izmantot barībā, ja vien tie nav 

apstrādāti tā, lai nodrošinātu, ka dioksīna 

līmeņi atbilst ierobežojumiem, kas noteikti 

Direktīvā 2002/32 par nevēlamām vielām 

(sk. arī FEDIOL faktu lapu par 

apstrādātiem deodestilātiem izmantošanai 

barībā; atsauce 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
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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Barība  
Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 5. Rapšu sēklu eļļas hidrogenēšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI 

LĪGUMA NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Niķelis  Ķ maza augsta 3. Niķeli izmanto kā katalizatoru 

eļļas hidrogenēšanas 

(cietināšanas) laikā.  

 Pārstrādes palīglīdzekļiem, kas nonāk tiešā 

saskarē ar eļļu, jābūt piemērotiem 

izmantošanai pārtikā vai tiem jābūt pārtikas 

klases. 

Filtrējiet cietināto eļļu. 

 

FEDIOL biedru cietinātajās 

eļļās niķeļa saturs ir 

ievērojami zemāks par 

20 ppm.  
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Barība  
Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 A. 
Rapšu sēklu un rapšu sēklu miltu uzglabāšana un 
transportēšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Toksīni no kaitēkļu 

apkarošanas materiāliem 

Ķ maza augsta 3. Saindēti graudi no atvērtām kastēm 

var nonākt pārtikas ķēdē. 

 Ir jāizmanto kaitēkļu 

apkarošanas programma, kas 

atbilst izmantošanai pārtikas 

ķēdē. 

 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ vidēja vidēja 3. Pesticīdu lietošana uz eļļas augu 

sēklām pēc ražas novākšanas ir 

riskanta, ņemot vērā ierobežoto 

laiku, kad pesticīdi var sadalīties. 

Valstis, kas eksportē eļļas augu 

sēklas, izmanto atļauto pesticīdu 

sarakstus, kas attiecībā uz dažām 

vielām var būt pretrunā Eiropas 

tiesību aktiem par pesticīdu 

atliekām, jo īpaši attiecībā uz 

mīkstajām sēklām, piemēram, 

saulespuķu sēklām. Pesticīdi no 

iepriekšējām kravām uzglabāšanas 

un transportēšanas laikā var 

piesārņot rapšu sēklas. 

Regula Nr. 396/2005 aizliedz 

laist apgrozībā preces, kas 

neatbilst pielikumos 

noteiktajiem MAL. 

Transportēšanas un 

uzglabāšanas uzņēmumiem 

pesticīdi jāizmanto pareizi un 

jādokumentē to lietošana. 

Pretējā gadījumā tiem 

jāapstiprina, ka 

transportēšanas un 

uzglabāšanas laikā izmantoto 

pesticīdu atlieku līmeņi atbilst 

ES tiesību aktiem. 

 

Piesārņojums no 

iepriekšējās kravas 

transportēšanas laikā 

lauksaimniecības ratos, 

kravas automašīnā vai 

baržā, vai okeāna kuģī 

Ķ maza augsta 3. Eļļas augu sēklu un eļļas sēklu miltu 

transportēšanu parasti neveic, 

izmantojot transportlīdzekļus, kas ir 

īpaši paredzēti pārtikas vai barības 

pārvadāšanai. 

 Transportēšanas 

uzņēmumiem pirms 

iekraušanas ir jāiztīra 

lauksaimniecības rati, kravas 

mašīnas, baržas vai okeāna 

kuģi. Pirms iekraušanas jāveic 

tīrības pārbaude. 

 

Piesārņojums no 

iepriekšējās kravas 

uzglabāšanas laikā 

Ķ maza augsta 3. Eļļas augu sēklas un eļļas sēklu milti 

var būt pakļauti piesārņojumam no 

iepriekšējām kravām, kas satur 

 Uzglabāšanas uzņēmumiem 

pirms lietošanas ir jāiztīra 

uzglabāšanas vietas un jāveic 
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Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

mikotoksīnus. tajās tīrības pārbaude. 

Sajaukšanās ar melamīnu Ķ maza vidēja 2. Analīzēs melamīns imitē proteīnus. Regula Nr. 2002/32 nosaka 

ierobežojumu 2,5 mg/kg 

melamīna barības sastāvdaļās. 

  

 

 

 

Jauns 

B. 

Rapšu sēklu eļļas un atvasinātu, barībai paredzētu produktu 

transportēšana ar cisternām, dzelzceļa cisternām, baržām vai 

piekrastes kuģiem (izņemot okeāna kuģus) 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums no 

iepriekšējās kravas 

        

- Autocisternas, dzelzceļa 
cisternas un baržas  

Ķ vidēja augsta 4. Cisternas un baržas iepriekš var būt 

izmantotas produktiem, kas nav 

saderīgi ar pārtiku un barību, 

piemēram, petroķīmiskajiem 

produktiem. 

 Cisternām un baržām, kas 

nav īpaši paredzētas pārtikas 

vielu vai barības vielu 

pārvadāšanai, ir jāveic 

apstiprināta tīrīšanas 

procedūra. 

 

Cisternas, konteineri, 

dzelzceļa cisternas un baržas, 

attiecībā uz kuriem tiek 

ievēroti ES pārtikas produktu 

transportēšanas standarti 

Ķ maza augsta 3. Lielāko daļu augu eļļu transportē ar 

tādiem transportlīdzekļiem, kas ir 

paredzēti pārtikas produktiem. 

Regula Nr. EK/852/2004 par 

pārtikas produktu higiēnu 

nosaka šķidro pārtikas 

produktu transportēšanu ar 

cisternām, dzelzceļa 

cisternām un baržām, kas 

paredzētas pārtikas produktu 

pārvadāšanai. 

FEDIOL Darba prakses 

kodekss par lielizmēra 

autoceļu un konteineru 

Pārbaudīt iepriekšējās kravas 

ar FEDIOL praktisko ceļvedi 

iepriekšējām kravām attiecībā 

uz transportēšanas veidu un 

cisternas oderējumu (atsauce 

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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transporta izmantošanu 

pārtikai paredzētu tauku un 

eļļu pārvadāšanai (atsauce 

07COD138). 

- Autocisternas, attiecībā uz 

kurām tiek ievēroti ES 

pārtikas produktu 

transportēšanas standarti 

Ķ maza augsta 3. Attiecībā uz cisternām, kurās pārvadā 

eļļas un taukus īsos jūras ceļojumos 

Eiropas Savienībā, absolūtais 

minimums ir nosacījums, ka iepriekšējā 

tajā tvertnē pārvadātā krava ir bijusi 

pārtikas produkts vai arī produkts, kas 

norādīts Direktīvā 96/3/EK — ES 

pieņemto Pieļaujamo iepriekšējo kravu 

sarakstā. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 14COD152) 

(ieskaitot FOSFA darbības 

procedūras). 

Pārbaudīt iepriekšējās kravas 

ar FEDIOL praktisko ceļvedi 

iepriekšējām kravām attiecībā 

uz transportēšanas veidu un 

cisternas oderējumu (atsauce 

07COD143F). FOSFA 

sertifikātu par kuģa cisternu 

atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz FOSFA 

biedru pārvaldnieks. FOSFA 

apvienotie kontroles sertifikāti, 

ko parakstījis Kapteinis / 

Pirmais Virsnieks, vai 

atbilstošs paziņojums, ko 

parakstījis kuģa īpašnieks vai 

pilnvarots aģents, 

piemērojami pirms katras 

kravas iekraušanas vai 

pārvešanas. 

 

Piesārņojums no tīrīšanas 

līdzekļiem 

        

Autocisternas, dzelzceļa 

cisternas un baržas 

Ķ vidēja vidēja 3. Palielināts risks tīrīšanas stacijās, 

kurās gan barības, gan ķīmisko vielu 

cisternas tīra vienā un tajā pašā vietā. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

14COD152). 

 

 

Piemērojiet labo praksi 

cisternu tīrīšanā. 

 

. 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/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
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- Piekrastes kuģu cisternas Ķ vidēja vidēja 3. Palielināts risks gadījumā, ja piekrastes 

kuģis nav speciāli paredzēts barības 

vai pārtikas pārvadāšanai. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

14COD152)) (ieskaitot 

FOSFA darbības procedūras). 

FOSFA sertifikātu par kuģa 

cisternu atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz FOSFA 

biedru pārvaldnieks. 

FOSFA apvienotie kontroles 

sertifikāti, ko parakstījis 

Kapteinis / Pirmais Virsnieks, 

vai atbilstošs paziņojums, ko 

parakstījis kuģa īpašnieks vai 

pilnvarots aģents, 

piemērojami pirms katras 

kravas iekraušanas vai 

pārvešanas.  

 

Sildošie un dzesējošie 

šķidrumi no iekārtām 

        

- Autocisternas  Ķ maza augsta 3. Izmanto nerūsējošā tērauda cisternas, 

kuras apsilda ar dzesējošo ūdeni no 

dzinēja caur dubultsienu sistēmu (nevis 

spirālveida caurulēm).  

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

14COD152). 

Termisko sildošo šķidrumu 

izmantošana tiešajā apsildes 

sistēmā ir aizliegta. 

 

- Dzelzceļa cisternas, baržu 

cisternas  

 

 

 

 

 

 

Ķ 

 

 

 

 

 

 

 

maza 

 

 

 

 

 

 

 

augsta 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Joprojām pastāv iespēja, ka tiek 

izmantoti toksiski sildošie šķidrumi. 

Tomēr, ņemot vērā relatīvi zemas 

sildīšanas temperatūras 

transportēšanas laikā, iespējamība, ka 

var rasties sildošo šķidrumu noplūde, ir 

maza. 

 

 

 

 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

14COD152). 

 

 

 

 

Dzelzceļa cisternu spirālveida 

sildcaurulēm ir jābūt no 

nerūsošā tērauda. 

Ja ir izmantoti apsildes 

šķidrumi, eļļas pārvadātājam 

ir jānodrošina dokumentācija 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un — 

vajadzības gadījumā — 

attiecīga analīze.  

 

 

Ieteicams izmantot 

apsildīšanu ar karstu ūdeni vai 

tvaiku. 

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

 

 

 

Ķ 

 

 

 

 

 

maza 

 

 

 

augsta 

 

 

 

3. 

 

Joprojām pastāv iespēja, ka tiek 

izmantoti toksiski sildošie šķidrumi. 

Tomēr, ņemot vērā relatīvi zemas 

sildīšanas temperatūras 

transportēšanas laikā, iespējamība, ka 

var rasties sildošo šķidrumu noplūde, ir 

maza. 

 

 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

14COD152)) (ieskaitot 

FOSFA darbības procedūras). 

Ja ir izmantoti apsildes 

šķidrumi, eļļas pārvadātājam 

ir jānodrošina dokumentācija 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un — 

vajadzības gadījumā — 

attiecīga analīze. 

Svešķermeņi F vidēja vidēja 3.   Kvalitātes plānā jāiekļauj 

prasība, ka rafinēta eļļa ir 

jāiepilda autocisternās zem 

jumta. 

 

Sajaukšanās Ķ/F/B vidēja vidēja 3. Sajaukšanās ar minerāleļļām ir 

notikusi, transportējot eļļas valstīs, kas 

ir šo eļļu izcelsmes valstis. 

FEDIOL Darba prakses 

kodekss attiecībā uz tauku un 

eļļu beztaras transportēšanu 

uz Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

07COD138). 

Ienākošo partiju analīze. 

 

FEDIOL Darba prakses 

kodeksa attiecībā uz tauku un 

eļļu beztaras transportēšanu 

uz Eiropas Savienību un tās 

robežās minimālo obligāto 

prasību piemērošana, 

piemēram, kravas mašīnas 

atrašanās vietas pieejamība 

visa pārvadājuma laikā un 

cisternas oderējums (atsauce 

07COD0138). 

 

 

 

  

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

APDRAUDĒJUMS  KAT.  
IESPĒJAMĪ

BA  

SMAGUMA 

PAKĀPE  
RISKA KLASE  PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums 

nenošķiršanas dēļ 
(piesārņojums no 

iepriekšējām kravām, no 

nepareizu savienojumu 

izmantošanas, dažādiem 

nolūkiem izmantotu 

iekārtu dēļ) 

Ķ maza augsta 3. Šī riska klasifikācija attiecas uz termināliem, 

kuros glabājas gan ķīmiskas vielas, gan augu 

eļļas. Mazāks risks rodas tad, ja cisternu 

terminālā piemēro ES pieņemto Pieļaujamo 

iepriekšējo kravu sarakstu jūras pārvadājumu 

laikā uz augu eļļu uzglabāšanas vietu. 

Vismazākais risks rodas tad, ja augu eļļas 

uzglabā cisternās, kas speciāli paredzētas 

pārtikas produktu uzglabāšanai. 

ES attiecībā uz cisternu 

termināliem, kuros glabā 

eļļas un taukus 

izmantošanai pārtikā, ir 

pienākums piemērot 

HACCP (EK Regula 

Nr. 852/2004). 

 

Uzglabāšanas cisternas, kas 

paredzētas pārtikai vai barībai. 

Pretējā gadījumā uzglabāšanas 

cisternām jāatbilst vismaz 

Direktīvā 96/3/EK paredzētajam 

ES noteikumam par 

pieļaujamajām iepriekšējām 

kravām jūras pārvadājumu laikā. 

 

Piesārņojums no 

tīrīšanas līdzekļiem 

Ķ maza augsta 3. Šī riska klasifikācija attiecas uz termināliem, 

kuros glabājas gan ķīmiskas vielas, gan augu 

eļļas. Tajos, iespējams, netiek izmantoti tādi 

tīrīšanas līdzekļi, kas ir piemēroti izmantošanai 

pārtikas ražošanas nozarē. Attiecībā uz ES 

tvertņu termināliem, kuros piemēro HACCP un 

glabā augu eļļas un ķīmiskās vielas atsevišķi, 

nepareizu tīrīšanas līdzekļu izmantošanas 

iespējamība ir ļoti maza. 

 Tīrīšanas līdzekļiem jābūt 

piemērotiem izmantošanai 

pārtikas rūpniecībā. 

 

 

Šķīdinātājs no 

pārklājuma 

Ķ maza augsta 3. Šķīdinātāji no neapstrādātiem pārklājumiem tiek 

pārnesti uz eļļu un rafinēšanas laikā var nonākt 

taukskābju destilātos 

 Izmantojiet nerūsējošā tērauda 

cisternas vai — gadījumā, ja 

izmanto cisternas ar 

neapstrādātu pārklājumu, — 

neizmantojiet taukskābju 

destilātus barības ražošanai. 

 

Sildošie šķidrumi no 

bojāta aprīkojuma 

Ķ maza augsta 3. Joprojām pastāv iespēja, ka tiek izmantoti 

toksiski sildošie šķidrumi. Tomēr, ņemot vērā 

relatīvi zemas sildīšanas temperatūras 

uzglabāšanas laikā, iespējamība, ka var rasties 

 Ja ir izmantoti apsildes šķidrumi, 

uzglabāšanas uzņēmumam ir 

jānodrošina dokumentācija par 

iespējamajiem tīrajiem 

Ieteicams izmantot apsildīšanu 

ar karstu ūdeni vai tvaiku. 
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sildošo šķidrumu noplūde, ir maza. zaudējumiem un — vajadzības 

gadījumā — attiecīga analīze.  

Nepareiza piedevu 

lietošana 

Ķ maza augsta 3. Pārtikas eļļā atļautās piedevas lieto eļļai, kas 

paredzēta barībai, — vai otrādi, attiecībā uz kuru 

tās var nebūt apstiprinātas. 

 Vienojieties par skaidrām 

specifikācijām attiecībā uz 

piedevu lietošanu. 

 

Sajaukšanās ar 

minerāleļļu 

 maza augsta 3. Sajaukšanās ar minerāleļļu notiek izcelsmes 

valstīs. Kontrole ir palielināta un iespējamais 

sajaukšanās risks ir samazināts. 

   

 

 D. Rapšu sēklu eļļas transportēšana ar okeāna kuģi  

APDRAUDĒJUMS  KAT.  
IESPĒJAMĪB

A  

SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums 

transportēšanas laikā 

        

- Piesārņojums no 

iepriekšējām kravām, kas 

palicis cisternās vai caurulēs 

Ķ vidēja  vidēja 3.  Attiecībā uz okeāna kuģiem, ar 

kuriem pārvadā pārtikai paredzētās 

eļļas un taukus ES, absolūtais 

minimums ir nosacījums, ka 

iepriekšējā tajā tvertnē pārvadātā 

krava ir bijusi pārtikas produkts vai 

arī produkts, kas norādīts Direktīvā 

96/3/EK — ES pieņemto Pieļaujamo 

iepriekšējo kravu sarakstā. 

Direktīva 96/3/EK (atkāpe no EK 

Regulas Nr. 852/2004) nosaka, ka 

iepriekšējās kravas ir jāpārbauda.  

 

 

FOSFA līgumi uzliek pārdevējam 

pienākumu pirms eļļu un tauku jūras 

pārvadājumiem informēt pircēju par 

trim iepriekšējām kravām. 

 

FEDIOL Prakses kodekss attiecībā 

uz tauku un eļļu beztaras 

transportēšanu uz Eiropas 

FOSFA sertifikātu par kuģa 

cisternu atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz FOSFA 

biedru pārvaldnieks. FOSFA 

apvienotie kontroles sertifikāti, 

ko parakstījis Kapteinis / 

Pirmais Virsnieks, vai 

atbilstošs paziņojums, ko 

parakstījis kuģa īpašnieks vai 

pilnvarots aģents, 

piemērojami pirms katras 

kravas iekraušanas vai 

pārvešanas. 

 

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

14COD152) (ieskaitot FOSFA 

darbības procedūras). 

 

ES neregulē barībai paredzētu eļļu 

un tauku jūras pārvadājumus. 

       Īpašu cauruļvadu 

izmantošana iekraušanas un 

izkraušanas laikā. 

 

Piesārņojums no tīrīšanas 

līdzekļiem  

Ķ maza  augsta 3. Parasti jūrniecības uzņēmumi 

pieturas pie labas prakses. 

 Pārbaudiet kuģa reģistrācijas 

žurnālu.  

 

Šķīdinātājs no pārklājuma Ķ maza augsta 3. Šķīdinātāji no neapstrādātiem 

pārklājumiem tiek pārnesti uz eļļu, 

kas rafinēšanas laikā var nonākt 

taukskābju destilātos 

 Izmantojiet nerūsējošā 

tērauda cisternas vai 

gadījumā, ja tiek izmantotas 

cisternas ar neapstrādātu 

pārklājumu, neizmantojiet 

taukskābju destilātus barības 

ražošanai 

 

Sildošie šķidrumi (THF) no 

iekārtām 

Ķ maza augsta 3. Joprojām var tikt izmantoti toksiski 

sildošie šķidrumi. Tomēr, ņemot 

vērā relatīvi zemas sildīšanas 

temperatūras transportēšanas laikā, 

iespējamība, ka var rasties sildošo 

šķidrumu noplūde, ir maza. 

FEDIOL Prakses kodekss attiecībā 

uz tauku un eļļu beztaras 

transportēšanu uz Eiropas 

Savienību un tās robežās (ieskaitot 

FOSFA darbības procedūras). 

Ja ir tikuši izmantoti apsildes 

šķidrumi, eļļas pārvadātājam 

ir jānodrošina dokumentācija 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un vajadzības 

gadījumā attiecīga analīze. 

Ieteicams izmantot apsildīšanu 

ar karstu ūdeni vai tvaiku. 

Hidrauliskās eļļas no 

pārnesamiem sūkņiem 

Ķ maza augsta 3. Hidrauliskās eļļas no pārnesamiem 

sūkņiem var būt toksiskas. 

 Izmantojot pārnesamus 

sūkņus, skaidri jānošķir 

hidrauliskais dzinējs no 

sūkņa. Ja tas nenotiek, 

jāizmanto pārtikas klases 

hidrauliskās eļļas. 

Hidrauliskie dzinēji, kas ir tieši 

saistīti ar sūkni, pieļauj 

nevēlamas hidraulisko eļļu 

noplūdes augu eļļā gadījumā, 

ja tiek bojāta izolācija. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Barība  
Rapšu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

Sajaukšanās ar minerāleļļu  maza augsta 3. Sajaukšanās ar minerāleļļu notiek 

izcelsmes valstīs. Kontrole ir 

palielināta un iespējamais 

sajaukšanās risks ir samazināts. 
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 
6. Sojas pupiņu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 1. Sojas (pupiņu) audzēšana* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ    Valstis, kas eksportē sojas pupiņas (ASV, 

Brazīlija, Argentīna un Paragvaja), 

audzēšanas laikā izmanto atļauto 

pesticīdu sarakstus, kas attiecībā uz 

dažām vielām var būt pretrunā Eiropas 

tiesību aktiem par pesticīdu atliekām. 

Regulāri pārraugot pesticīdus uz sojas 

(pupiņām), ir konstatēts, ka atlieku līmeņi 

nepārsniedz tiesību aktos noteiktās 

robežvērtības. 

EK Regula Nr. 396/2005 

aizliedz laist apgrozībā 

preces, kas neatbilst 

pielikumos noteiktajiem MAL 

(maksimālajiem atlieku 

līmeņiem). EK Regulas 

Nr. 178/2006 I pielikumā 

uzskaitīti pārtikas un barības 

produkti, uz kuriem attiecina 

maksimālos pesticīdu atlieku 

līmeņus. Regulas 

Nr. 149/2008 II, III un 

IV pielikumā ir noteikti MAL 

produktiem, kas uzskaitīti 

I pielikumā. 

  

ĢMO, kas nav atļauti ES B    Dažāds jauno ĢMO apstiprināšanas 

temps ES un trešās valstīs, no kurām 

importē eļļas sēklas. ES neatļautu ĢMO 

atlieku risks eļļas augu sēklās, kuras 

importē ES. 

  Tas drīzāk ir jautājums par 

atbilstību tiesību aktiem, nevis 

par pārtikas nekaitīgumu. 

Fitotoksīni Ķ    Sojas pupiņas var saturēt nezāles. Direktīvā 2002/32/EK noteikti 

ierobežojumi toksisko nezāļu 

sēklu maksimālajam saturam. 

 Kā kontroles pasākumu iesaka 

veikt sojas (pupiņu) vizuālu 

pārbaudi. 

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā. 
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

  2. Sojas (pupiņu) žāvēšana primārajā ražošanas vietā* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņotāji, kas rodas 

žāvēšanas procesā  

        

- dioksīns Ķ    Atkritumu dedzināšana var 

izraisīt dioksīna veidošanos. 

Līdz šim drupināšanas 

ražotnēs konstatētie dioksīna 

līmeņi neapstrādātā sojas 

pupiņu eļļā ir bijuši zemāki par 

noteikšanas robežu. 

Prakses kodekss dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo 

polihlorbifenilu (PHB) 

piesārņojuma novēršanai un 

samazināšanai pārtikā un 

barībā (Kodekss CAC/RCP 

62-2006). 

 Saskaņā ar labu ražošanas praksi 
iesaka izmantot kurināmo, kas 
neizraisa dioksīnu un dioksīniem 
līdzīgo savienojumu, kā arī citu 
kaitīgu piesārņotāju veidošanos.  

Tiešas apsildes gadījumā vajadzētu 
izmantot attiecīgus degļus. Ir jāveic 
uzraudzība, lai nodrošinātu, ka 
žāvēšanas vai karsēšanas procesi 
neizraisa paaugstināta dioksīnu un 
dioksīniem līdzīgo PHB līmeņa 
veidošanos. Nedrīkst izmantot 
atkritumu produktus kā kurināmo 
tiešajai žāvēšanai. 

Barības sastāvdaļām, kas iegūtas no 

sojas (pupiņām), jāatbilst Direktīvā 

2002/32/EK noteiktajiem dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB 

maksimālajiem līmeņiem. 

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā. 
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

   
Lietojums — sojas (pupiņu) drupināšana, eļļas rafinēšana 
un pārstrāde  

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Hidrauliskās eļļas vai 

smērvielas no iekārtām 

Ķ maza augsta 3. Hidrauliskās eļļas un smērvielas var 

saturēt toksiskus savienojumus. 

 Ar priekšnosacījumu 

programmu vajadzētu 

nodrošināt, ka tiek novērsts 

produkta piesārņojums ar 

nepārtikas klases 

hidrauliskajām eļļām vai 

smērvielām un ka produkta 

piesārņojuma risks ar pārtikas 

klases hidrauliskajām eļļām 

un smērvielām ir samazināts 

līdz minimumam. 

Priekšnosacījumu programmā 

varētu iekļaut izmantotā 

daudzuma reģistrēšanu. 

 

Piesārņotāji ūdenī, 

piemēram, PFOS un PFOA 

 

Ķ maza vidēja 2. Ūdeni izmanto drupināšanas un 

rafinēšanas procesā. 

Saskaņā ar Regulu 

Nr. 183/2005/EK barības 

ražošanā ir jālieto piemērotas 

kvalitātes ūdens. 

  

Tīrīšanas līdzekļi un katlu 

iekārtu ķīmiskās vielas 

Ķ vidēja vidēja 3. Tīrīšanas līdzekļi un tvaiki (izmantojot 

katlu iekārtu ķīmiskās vielas) nonāk 

saskarē ar produktu. 

 Ražošanas sistēmā 

izmantotie tīrīšanas līdzekļi ir 

jāaizskalo. Tīrīšanas 

līdzekļiem un katlu iekārtu 

ķīmiskajām vielām ir jābūt 

tādām, kas ir piemērotas 

izmantošanai pārtikas 

rūpniecībā. 

 

Sildošie šķidrumi (THF) no 

iekārtām 

Ķ vidēja augsta 4. Uzņēmumi, kas nav FEDIOL biedri, var 

joprojām lietot THF. 

Saskaņā ar FEDIOL Prakses 

kodeksu attiecībā uz pārtikas 

eļļu karsēšanu pārstrādes 

Jāizmanto karstais ūdens vai 

apsildīšana ar tvaiku. Pretējā 

gadījumā ar kontroles 

 

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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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

  laikā THF lietošana nav 

atļauta. 

pasākumu vajadzētu 

nodrošināt, ka ir novērsts 

produkta piesārņojums no  

sildošajiem šķidrumiem. 

 

 3. Sojas (pupiņu) drupināšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Toksīni no kaitēkļu 

apkarošanas materiāliem 

Ķ maza augsta 3. Saindēti graudi no atvērtām kastēm var 

nonākt pārtikas ķēdē. 

 Ir jāizmanto kaitēkļu 

apkarošanas programma, kas 

atbilst izmantošanai pārtikas 

ķēdē. 

 

Toksiski savienojumi no 

heksāna, piemēram, 

benzols 

Ķ maza augsta 3. Rūpnieciskais heksāns var saturēt 

toksiskus savienojumus. 

Direktīva 2009/32/EK nosaka 

tīrības kritērijus heksāna 

izmantošanai eļļas augu sēklu 

drupināšanas laikā.  

Jāizmanto pārtikas klases 

heksāns. 

 

Svešķermeņi, piemēram, 

stikls, koks, metāls u. c. 

F vidēja vidēja 3. Var saturēt svešķermeņus.  Jābūt ieviestai sistēmai, kas 

nodrošina svešķermeņu 

atdalīšanu. 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

  3.1. Neapstrādātas eļļas ražošana  

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņotāji no filtrēšanas 

līdzekļiem 

Ķ maza augsta 3. Neapstrādāta eļļa, iespējams, var izskalot 

piesārņotājus no filtrēšanas līdzekļiem. 

 Jāizmanto tādi filtrēšanas 

līdzekļi, kas ir piemēroti 

izmantošanai pārtikas 

rūpniecībā. 

 

Minerāleļļas no bojātas 

reģenerācijas sistēmas 

Ķ vidēja vidēja 3. Pārtikas klases, zemas viskozitātes 

minerāleļļas izmanto heksāna atgūšanai. 

Drupināšanas ražotnes interesēs ir atgūt 

pēc iespējas vairāk heksāna un tādējādi 

uzturēt reģenerācijas sistēmu kārtībā. 

 Reģenerācijas sistēmā 

jāizmanto pārtikas klases 

minerāleļļas. Ar 

priekšnosacījumu programmu 

vajadzētu nodrošināt, ka tiek 

novērsts produkta 

piesārņojums ar nepārtikas 

klases eļļām un ka produkta 

piesārņojuma risks ar pārtikas 

klases eļļām ir samazināts 

līdz minimumam. 

Priekšnosacījumu programmā 

varētu iekļaut izmantotā 

daudzuma reģistrēšanu. 

Holandiešu LRP 

standarts nosaka 

ierobežojumu C saturam 

(10–40) eļļās līdz 

400 mg/kg. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu atliekas uz 

sojas (pupiņām), ir konstatēts, ka atlieku 

līmeņi nepārsniedz tiesību aktos noteiktās 

robežvērtības.  

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir 

noteikti pesticīdu atlieku 

līmeņi. Ar šo regulu ir atļauts 

piemērot pārstrādes/ 

koncentrācijas koeficientu 

pesticīdiem pārstrādātos 

produktos, ja vien tiek 

nodrošināts pārtikas 

nekaitīgums.  

FEDIOL nostājā (11SAF181) 

secināts, ka, balstoties uz 

vidējo eļļas saturu sojas 

pupiņās, kas ir diapazonā no 

 *Dažās sojas pupiņu 

izcelsmes vietās var būt 

vidējs risks par MAL 

pārsniegšanu attiecībā 

uz konkrētu pesticīdu 

atliekām. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 18 % līdz 21 %, lai noteiktu 

MAL sojas pupiņu eļļā, būtu 

jāizmanto pārstrādes 

koeficients 5. 

 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var būt sastopami 

vidē. Tomēr iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā sojas (pupiņu) eļļā, ir ļoti 

maza. Ir atļauts attiecībā uz sojas 

pupiņām lietot endosulfānu. Pārraudzības 

dati liecina, ka tā atliekas neapstrādātā 

eļļā nepārsniedz tiesību aktos noteikto 

robežvērtību. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz 

daudzu pesticīdu atliekām 

barībā. 

  

Heksāna atliekas 

neapstrādātā eļļā pēc 

reģenerācijas 

Ķ augsta neliela 3. Pēc eļļas ekstrahēšanas ar heksānu un 

turpmākās heksāna reģenerācijas no eļļas 

neapstrādāta eļļa satur heksānu atlieku 

daudzumos. 

 Regula Nr. 767/2009 par 

barības laišanu tirgū paredz, 

ka barības sastāvdaļās 

nedrīkst būt ķīmiski 

piemaisījumi, kas radušies 

ražošanas procesā un no 

pārstrādē izmantotajiem 

palīglīdzekļiem, izņemot, ja 

Reģistrā ir noteikts to 

maksimālais saturs. Regula 

Nr. 68/2013, ar ko izveido 

barības sastāvdaļu reģistru, 

nosaka šo ķīmisko 

piemaisījumu maksimālo 

saturu kā 0,1 % (1000 ppm). 

 Toksikoloģiskie 

novērtējumi parāda, ka 

neapstrādāta sojas eļļa 

ar heksāna līmeņiem līdz 

pat 1000 ppm ir droša 

izmantošanai barībā. 

FOSFA noteiktā 

uzliesmošanas 

temperatūras robeža ir 

121 °C; tas ir saistīts ar 

transportēšanas un 

uzglabāšanas drošību. 
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

  3.2. Neapstrādātu lecitīnu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Minerāleļļas no bojātas 

reģenerācijas sistēmas 

Ķ vidēja vidēja 3. Pārtikas klases, zemas viskozitātes 

minerāleļļas izmanto heksāna atgūšanai. 

Drupināšanas ražotnes interesēs ir atgūt 

pēc iespējas vairāk heksāna un tādējādi 

uzturēt reģenerācijas sistēmu kārtībā. 

 Reģenerācijas sistēmā 

jāizmanto pārtikas klases 

minerāleļļas. Ar 

priekšnosacījumu programmu 

vajadzētu nodrošināt, ka tiek 

novērsts produkta 

piesārņojums ar nepārtikas 

klases eļļām un ka produkta 

piesārņojuma risks ar pārtikas 

klases eļļām ir samazināts 

līdz minimumam. 

Priekšnosacījumu programmā 

varētu iekļaut izmantotā 

daudzuma reģistrēšanu. 

Holandiešu LRP 

standarts nosaka 

ierobežojumu C saturam 

(10-40) eļļās līdz 

400 mg/kg. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu atliekas uz 

sojas (pupiņām), ir konstatēts, ka atlieku 

līmeņi var pārsniegt tiesību aktos noteiktās 

robežvērtības.  

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir 

noteikti pesticīdu atlieku 

līmeņi. Ar šo regulu ir atļauts 

piemērot pārstrādes/ 

koncentrācijas koeficientu 

pesticīdiem pārstrādātos 

produktos, ja vien tiek 

nodrošināts barības 

nekaitīgums.  

 

Pārbaudiet ienākošās sojas 

pupiņas vai neapstrādātos 

lecitīnus. Gadījumā, ja 

pesticīdu atlieku līmenis 

pārsniedz noteikto 

ierobežojumu, ir jāveic 

barības nekaitīguma 

novērtējums. 

*Dažās sojas pupiņu 

izcelsmes vietās var būt 

vidējs risks par MAL 

pārsniegšanu attiecībā 

uz konkrētu pesticīdu 

atliekām. 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var būt sastopami 

vidē. Tomēr iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā sojas (pupiņu) eļļā, ir ļoti 

maza. Ir atļauts attiecībā uz sojas 

pupiņām lietot endosulfānu. Pārraudzības 

dati liecina, ka tā atliekas neapstrādātā 

eļļā nepārsniedz tiesību aktos noteikto 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz 

daudzu pesticīdu atliekām 

barībā. 
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 robežvērtību. 

Heksāna atliekas 

neapstrādātos lecitīnos pēc 

reģenerācijas 

Ķ augsta neliela 3. Pēc eļļas ekstrahēšanas ar heksānu un 

turpmākās heksāna reģenerācijas no eļļas 

neapstrādāta eļļa satur heksānu atlieku 

daudzumos. 

Regula Nr. 767/2009 par 

barības laišanu tirgū paredz, 

ka barības sastāvdaļās 

nedrīkst būt ķīmiski 

piemaisījumi, kas radušies 

ražošanas procesā un no 

pārstrādē izmantotajiem 

palīglīdzekļiem, izņemot, ja 

Reģistrā ir noteikts to 

maksimālais saturs. Regula 

Nr. 68/2013, ar ko izveido 

barības sastāvdaļu reģistru, 

nosaka šo ķīmisko 

piemaisījumu maksimālo 

saturu kā 0,1 % (1000 ppm). 

 Toksikoloģiskie 

novērtējumi parāda, ka 

barības sastāvdaļas ar 

heksāna līmeņiem līdz 

pat 1000 ppm ir drošas 

izmantošanai barībā. 

FOSFA noteiktā 

uzliesmošanas 

temperatūras robeža ir 

121 °C; tas ir saistīts ar 

transportēšanas un 

uzglabāšanas drošību. 

Patogēni B maza vidēja 2. Mikrobioloģiskā kultūra, kas radusies no 

mitrām līmvielām iztvaikojušā ūdens 

kondensācijas rezultātā. 
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

  3.3. Sojas (pupiņu) raušu un miltu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Dioksīns no pretsalipes 

vielas 

Ķ maza augsta 3. Pretsalipes vielas izcelsme ir minerāla, un 

tā var saturēt dioksīnu pēc savas būtības. 

Dioksīns ir toksisks cilvēkiem un 

dzīvniekiem. 

Regulā Nr. 2439/1999/EK ir 

noteikti kvalitātes kritēriji 

pretsalipes vielām. 

Jāiepērk pārtikas klases 

pretsalipes viela. 

 

Salmonella B augsta augsta 4. Salmonella ir galvenais apdraudējums 

attiecībā uz barības mikrobioloģisko 

piesārņojumu. Salmonella ir plaši izplatīta 

vidē, un katram pārtikas ķēdes posmam, 

sākot no ražotājiem un beidzot ar 

patērētājiem, ir sava loma riska 

mazināšanā saistībā ar kaitējumu, ko 

Salmonella var nodarīt dzīvniekiem un 

cilvēkiem. FEDIOL kopā ar trim citām 

asociācijām, kas pārstāv barības 

piegādātājus un patērētājus, proti, FEFAC, 

COCERAL un COPA-COGECA, ir 

uzņēmušies atbildību izdot ieteikumus 

nozarei, lai palīdzētu tai kontrolēt 

Salmonellu un 2011. gada jūnijā 

publicējusi izdevumu “Kopējie principi 

Salmonellas riska pārvaldībai barības 

ķēdē”. Lai nodrošinātu šos principus, ir 

izdarīti grozījumi Eiropas Labas prakses 

rokasgrāmatā par nekaitīgu barības 

sastāvdaļu rūpniecisko ražošanu. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA kopējie 

principi Salmonellas riska 

pārvaldībai barības ķēdē. 

 

Operatoru PRP programmai 

jāietver šādi pasākumi: 

a) pasargāt barības 

sastāvdaļas no piesārņojuma 

pārstrādes un uzglabāšanas 

laikā, piemēram, ar slēgtām 

sistēmām, higiēnas praksēm, 

sadalot telpas piemērotās 

higiēniskās zonās; 

b) ievērot laiku un 

temperatūru, kas norādīts uz 

tostēšanas ierīces, kurā 

notiek šķīdinātāja atdalīšana 

(DT); 

c) piemērot mitruma kontroli 

miltiem/raušiem.  

 

Ja pārraudzības sistēma 

norāda, ka Salmonella ir 

atrodama gatavās barības 

sastāvdaļās, ir jāapsver 

iespēja veikt šādas darbības: 

o veikt serotipa 

 

Operatoram ir jāievieš 

līnijas uzraudzība, ņemot 

paraugus no visas līnijas, 

sākot ar vietu, kur 

produkts atstāj DT, līdz 

vietai, kur tas nokļūst 

uzglabāšanas tvertnē, kā 

arī līdz izkraušanas 

zonai, to ieskaitot. 

 

Operatoram ir jānosaka 

reālistiski mērķi, lai 

samazinātu miltu/raušu 

piesārņojuma biežumu ar 

Salmonellu, balstoties uz 

vēsturiskiem datiem. 
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 noteikšanu un izsekojamību, 
lai identificētu piesārņojuma 
avotu; 
o pārskatīt 
pārstrādes apstākļus un 
attiecīgās priekšnosacījumu 
programmas; 
o papildus tīrīt 
noliktavas un automašīnas (ja 
atbilstoši);  
o papildus tīrīt 
iekārtas un aprīkojumu;  
o pārskatīt 
iepriekšējās pārraudzības 
rezultātus; 
o apsvērt iespēju 
veikt papildu apmācības vai 
izmaiņas procesā vai 
procedūrās; 
o piemērot ķīmisko 
apstrādi ar mērķi samazināt 
Salmonellu līdz pieņemamiem 
līmeņiem. 

Dioksīns no lietotā 

atkrāsošanas māla 

Ķ maza augsta 3. Atkrāsošanas māla izcelsme ir minerāla, 

un tas var saturēt dioksīnu pēc savas 

būtības. Dioksīns ir toksisks cilvēkiem un 

dzīvniekiem. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz 

dioksīna saturu augu 

izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) un 

nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB 

summu līdz 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL ir izstrādājusi 
Prakses kodeksu attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem, kurā iekļauta 

maksimālā dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB 

robeža 1,5 ng/kg (WHO-

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas 

māls no piegādātājiem, kuri 

ievēro FEDIOL specifikācijas, 

kas uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem. 

Šis risks attiecas tikai uz 

integrētajām 

smalcināšanas un 

rafinēšanas iekārtām. 

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


 

EFISC rokasgrāmata — nozares atsauces dokuments par nekaitīgu barības sastāvdaļu ražošanu eļļas augu sēklu drupināšanas un augu eļļas rafinēšanas procesā 

 61 

Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 PCDD/F-PCB-TEQ) kā 

augšējā vērtība. 

Heksāna atliekas Ķ augsta neliela 3. Heksāna atliekas ir eļļas augu sēklu 

miltos. 

Regula Nr. 767/2009 par 

barības laišanu tirgū paredz, 

ka barības sastāvdaļās 

nedrīkst būt ķīmiski 

piemaisījumi, kas radušies 

ražošanas procesā un no 

pārstrādē izmantotajiem 

palīglīdzekļiem, izņemot, ja 

Reģistrā ir noteikts to 

maksimālais saturs. Regula 

Nr. 68/2013, ar ko izveido 

barības sastāvdaļu reģistru, 

nosaka šo ķīmisko 

piemaisījumu maksimālo 

saturu kā 0,1 % (1000 ppm). 

 Toksikoloģiskie 

novērtējumi parāda, ka 

eļļas sēklu milti ar 

heksāna līmeņiem līdz 

pat 1000 ppm barībā ir 

droša. Vācijai ir līguma 

noteikumi, kuros minēta 

maksimālā vērtība 

300 ppm heksāna sojas 

pupiņu miltos, lai 

novērstu sprādzienu, tos 

transportējot ar baržu. 

Kadmijs Ķ maza vidēja 2. Atkarībā no izcelsmes, sojas pupiņās var 

būt paaugstināti kadmija līmeņi, ko izraisa 

mēslojuma bāze, ar kadmiju piesārņots 

fosfors. 

 

  Šis risks attiecas uz 

konkrētām ģeogrāfiskās 

izcelsmes vietām. 
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 
 

 

 

 3.4. Sojas (pupiņu) pākšu atdalīšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Salmonella B augsta augsta 4. Salmonella ir galvenais apdraudējums 

attiecībā uz barības mikrobioloģisko 

piesārņojumu. Salmonella ir plaši izplatīta 

vidē, un katram pārtikas ķēdes posmam, 

sākot no ražotājiem un beidzot ar 

patērētājiem, ir sava loma riska 

mazināšanā saistībā ar kaitējumu, ko 

Salmonella var nodarīt dzīvniekiem un 

cilvēkiem. FEDIOL kopā ar trim citām 

asociācijām, kas pārstāv barības 

piegādātājus un patērētājus, proti, FEFAC, 

COCERAL un COPA-COGECA, ir 

uzņēmušies atbildību un 2011. gada jūnijā 

publicējuši izdevumu “Kopējie principi 

Salmonellas riska pārvaldībai barības 

ķēdē”. Lai nodrošinātu šos principus, ir 

izdarīti grozījumi Eiropas Labas prakses 

rokasgrāmatā par nekaitīgu barības 

sastāvdaļu rūpniecisko ražošanu. 

 

 FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA kopējie 

principi Salmonellas riska 

pārvaldībai barības ķēdē. 

. 

Operatoru PRP programmai 

jāietver šādi pasākumi: 

a) pasargāt barības 

sastāvdaļas no piesārņojuma 

pārstrādes un uzglabāšanas 

laikā, piemēram, ar slēgtām 

sistēmām, higiēnas praksēm, 

sadalot telpas piemērotās 

higiēniskās zonās; 

b) veikt mitruma kontroli  

 

Ja pārraudzības sistēma 

norāda, ka Salmonella ir 

atrodama gatavās barības 

sastāvdaļās, ir jāapsver 

iespēja veikt šādas darbības: 

o veikt serotipa 
noteikšanu un izsekojamību, 
lai identificētu piesārņojuma 
avotu; 
o pārskatīt 
pārstrādes apstākļus un 
attiecīgās priekšnosacījumu 
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 programmas; 
o papildus tīrīt 
noliktavas un automašīnas (ja 
atbilstoši);  
o papildus tīrīt 
iekārtas un aprīkojumu;  
o pārskatīt 
iepriekšējās pārraudzības 
rezultātus; 
o apsvērt iespēju 
veikt papildu apmācības vai 
izmaiņas procesā vai 
procedūrās; 
o  piemērot ķīmisko 
apstrādi ar mērķi samazināt 
Salmonellu līdz pieņemamiem 
līmeņiem. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu atliekas uz 

sojas pupiņām, ir konstatēts, ka atlieku 

līmeņi nepārsniedz tiesību aktos noteiktās 

robežvērtības.  

MAL politika trešās valstīs atšķiras no ES 

MAL politikas. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir 

noteikti pesticīdu atlieku līmeņi.  

FEDIOL līgums par saulespuķu 

sēklu iegādi no Melnās jūras 

reģiona (satur punktu par saderību 

ar ES MAL tiesību aktiem). 

 *Dažās sojas pupiņu 

izcelsmes vietās var būt 

vidējs risks par MAL 

pārsniegšanu attiecībā 

uz konkrētu pesticīdu 

atliekām. 
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Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

  4. Rafinēšana  

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņotāji pārstrādes 

palīglīdzekļos  

(sārmu šķīdums, skābes), 

piemēram, dzīvsudrabs 

kaustiskajā sodā 

Ķ maza augsta 3. Pārstrādes palīglīdzekļi nonāk saskarē ar 

produktu. 

 Pārstrādes palīglīdzekļiem, 

kas nonāk tiešā saskarē ar 

eļļu, jābūt piemērotiem 

izmantošanai pārtikā vai tiem 

jābūt pārtikas klases. 
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

  4.1. Rafinētas sojas (pupiņu) eļļas ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI UN/VAI 

LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Dioksīns un dioksīnam 

līdzīgie PHB 

Ķ maza augsta 3. Iespējams dioksīna piesārņojuma avots 

eļļā ir sojas pupiņu žāvēšana un 

atkrāsošanas māls. Tomēr atkrāsošanas 

māla devas līmenis rafinēšanas laikā ir 

tikai 1–3 %. Dioksīns daļēji iztvaiko 

destilēšanas laikā. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz dioksīna saturu augu izcelsmes 

barības sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) un nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz dioksīna un dioksīnam līdzīgo 

PHB summu līdz  

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

 

FEDIOL ir izstrādājusi Prakses kodeksu 

attiecībā uz izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga atkrāsošanas māla 

iepirkuma nosacījumiem, kurā iekļauta 

maksimālā dioksīna un dioksīnam līdzīgo 

PHB robeža 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) kā augšējā vērtība. 

Jāiepērk svaigs 

atkrāsošanas māls no 

piegādātājiem, kuri 

ievēro FEDIOL 

specifikācijas, kas 

uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā 

attiecībā uz 

izmantošanai eļļas 

rafinēšanā paredzēta 

svaiga atkrāsošanas 

māla iepirkuma 

nosacījumiem. 

 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu atliekas uz 

sojas (pupiņām), ir konstatēts, ka atlieku 

līmeņi var pārsniegt tiesību aktos noteiktās 

robežvērtības. Tomēr pieredze rāda, ka 

pesticīdu atliekas atdala rafinēšanas laikā. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti pesticīdu 

atlieku līmeņi. Ar šo regulu ir atļauts izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas koeficientu 

pesticīdiem pārstrādātos produktos, ja vien 

tiek nodrošināts barības nekaitīgums. 

FEDIOL nostājā (11SAF181) secināts, ka, 

balstoties uz vidējo eļļas saturu sojas 

pupiņās, kas ir diapazonā no 18 % līdz 21 %, 

lai noteiktu MAL sojas pupiņu eļļā, būtu 

jāizmanto pārstrādes koeficients 5. 

 *Dažās sojas 

pupiņu 

izcelsmes 

vietās var būt 

vidējs risks par 

MAL 

pārsniegšanu 

attiecībā uz 

konkrētu 

pesticīdu 

atliekām. 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var būt sastopami 

vidē. Tomēr iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā sojas (pupiņu) eļļā, ir ļoti 

Direktīva 2002/32/EK nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz daudzu pesticīdu atliekām barībā 

  

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


 

EFISC rokasgrāmata — nozares atsauces dokuments par nekaitīgu barības sastāvdaļu ražošanu eļļas augu sēklu drupināšanas un augu eļļas rafinēšanas procesā 

 66 

Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

maza. Sojas pupiņām ir atļauts lietot 

endosulfānu. Pārraudzības dati liecina, ka 

tā atliekas neapstrādātā eļļā nepārsniedz 

tiesību aktos noteikto ierobežojumu. 

Svešķermeņi, piemēram, 

stikls, koks, metāls u. c. 

F vidēja vidēja 3. Var saturēt svešķermeņus  Piemērojiet higiēnas 

prakses (piem., slēgtas 

sistēmas) Filtrējiet 

pirms iekraušanas.  

 

 

 

 4.2. Fizikālā rafinēšana: sojas taukskābju destilātu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI UN/VAI 

LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

         

Dioksīns Ķ maza augsta 3. Potenciāls dioksīna piesārņojuma avots 

eļļas rafinēšanas laikā ir atkrāsošanas 

māls. Tomēr atkrāsošanas māla devas 

līmenis rafinēšanas laikā ir tikai 1–3 %. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz dioksīna saturu augu izcelsmes 

barības sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) un nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz dioksīna un dioksīnam līdzīgo 

PHB summu līdz  

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

Dzīvnieku barībai paredzētus produktus, kas 

satur nevēlamas vielas, kuru daudzums 

pārsniedz tiesību aktā noteikto pieļaujamo 

līmeni, nedrīkst jaukt atšķaidīšanas nolūkā 

kopā ar tiem pašiem vai citiem produktiem, 

kas paredzēti dzīvnieku barībai (Direktīva 

Jāiepērk svaigs 

atkrāsošanas māls no 

piegādātājiem, kuri 

ievēro FEDIOL 

specifikācijas, kas 

uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā 

attiecībā uz 

izmantošanai eļļas 

rafinēšanā paredzēta 

svaiga atkrāsošanas 

māla iepirkuma 

nosacījumiem. 
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 2002/32/EK). 

Saskaņā ar Regulu Nr. 225/2012, ar ko groza 

Regulu Nr. 183/2005, ar ko paredz barības 

higiēnas prasības, dioksīna un dioksīnam 

līdzīgo PHB summu pārbauda 100 % 

taukskābju destilātu partiju, kas paredzētas 

barībai.  

FEDIOL ir izstrādājusi Prakses kodeksu 

attiecībā uz izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga atkrāsošanas māla 

iepirkuma nosacījumiem, kurā iekļauta 

maksimālā dioksīna un dioksīnam līdzīgo 

PHB robeža 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) kā augšējā vērtība. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu atliekas uz 

sojas (pupiņām), ir konstatēts, ka atlieku 

līmeņi var pārsniegt tiesību aktos noteiktās 

robežvērtības. Rafinēšanas laikā pesticīdu 

atliekas pāriet no eļļas uz taukskābju 

destilātiem. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti pesticīdu 

atlieku līmeņi. Ar šo regulu ir atļauts izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas koeficientu 

pesticīdiem pārstrādātos produktos, ja vien 

tiek nodrošināts barības nekaitīgums. 

Pārbaudiet ienākošās 

sojas pupiņas vai 

taukskābju destilātus. 

Gadījumā, ja pesticīdu 

atlieku līmenis 

pārsniedz noteikto 

ierobežojumu, jāveic 

barības nekaitīguma 

nodrošinājums. 

*Dažās sojas 

pupiņu 

izcelsmes 

vietās var būt 

vidējs risks par 

MAL 

pārsniegšanu 

attiecībā uz 

konkrētu 

pesticīdu 

atliekām. 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ maza augsta 3. Daži aizliegtie pesticīdi var būt sastopami 

vidē. Tomēr iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā sojas (pupiņu) eļļā, ir ļoti 

maza. Sojas pupiņām ir atļauts lietot 

endosulfānu. Pārraudzības dati liecina, ka 

tā atliekas neapstrādātā eļļā nepārsniedz 

tiesību aktos noteikto ierobežojumu. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz daudzu pesticīdu atliekām 

barībā. 

Neatbilstošus produktus 

nedrīkst izmantot 

dzīvnieku barībā. 

 

 

  

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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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

  4.3. 
Ķīmiskā rafinēšana: sojas ziepju pamatvielu (sāļu) un sojas no 
deodestilātiem brīvo skābo eļļu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI UN/VAI 

LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu atliekas uz 

sojas (pupiņām), ir konstatēts, ka atlieku 

līmeņi var pārsniegt tiesību aktos noteiktās 

robežvērtības. Pesticīdu atlieku līmenis 

skābajā eļļā atspoguļos neapstrādātā eļļā 

esošo līmeni. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti pesticīdu 

atlieku līmeņi. Ar šo regulu ir atļauts izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas koeficientu 

pesticīdiem pārstrādātos produktos, ja vien 

tiek nodrošināts barības nekaitīgums. 

Pārbaudiet ienākošās 

pupiņas vai ziepju 

pamatvielas un skābo 

eļļu. Gadījumā, ja 

pesticīdu atlieku līmenis 

pārsniedz noteikto 

ierobežojumu, jāveic 

barības nekaitīguma 

nodrošinājums. 

*Dažās sojas 

pupiņu 

izcelsmes 

vietās var būt 

vidējs risks par 

MAL 

pārsniegšanu 

attiecībā uz 

konkrētu 

pesticīdu 

atliekām. 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var būt sastopami 

vidē. Tomēr iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā sojas (pupiņu) eļļā, ir ļoti 

maza. Sojas pupiņām ir atļauts lietot 

endosulfānu. Pārraudzības dati liecina, ka 

tā atliekas neapstrādātā eļļā nepārsniedz 

tiesību aktos noteikto ierobežojumu. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz daudzu pesticīdu atliekām barībā 

  

Dioksīns Ķ ļoti maza augsta 2. FEDIOL faktu lapa par drupināšanu un 

rafinēšanu attiecībā uz ziepju pamatvielu 

ražošanu (atsauce 12SAF183) norāda uz 

to, ka eļļā šķīstošo piesārņotāju līmenis 

ziepju pamatvielās atspoguļo līmeni 

neapstrādātās eļļās. 

Saskaņā ar Regulu Nr. 225/2012, ar ko groza 

Regulu Nr. 183/2005, ar ko paredz barības 

higiēnas prasības, dioksīna un dioksīnam 

līdzīgo PHB summu pārbauda 100 % ziepju 

pamatvielu un skābo eļļu partiju, kas 

paredzētas barībai.  

 

 Tāpēc 

integrētajās 

smalcināšanas 

un rafinēšanas 

iekārtās ziepju 

pamatvielas var 

tikt droši atliktas 

atpakaļ miltos. 
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

  4.4. Ķīmiskā rafinēšana: sojas deodestilātu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

         

Dioksīns Ķ vidēja augsta 4. Potenciāls dioksīna piesārņojuma 

avots eļļas rafinēšanas laikā ir 

atkrāsošanas māls. Ķīmiskās 

rafinēšanas laikā dioksīni koncentrējas 

deodestilātos. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz dioksīna saturu augu izcelsmes barības 

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

un nosaka ierobežojumus attiecībā uz dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB summu līdz 1,5 ng/kg 

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

Saskaņā ar Regulu Nr. 225/2012, ar ko groza 

Regulu Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas 

prasības, dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

summu pārbauda 100 % deodestilātu partijās, kas 

paredzētas barībai.  

 

Dzīvnieku barībai paredzētus produktus, kas satur 

nevēlamas vielas, kuru daudzums pārsniedz tiesību 

aktā noteikto pieļaujamo līmeni, nedrīkst jaukt 

atšķaidīšanas nolūkā kopā ar tiem pašiem vai 

citiem produktiem, kas paredzēti dzīvnieku barībai 

(Direktīva 2002/32/EK). 

FEDIOL ir izstrādājusi Prakses kodeksu attiecībā 

uz izmantošanai eļļas rafinēšanā paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma nosacījumiem, kurā 

iekļauta maksimālā dioksīna un dioksīnam līdzīgo 

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

kā augšējā vērtība. 

Deodestilātus no ķīmiskās 

rafinēšanas ir aizliegts 

izmantot barībā, ja vien tie 

nav apstrādāti tā, lai 

nodrošinātu, ka dioksīna 

līmeņi atbilst ierobežojumiem, 

kas noteikti Direktīvā 2002/32 

par nevēlamām vielām (sk. arī 

FEDIOL faktu lapu par 

apstrādātiem deodestilātiem 

izmantošanai barībā; atsauce 

12SAF196). 

 

Taukvielu produktus, kas 

iegūti no partijas rafinēšanas 

procesiem, kuros apvieno 

fizikālās un ķīmiskās 

rafinēšanas posmus vienā un 

tajā pašā iekārtā, var izmantot 

barības nolūkos, ar 

nosacījumu, ka pastāv 

analītiski pierādījumi par 

dioksīna un pesticīdu atlieku 

ierobežojumu līmeņu 

ievērošanu. 

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas 

māls no piegādātājiem, kuri 

ievēro FEDIOL specifikācijas, 

kas uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā attiecībā uz 

 

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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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

 izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ augsta vidēja 4. Regulāri pārraugot pesticīdu atliekas 

uz sojas (pupiņām), ir konstatēts, ka 

atlieku līmeņi var pārsniegt tiesību 

aktos noteiktās robežvērtības. 

Ķīmiskās rafinēšanas laikā pesticīdu 

atliekas koncentrējas deodestilātos. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti pesticīdu 

atlieku līmeņi. Ar šo regulu ir atļauts izmantot 

pārneses koeficientu atļautiem pesticīdiem 

pārstrādātos produktos, ja vien tiek nodrošināts 

barības nekaitīgums. 

Pārbaudiet ienākošās sojas 

pupiņas vai deodestilātu. 

Gadījumā, ja pesticīdu atlieku 

līmenis pārsniedz noteikto 

ierobežojumu, jāveic barības 

nekaitīguma nodrošinājums. 

 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ vidēja augsta 4. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr iespēja 

konstatēt to klātbūtni neapstrādātā 

sojas (pupiņu) eļļā, ir ļoti maza. 

Rafinēšanas laikā endosulfāns var 

daļēji nokļūt destilātā. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz daudzu pesticīdu atliekām barībā 

Deodestilātus no ķīmiskās 

rafinēšanas ir aizliegts 

izmantot barībā, ja vien tie 

nav apstrādāti t;a, lai 

nodrošinātu, ka dioksīna 

līmeņi atbilst ierobežojumiem, 

kas noteikti Direktīvā 2002/32 

par nevēlamām vielām (sk. arī 

FEDIOL faktu lapu par 

apstrādātiem deodestilātiem 

izmantošanai barībā; atsauce 

12SAF196). 

 

Minerāleļļa Ķ vidēja vidēja 3. Minerāleļļa, ko izmanto kā pretputekļu 

vielu, koncentrēsies deodestilātā. 

 Pārbaudiet ienākošās sojas 

pupiņas vai deodestilātu. 
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Barība  
Sojas (pupiņu) miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums  

  5. Sojas pupiņu eļļas hidrogenēšana  

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Niķelis  Ķ maza augsta 3. Niķeli izmanto kā katalizatoru eļļas 

hidrogenēšanas (cietināšanas) laikā.  

 Pārstrādes palīglīdzekļiem, 

kas nonāk tiešā saskarē ar 

eļļu, jābūt piemērotiem 

izmantošanai pārtikā vai tiem 

jābūt pārtikas klases. 

Filtrējiet cietināto eļļu. 

 

FEDIOL biedru 

cietinātajās eļļās niķeļa 

saturs ir ievērojami 

zemāks par 20 ppm. 
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A. Sojas pupiņu un sojas pupiņu miltu un pākšu uzglabāšana un 
transportēšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  
IESPĒJAMĪ

BA  

SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Toksīni no kaitēkļu 

apkarošanas materiāliem 

Ķ maza augsta 3. Saindēti graudi no atvērtām kastēm var nonākt 

pārtikas ķēdē. 

 Ir jāizmanto kaitēkļu 

apkarošanas programma, 

kas atbilst izmantošanai 

pārtikas ķēdē. 

 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ vidēja vidēja 3. Pesticīdu lietošana attiecībā uz eļļas augu 

sēklām pēc ražas novākšanas ir riskanta, ņemot 

vērā ierobežoto laiku, kad pesticīdi var 

sadalīties. Valstis, kas eksportē eļļas augu 

sēklas, izmanto pesticīdu sarakstus, kas 

attiecībā uz dažām vielām var būt pretrunā ar 

Eiropas tiesību aktiem par pesticīdu atliekām, jo 

īpaši attiecībā uz mīkstajām sēklām, piemēram, 

saulespuķu sēklām. 

Regula Nr. 396/2005 aizliedz 

laist apgrozībā preces, kas 

neatbilst pielikumos noteiktajiem 

MAL (maksimālajiem atlieku 

līmeņiem). 

Transportēšanas un 

uzglabāšanas 

uzņēmumiem pesticīdi 

jāizmanto pareizi un 

jādokumentē to lietošana. 

Pretējā gadījumā tiem 

jāapstiprina, ka 

transportēšanas un 

uzglabāšanas laikā 

izmantoto pesticīdu atlieku 

līmeņi atbilst ES tiesību 

aktiem. 

 

Piesārņojums no 

iepriekšējās kravas 

transportēšanas laikā 

lauksaimniecības ratos, 

kravas automašīnā vai 

baržā, vai okeāna kuģī 

Ķ maza augsta 3. Eļļas augu sēklu un eļļas sēklu miltu 

transportēšanu parasti neveic, izmantojot 

transportlīdzekļus, kas ir īpaši paredzēti pārtikas 

vai barības pārvadāšanai. 

 Transportēšanas 

uzņēmumiem pirms 

iekraušanas ir jāiztīra 

lauksaimniecības rati, 

kravas mašīnas, baržas un 

okeāna kuģi. Pirms 

iekraušanas jāveic tīrības 

pārbaude. 

 

Piesārņojums no 

iepriekšējās kravas 

uzglabāšanas laikā 

Ķ maza augsta 3. Eļļas augu sēklas un eļļas sēklu milti var būt 

pakļauti piesārņojumam no iepriekšējām 

kravām, kas satur mikotoksīnus. 

 Uzglabāšanas 

uzņēmumiem pirms 

lietošanas ir jāiztīra 

uzglabāšanas vietas un 

jāveic tajās tīrības 
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 pārbaude. 

Pretputekļu viela uz sojas 

pupiņām 

Ķ vidēja vidēja 3. Aizsardzībai pret putekļiem ASV ļauj izsmidzināt 

baltās eļļas (parafīnus) uz sojas pupiņām līmenī 

līdz 200 ppm. Dienvidamerikā izmanto sojas 

(pupiņu) eļļu. 

 Pārbaudiet no ASV 

ienākošās sojas pupiņas. 

 

Sajaukšanās ar melamīnu Ķ maza vidēja 2. Analīzēs melamīns imitē proteīnus. Regula Nr. 2002/32 nosaka 

ierobežojumu 2,5 mg/kg melamīna 

barības sastāvdaļās. 

  

 

 

 

 

Jauns 

B. 

Sojas pupiņu eļļas un atvasinātu, barībai paredzētu produktu 

transportēšana ar cisternām, dzelzceļa cisternām, baržām vai 

piekrastes kuģiem (neskaitot okeāna kuģus). 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums no 

iepriekšējās kravas 

        

- Autocisternas, 
dzelzceļa cisternas un 
baržas  

Ķ vidēja augsta 4. Cisternas un baržas var būt iepriekš 

izmantotas produktiem, kas nav 

saderīgi ar pārtiku un barību, 

piemēram, petroķīmiskajiem 

produktiem. 

 Cisternām un baržām, kas 

nav īpaši paredzētas pārtikas 

vielu vai barības vielu 

pārvadāšanai, jāveic 

apstiprināta tīrīšanas 

procedūra. 

 

Cisternas, konteineri, 

dzelzceļa cisternas un baržas, 

attiecībā uz kuriem tiek 

Ķ maza augsta 3. Lielāko daļu augu eļļu transportē ar 

tādiem transportlīdzekļiem, kas ir 

Regula Nr. EK/852/2004 par 

pārtikas produktu higiēnu 

nosaka šķidro pārtikas 

Pārbaudīt iepriekšējās kravas 

ar FEDIOL praktisko ceļvedi 

iepriekšējām kravām attiecībā 
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ievēroti ES pārtikas produktu 

transportēšanas standarti 

paredzēti pārtikas produktiem. produktu transportēšanu ar 

cisternām, dzelzceļa 

cisternām un baržām, kas 

paredzēti pārtikas produktu 

pārvadāšanai. 

 

FEDIOL Darba prakses 

kodekss par lielizmēra 

autoceļu un konteineru 

transporta izmantošanu 

pārtikai paredzētu tauku un 

eļļu pārvadāšanai (atsauce 

07COD138). 

uz transportēšanas veidu un 

cisternas oderējumu (atsauce 

07COD143F). 

- Autocisternas, attiecībā uz 

kurām tiek ievēroti ES 

pārtikas produktu 

transportēšanas standarti 

Ķ maza augsta 3. Attiecībā uz cisternām, kurās pārvadā 

eļļas un taukus īsos jūras ceļojumos 

Eiropas Savienībā, absolūtais 

minimums ir nosacījums, ka iepriekšējā 

tajā tvertnē pārvadātā krava ir bijusi 

pārtikas produkts vai arī produkts, kas 

norādīts Direktīvā 96/3/EK — ES 

pieņemto Pieļaujamo iepriekšējo kravu 

sarakstā. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

14COD152)) (ieskaitot 

FOSFA darbības procedūras). 

Pārbaudīt iepriekšējās kravas 

ar FEDIOL praktisko ceļvedi 

iepriekšējām kravām attiecībā 

uz transportēšanas veidu un 

cisternas oderējumu (atsauce 

07COD143F). FOSFA 

sertifikātu par kuģa cisternu 

atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz FOSFA 

biedru pārvaldnieks. FOSFA 

apvienotie kontroles sertifikāti, 

ko parakstījis 

Kapteinis/Pirmais Virsnieks 

vai atbilstošs paziņojums, ko 

parakstījis kuģa īpašnieks vai 

pilnvarots aģents, 

piemērojams pirms katras 

kravas iekraušanas vai 

pārvešanas. 

 

Piesārņojums no tīrīšanas 

līdzekļiem 

        

Autocisternas, dzelzceļa Ķ vidēja vidēja 3. Palielināts risks tīrīšanas stacijās, 

kurās gan barības, gan ķīmisko vielu 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

Piemērojiet labo praksi  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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cisternas un baržas cisternas tīra vienā un tajā pašā vietā. beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

14COD152). 

 

 

cisternu tīrīšanā. 

 

. 

 

 

- Piekrastes kuģu cisternas Ķ vidēja vidēja 3. Palielināts risks gadījumā, ja piekrastes 

kuģis nav speciāli izdalīts barības vai 

pārtikas pārvadāšanai. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 14COD152) 

(ieskaitot FOSFA darbības 

procedūras). 

FOSFA sertifikātu par kuģa 

cisternu atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz FOSFA 

biedru pārvaldnieks. 

FOSFA apvienotie kontroles 

sertifikāti, ko parakstījis 

Kapteinis/Pirmais Virsnieks 

vai atbilstošs paziņojums, ko 

parakstījis kuģa īpašnieks vai 

pilnvarots aģents, 

piemērojams pirms katras 

kravas iekraušanas vai 

pārvešanas.  

 

Sildošie un dzesējošie 

šķidrumi no iekārtām 

        

- Autocisternas  Ķ maza augsta 3. Izmanto nerūsējošā tērauda cisternas, 

kuras apsilda ar dzesējošo ūdeni no 

dzinēja caur dubultsienu sistēmu (nevis 

spirālveida caurulēm).  

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (14COD152). 

Termisko sildošo šķidrumus 

izmantošana tiešajā apsildes 

sistēmā ir aizliegta. 

 

- Dzelzceļa cisternas, baržu 

cisternas  

 

 

Ķ 

 

 

 

maza 

 

 

 

augsta 

 

 

 

3. 

 

 

 

Joprojām var tikt izmantoti toksiski 

sildošie šķidrumi. Tomēr, ņemot vērā 

relatīvi zemas sildīšanas temperatūras 

transportēšanas laikā, iespējamība, ka 

var rasties sildošo šķidrumu noplūde, ir 

maza. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (14COD152). 

Dzelzceļa cisternu spirālveida 

sildcaurulēm jābūt no 

nerūsošā tērauda. 

Ja ir tikuši izmantoti apsildes 

šķidrumi, eļļas pārvadātājam 

ir jānodrošina dokumentācija 

Ieteicams izmantot 

apsildīšanu ar karstu ūdeni vai 

tvaiku. 

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

 

 

 

 

Ķ 

 

 

 

 

 

 

maza 

 

 

 

 

augsta 

 

 

 

 

3. 

 

 

Joprojām var tikt izmantoti toksiski 

sildošie šķidrumi. Tomēr, ņemot vērā 

relatīvi zemas sildīšanas temperatūras 

transportēšanas laikā, iespējamība, ka 

var rasties sildošo šķidrumu noplūde, ir 

maza. 

 

 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (14COD152) 
(ieskaitot FOSFA darbības 

procedūras). 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un vajadzības 

gadījumā attiecīga analīze.  

 

 

 

Ja ir tikuši izmantoti apsildes 

šķidrumi, eļļas pārvadātājam 

ir jānodrošina dokumentācija 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un vajadzības 

gadījumā attiecīga analīze. 

Svešķermeņi F vidēja vidēja 3.   Kvalitātes plānā jāiekļauj 

prasība, ka rafinēta eļļa ir 

jāiepilda autocisternās zem 

jumta. 

 

Sajaukšanās Ķ/F/B vidēja vidēja 3. Sajaukšanās ar minerāleļļām ir 

notikusi, transportējot eļļas valstīs, kas 

ir šo eļļu izcelsmes valstis. 

FEDIOL Darba prakses 

kodekss attiecībā uz tauku un 

eļļu beztaras transportēšanu 

uz Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

07COD138). 

Ienākošo partiju analīze. 

FEDIOL Darba prakses 

kodeksa attiecībā uz tauku un 

eļļu beztaras transportēšanu 

uz Eiropas Savienību un tās 

robežās minimālo obligāto 

prasību piemērošana, 

piemēram, kravas mašīnas 

atrašanās vietas pieejamība 

visa pārvadājuma laikā un 

cisternas oderējums (atsauce 

07COD0138). 

 

 

  

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

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums 

nenošķiršanas dēļ 
(piesārņojums no 

iepriekšējām kravām, no 

nepareizu savienojumu 

izmantošanas, dažādiem 

nolūkiem izmantotu iekārtu 

dēļ) 

Ķ maza augsta 3. Šī riska klasifikācija attiecas uz 

termināliem, kuros glabājas gan ķīmiskas 

vielas, gan augu eļļas. Mazāks risks rodas 

tad, ja cisternu terminālā piemēro ES 

pieņemto Pieļaujamo iepriekšējo kravu 

sarakstu jūras pārvadājumu laikā uz augu 

eļļu uzglabāšanas vietu. Vismazākais risks 

rodas tad, ja augu eļļas uzglabā cisternās, 

kas speciāli paredzētas pārtikas produktu 

uzglabāšanai. 

ES attiecībā uz cisternu 

termināliem, kuros glabā eļļas 

un taukus izmantošanai 

pārtikā, ir pienākums piemērot 

HACCP (EK Regula 

Nr. 852/2004). 

 

Uzglabāšanas cisternas, kas 

paredzētas pārtikai vai 

barībai. Pretējā gadījumā 

uzglabāšanas cisternām 

vismaz jāatbilst Direktīvā 

96/3/EK paredzētajam ES 

noteikumam par 

pieļaujamajām iepriekšējām 

kravām jūras pārvadājumu 

laikā. 

 

Piesārņojums no tīrīšanas 

līdzekļiem 

Ķ maza augsta 3. Šī riska klasifikācija attiecas uz 

termināliem, kuros glabājas gan ķīmiskas 

vielas, gan augu eļļas. Tie var atturēties 

izmantot tīrīšanas līdzekļus, kas ir 

piemēroti lietošanai pārtikas rūpniecībā. 

Attiecībā uz ES tvertņu termināliem, kas 

piemēro HACCP un glabā augu eļļas un 

ķīmiskās vielas atsevišķi, nepareizu 

tīrīšanas līdzekļu izmantošanas 

iespējamība ir ļoti maza. 

 Tīrīšanas līdzekļiem jābūt 

piemērotiem izmantošanai 

pārtikas rūpniecībā. 

 

 

Šķīdinātājs no pārklājuma Ķ maza augsta 3. Šķīdinātāji no neapstrādātiem 

pārklājumiem tiek pārnesti uz eļļu, kas 

rafinēšanas laikā var nonākt taukskābju 

destilātos 

 Izmantojiet nerūsējošā 

tērauda cisternas vai — 

gadījumā, ja izmanto 

cisternas ar neapstrādātu 

pārklājumu, — neizmantojiet 

taukskābju destilātus barības 

ražošanai. 

 

Termiskie sildošie šķidrumi 

no bojātām iekārtām 

Ķ maza augsta 3. Joprojām var tikt izmantoti toksiski sildošie 

šķidrumi. Tomēr, ņemot vērā relatīvi 

zemas sildīšanas temperatūras 

uzglabāšanas laikā, iespējamība, ka var 

 Ja ir tikuši izmantoti apsildes 

šķidrumi, uzglabāšanas 

uzņēmumam ir jānodrošina 

dokumentācija par 

Ieteicams izmantot 

apsildīšanu ar karstu 

ūdeni vai tvaiku. 
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 rasties sildošo šķidrumu noplūde, ir maza. iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un vajadzības 

gadījumā attiecīga analīze.  

Nepareiza piedevu lietošana Ķ maza augsta 3. Pārtikas eļļā atļautās piedevas lieto eļļai, 

kas paredzēta barībai — vai otrādi, 

attiecībā uz kuru tās var nebūt 

apstiprinātas.  

 Vienojieties par skaidrām 

specifikācijām attiecībā uz 

piedevu lietošanu. 

 

Sajaukšanās ar minerāleļļu  maza augsta 3. Sajaukšanās ar minerāleļļu notiek 

izcelsmes valstīs. Kontrole ir palielināta un 

iespējamais sajaukšanās risks ir 

samazināts. 
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  D. Sojas pupiņu eļļas transportēšana ar okeāna kuģi 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  
IESPĒJAMĪ

BA  

SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums 

transportēšanas laikā 

        

- Piesārņojums no 

iepriekšējām kravām, kas 

atrodas cisternās vai caurulēs 

Ķ vidēja  vidēja 3.  Attiecībā uz okeāna kuģiem, kas pārvadā 

pārtikai paredzētās eļļas un taukus ES, 

absolūtais minimums ir nosacījums, ka 

iepriekšējā tajā tvertnē pārvadātā krava ir 

bijusi pārtikas produkts vai arī produkts, 

kurš norādīts Direktīvas 96/3/EK ES 

pieņemto Pieļaujamo iepriekšējo kravu 

sarakstā. 

Direktīva 96/3/EK (atkāpe no EK 

Regulas Nr. 852/2004) nosaka, ka 

iepriekšējās kravas ir jāpārbauda.  

 

 

FOSFA līgumi uzliek pārdevējam 

pienākumu pirms eļļu un tauku jūras 

pārvadājumiem informēt pircēju par 

trim iepriekšējām kravām. 

 

FEDIOL Prakses kodekss attiecībā uz 

tauku un eļļu beztaras transportēšanu 

uz Eiropas Savienību un tās robežās 

(atsauce 14COD152) (ieskaitot FOSFA 

darbības procedūras). 

 

ES neregulē barībai paredzētu eļļu un 

tauku jūras pārvadājumus. 

FOSFA sertifikātu par kuģa 

cisternu atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz 

FOSFA biedru 

pārvaldnieks. FOSFA 

apvienotie kontroles 

sertifikāti, ko parakstījis 

Kapteinis/Pirmais Virsnieks 

vai atbilstošs paziņojums, 

ko parakstījis kuģa 

īpašnieks vai pilnvarots 

aģents, piemērojams pirms 

katras kravas iekraušanas 

vai pārvešanas. 

 

       Īpašu cauruļvadu 

izmantošana iekraušanas 

un izkraušanas laikā. 

 

Piesārņojums no tīrīšanas 

līdzekļiem  

Ķ maza  augsta 3. Parasti jūrniecības uzņēmumi pieturas pie 

labas prakses. 

 Pārbaudiet kuģa 

reģistrācijas žurnālu.  

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Šķīdinātājs no pārklājuma Ķ maza augsta 3. Šķīdinātāji no neapstrādātiem 

pārklājumiem tiek pārnesti uz eļļu, kas 

rafinēšanas laikā var nonākt taukskābju 

destilātos 

 Izmantojiet nerūsējošā 

tērauda cisternas vai — 

gadījumā, ja izmanto 

cisternas ar neapstrādātu 

pārklājumu, — 

neizmantojiet taukskābju 

destilātus barības 

ražošanai. 

Šķīdinātājs no pārklājuma 

Sildošie šķidrumi (THF) no 

iekārtām 

Ķ maza augsta 3. Joprojām var tikt izmantoti toksiski sildošie 

šķidrumi. Tomēr, ņemot vērā relatīvi 

zemas sildīšanas temperatūras 

transportēšanas laikā, iespējamība, ka var 

rasties sildošo šķidrumu noplūde, ir maza. 

FEDIOL Prakses kodekss attiecībā uz 

tauku un eļļu beztaras transportēšanu 

uz Eiropas Savienību un tās robežās 
(ieskaitot FOSFA darbības 

procedūras). 

Ja ir tikuši izmantoti 

apsildes šķidrumi, eļļas 

pārvadātājam ir 

jānodrošina dokumentācija 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un 

vajadzības gadījumā 

attiecīga analīze. 

Ieteicams izmantot 

apsildīšanu ar karstu ūdeni 

vai tvaiku. 

Hidrauliskās eļļas no 

pārnesamiem sūkņiem 

Ķ maza augsta 3. Hidrauliskās eļļas no pārnesamiem 

sūkņiem var būt toksiskas. 

 Izmantojot pārnesamus 

sūkņus, skaidri jānošķir 

hidrauliskais dzinējs no 

sūkņa. Ja tas nenotiek, 

jāizmanto pārtikas klases 

hidrauliskās eļļas. 

Hidrauliskie dzinēji, kas ir 

tieši saistīti ar sūkni, pieļauj 

nevēlamas hidraulisko eļļu 

noplūdes augu eļļā 

gadījumā, ja tiek bojāta 

izolācija. 

Sajaukšanās ar minerāleļļu  maza augsta 3. Sajaukšanās ar minerāleļļu notiek 

izcelsmes valstīs. Kontrole ir palielināta un 

iespējamais sajaukšanās risks ir 

samazināts. 

   

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

NOZARE 

ES 

(3.) Saulespuķu sēklu drupināšana 

Apvalki 

(3.2.) Neapstrādātu lecitīnu (līmvielu) ražošana 

(3.1.) Neapstrādātas eļļas ražošana 

(3.3.) Saulespuķu sēklu miltu ražošana 

Saulespuķu taukskābju 

destilāti 

Saulespuķu skābās eļļas 

Saulespuķu sēklu apvalki 

 (A) 

Transportēšana 

 Neapstrādāti lecitīni 

(3.3.) Apvalku ražošana 
Neapstrādāta, no līmvielām 

atdalīta saulespuķu sēklu eļļa 

Saulespuķu sēklu milti 

(B) Transportēšana 

Maisījums  (C) Uzglabāšana 

(B) Transportēšana 

(C) Uzglabāšana 

(B) 

Transportēšana 

(C) 

Uzglabāšana 

(1.) Saulespuķu 

sēklu audzēšana 

Saulespuķu sēklas 

Žāvētas 
saulespuķu sēklas 

 

(2.) Žāvēšana primārajā 
ražošanā 

(D
aļ

ēj
as

 

pa
rt

ija
s 

ra
fin

ēš
an

a)
 

 
(4.1.) 

Rafinētas 
saulespuķu 
sēklu eļļas 
ražošana 

(4.2.) 
Saulespuķu 
taukskābju 
destilātu 
ražošana 

 

(4.3.) 
Saulespuķ

u skābo 
eļļu 

ražošana 

 

(4.4.) 
Saulespuķu 
deodestilātu 

ražošana 

 

(4.) 

Rafinēšana 

Vaski 
Ziepju 

pamatvi

elas 

Lietots 

atkrāsošanas 

māls 

Saulespuķu deodestilāti 

Rafinēta saulespuķu sēklu eļļa  

(B) Transportēšana 

Filtrē

šana

s 

 

palīg

līdze

kļi 

(D
aļ

ēj
as

 

pa
rt

ija
s 

ra
fin

ēš
an

a)
 

(D) Transportēšana ar 

okeāna kuģi 

ĀRPUS ES 

Plūsmu diagramma barībai paredzētu saulespuķu sēklu eļļas produktu ražošanas ķēdei 

Eiropas Savienībā 

 (3.) Saulespuķu sēklu drupināšana 

 Apvalki 

(3.1.) Neapstrādātas eļļas un līmvielu ražošana 

(3.2.) Saulespuķu sēklu miltu ražošana 

Saulespuķu sēklu audzēšana 

Saulespuķu sēklas 

Žāvētas saulespuķu sēklas 
 

(A) Transportēšana 
Uzglabāšana 

Žāvēšana primārajā ražošanā 

Neapstrādāti lecitīni 

(3.3.) Apvalku ražošana 

Iekavās 
norādītie burti 

attiecas uz 
turpmākajām 

lapām 

 (4.1.) 
Rafinētas 

saulespuķu 

eļļas ražošana 

(4.2.) 
Saulespuķu 
taukskābju 
destilātu 
ražošana 

 

(4.3.) 
Saulespuķu 
skābo eļļu 
ražošana 

 

(4.) Rafinēšana Saulespuķu deodestilāti 

 
Saulespuķu 

taukskābju destilāti 

Saulespuķu 

skābās eļļas 

Vaski 
Ziepju 

pamatvi
elas 

Lietots 

atkrāsošanas 

māls 

(B) Transportēšana 

  
Uzglabāšana 

Neapstrādāta, no līmvielām 

atdalīta saulespuķu sēklu eļļa 

 Saulespuķu sēklu miltu 

destilāti 

Saulespuķu sēklu apvalki 

(A) Transportēšana 

(A) 

Transportēšana   Uzglabāšana 

(D) Transportēšana ar 

okeāna kuģi 

(4.4.) 
Saulespuķu 
deodestilātu 

ražošana 

 

Filtrēša

nas 

 

palīglīd

zekļi 

Rafinētā saulespuķu 

sēklu eļļa 
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 7. Saulespuķu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 1. Saulespuķu sēklu audzēšana* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL  

Ķ    Trešās valstis, kas eksportē 

saulespuķu sēklas (piemēram, 

Argentīna u. c.), audzēšanas laikā 

izmanto atļauto pesticīdu sarakstus, 

kas attiecībā uz dažām vielām var 

būt pretrunā ar Eiropas tiesību 

aktiem par pesticīdu atliekām. 

Attiecībā uz saulespuķu sēklām 

pesticīdu lietošana pēc ražas 

novākšanas šķiet riskantāka nekā 

pirms ražas novākšanas. 

EK Regula Nr. 396/2005 

aizliedz laist apgrozībā 

preces, kas neatbilst 

pielikumos noteiktajiem MAL 

(maksimālajiem atlieku 

līmeņiem). EK Regulas 

Nr. 178/2006 I pielikumā 

uzskaitīti pārtikas un barības 

produkti, uz kuriem 

attiecināmi maksimālie 

pesticīdu atlieku līmeņi. 

Regulas Nr. 149/2008 II, III un 

IV pielikumā noteikti MAL 

produktiem, kas uzskaitīti 

I pielikumā.  

  

Fitotoksīni Ķ    Saulespuķu sēklās var atrasties 

nezāles Datura Stramonium sēklas. 

Jo īpaši Francijas gadījumā. 

  Kā kontroles pasākums tiek 

ieteikta saulespuķu sēklu 

vizuāla pārbaude. 

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā. 
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 2. Saulespuķu sēklu žāvēšana primārajā ražošanas vietā* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņotāji, kas rodas 

žāvēšanas procesā  

        

- dioksīns Ķ    Atkritumu dedzināšana var 

izraisīt dioksīna veidošanos. 

Līdz šim drupināšanas 

ražotnēs konstatētie dioksīna 

līmeņi neapstrādātā 

saulespuķu sēklu eļļā ir bijuši 

zemāki par noteikšanas 

robežu. 

Prakses kodekss dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo 

polihlorbifenilu (PHB) 

piesārņojuma novēršanai un 

samazināšanai pārtikā un 

barībā (Kodekss CAC/RCP 

62-2006). 

 Saskaņā ar labu ražošanas 
praksi tiek ieteikts izmantot 
kurināmo, kas neizraisa dioksīna 
un dioksīniem līdzīgo 
savienojumu, kā arī citu kaitīgu 
piesārņotāju veidošanos.  

Tiešas apsildes gadījumā 
vajadzētu izmantot attiecīgus 
degļus. Ir jāveic uzraudzība, lai 
nodrošinātu, ka žāvēšanas vai 
karsēšanas procesi neizraisa 
paaugstināta dioksīnu un 
dioksīniem līdzīgo PHB līmeņa 
veidošanos. Nedrīkst izmantot 
atkritumu produktus kā kurināmo 
tiešajai žāvēšanai. 

Barības sastāvdaļām, kas 

iegūtas no 

saulespuķu sēklām, jāatbilst 
Direktīvā 2002/32/EK 
noteiktajiem dioksīna un 
dioksīnam līdzīgo PHB 
maksimālajiem līmeņiem. 

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija ir pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā. 
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Lietojums — saulespuķu sēklu drupināšana, eļļas rafinēšana un 
pārstrāde  

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Hidrauliskās eļļas vai 

smērvielas no iekārtām 

Ķ maza augsta 3. Hidrauliskās eļļas un smērvielas var 

saturēt toksiskus savienojumus. 

 Ar priekšnosacījumu programmu 
vajadzētu nodrošināt, ka tiek 
novērsts produkta piesārņojums ar 
nepārtikas klases hidrauliskajām 
eļļām vai smērvielām un ka 
produkta piesārņojuma risks ar 
pārtikas klases hidrauliskajām 
eļļām un smērvielām ir samazināts 
līdz minimumam. 
Priekšnosacījumu programmā 
varētu iekļaut izmantotā daudzuma 
reģistrēšanu. 

 

Piesārņotāji ūdenī, 

piemēram, PFOS un PFOA 

 

Ķ maza vidēja 2. Ūdens tiek izmantots drupināšanas un 

rafinēšanas procesā. 

Saskaņā ar Regulu 

Nr. 183/2005/EK barības 

ražošanā ir jālieto piemērotas 

kvalitātes ūdens. 

  

Tīrīšanas līdzekļi un katlu 

iekārtu ķīmiskās vielas 

Ķ vidēja vidēja 3. Tīrīšanas līdzekļi un tvaiki (izmantojot 

katlu iekārtu ķīmiskās vielas) nonāk 

saskarē ar produktu. 

 Ražošanas sistēmā izmantotie 

tīrīšanas līdzekļi ir jāaizskalo. 

Tīrīšanas līdzekļiem un katlu 

iekārtu ķīmiskajām vielām ir jābūt 

tādām, kas ir piemērotas 

izmantošanai pārtikas rūpniecībā. 

 

Sildošie šķidrumi (THF) no 

iekārtām 

 

Ķ vidēja augsta 4. Uzņēmumi, kas nav FEDIOL biedri, var 

joprojām lietot THF. 

Saskaņā ar FEDIOL Prakses 

kodeksu attiecībā uz pārtikas 

eļļu karsēšanu pārstrādes 

laikā THF lietošana nav 

atļauta. 

Jāizmanto karstais ūdens vai 

apsildīšana ar tvaiku. Pretējā 

gadījumā ar kontroles pasākumu 

vajadzētu nodrošināt, ka ir 

novērsts produkta piesārņojums ar 

sildošajiem šķidrumiem. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. Saulespuķu sēklu drupināšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Toksīni no kaitēkļu 

apkarošanas materiāliem 

Ķ maza augsta 3. Saindēti graudi no atvērtām 

kastēm var nonākt pārtikas ķēdē. 

 Ir jāizmanto kaitēkļu apkarošanas 

programma, kas atbilst 

izmantošanai pārtikas ķēdē. 

 

Toksiski savienojumi no 

heksāna, piemēram, 

benzols 

Ķ maza augsta 3. Rūpnieciskais heksāns var 

saturēt toksiskus savienojumus. 

Direktīva 2009/32/EK nosaka 

tīrības kritērijus heksāna 

izmantošanai eļļas augu sēklu 

drupināšanas laikā.  

Jāizmanto pārtikas klases heksāns.  

Svešķermeņi, piemēram, 

stikls, koks, metāls u. c. 

F vidēja vidēja 3. Var saturēt svešķermeņus  Jābūt ieviestai sistēmai, kas 

nodrošina svešķermeņu atdalīšanu. 
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 3.1. Neapstrādātas eļļas ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņotāji no filtrēšanas 

līdzekļiem 

Ķ maza augsta 3. Neapstrādāta eļļa, iespējams, var 

izskalot piesārņotājus no filtrēšanas 

līdzekļiem. 

 Jāizmanto tādi filtrēšanas 

līdzekļi, kas ir piemēroti 

izmantošanai pārtikas 

rūpniecībā. 

 

Minerāleļļas no bojātas 

reģenerācijas sistēmas 

Ķ vidēja vidēja 3. Heksāna atgūšanai tiek izmantotas 

pārtikas klases, zemas līdz vidējas 

viskozitātes minerāleļļas. 

Drupināšanas ražotnes interesēs ir 

atgūt pēc iespējas vairāk heksāna 

un tādējādi uzturēt reģenerācijas 

sistēmu kārtībā. 

 Reģenerācijas sistēmā 

jāizmanto pārtikas klases 

minerāleļļas. Ar 

priekšnosacījumu programmu 

vajadzētu nodrošināt, ka tiek 

novērsts produkta 

piesārņojums ar nepārtikas 

klases eļļām un ka produkta 

piesārņojuma risks ar pārtikas 

klases eļļām ir samazināts 

līdz minimumam. 

Priekšnosacījumu programmā 

varētu iekļaut izmantotā 

daudzuma reģistrēšanu. 

Holandiešu LRP standarts 

nosaka ierobežojumu 

C saturam (10-40) saulespuķu 

sēklu eļļās un blakusproduktos 

līdz 1000 mg/kg. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas saulespuķu sēklās, ir 

konstatēts, ka atlieku līmeņi 

nepārsniedz tiesību aktos noteiktās 

robežvērtības.  

MAL politika trešās valstīs atšķiras 

no ES MAL politikas. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir 

noteikti pesticīdu atlieku 

līmeņi. Ar šo regulu ir atļauts 

piemērot pārstrādes/ 

koncentrācijas koeficientu 

pesticīdiem pārstrādātos 

produktos, ja vien tiek 

nodrošināts pārtikas 

nekaitīgums. 

FEDIOL nostājā (11SAF181) 

secināts, ka, balstoties uz 

vidējo eļļas saturu saulespuķu 

sēklās, kas ir diapazonā no 

 *Dažās saulespuķu sēklu 

izcelsmes vietās var būt vidējs 

risks par MAL pārsniegšanu 

attiecībā uz konkrētu pesticīdu 

atliekām. 

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

lai noteiktu MAL saulespuķu 

sēklu eļļā, būtu jāizmanto 

pārstrādes koeficients 2,5. 

FEDIOL līgums par 

saulespuķu sēklu iegādi no 

Melnās jūras reģiona (satur 

punktu par saderību ar ES 

MAL tiesību aktiem). 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr iespēja 

konstatēt to klātbūtni neapstrādātā 

saulespuķu sēklu eļļā ir ļoti maza.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz 

daudzu pesticīdu atliekām 

barībā 

  

Heksāna atliekas 

neapstrādātā eļļā pēc 

reģenerācijas 

Ķ augsta neliela 3. Pēc eļļas ekstrahēšanas ar heksānu 

un turpmākās heksāna 

reģenerācijas no eļļas neapstrādāta 

eļļa satur heksānu atlieku 

daudzumos. 

Regula Nr. 767/2009 par 

barības laišanu tirgū paredz, 

ka barības sastāvdaļās 

nedrīkst būt ķīmiski 

piemaisījumi, kas radušies 

ražošanas procesā un no 

pārstrādē izmantotajiem 

palīglīdzekļiem, izņemot, ja 

Reģistrā ir noteikts to 

maksimālais saturs. Regula 

Nr. 68/2013, ar ko izveido 

barības sastāvdaļu reģistru, 

nosaka šo ķīmisko 

piemaisījumu maksimālo 

saturu kā 0,1 % (1000 ppm). 

 Toksikoloģiskie novērtējumi 

parāda, ka neapstrādāta eļļa ar 

heksāna līmeņiem līdz pat 

1000 ppm barībā ir nekaitīga. 

FOSFA noteiktā 

uzliesmošanas temperatūras 

robeža ir 121 °C, kas saistīts 

ar transportēšanas un 

uzglabāšanas drošību. 
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 3.2. Neapstrādātu lecitīnu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Minerāleļļas no bojātas 

reģenerācijas sistēmas 

Ķ vidēja augsta 3. Heksāna atgūšanai tiek izmantotas 

pārtikas klases, zemas līdz vidējas 

viskozitātes minerāleļļas. 

Drupināšanas ražotnes interesēs ir 

atgūt pēc iespējas vairāk heksāna 

un tādējādi uzturēt reģenerācijas 

sistēmu kārtībā. 

 Reģenerācijas sistēmā 

jāizmanto pārtikas klases 

minerāleļļas. Ar 

priekšnosacījumu programmu 

vajadzētu nodrošināt, ka tiek 

novērsts produkta 

piesārņojums ar nepārtikas 

klases eļļām un ka produkta 

piesārņojuma risks ar pārtikas 

klases eļļām ir samazināts 

līdz minimumam. 

Priekšnosacījumu programmā 

varētu iekļaut izmantotā 

daudzuma reģistrēšanu. 

Holandiešu LRP standarts 

nosaka ierobežojumu 

C saturam (10-40) saulespuķu 

sēklu eļļās un blakusproduktos 

līdz 1000 mg/kg. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas saulespuķu sēklās, ir 

konstatēts, ka atlieku līmeņi 

nepārsniedz tiesību aktos noteiktās 

robežvērtības.  

MAL politika trešās valstīs atšķiras 

no ES MAL politikas. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir 

noteikti pesticīdu atlieku 

līmeņi. Ar šo regulu ir atļauts 

izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem 

pārstrādātos produktos, ja 

vien tiek nodrošināts pārtikas 

nekaitīgums. 

FEDIOL līgums par 

saulespuķu sēklu iegādi no 

Melnās jūras reģiona (satur 

punktu par saderību ar ES 

MAL tiesību aktiem). 

 *Dažās saulespuķu sēklu 

izcelsmes vietās var būt vidējs 

risks par MAL pārsniegšanu 

attiecībā uz konkrētu pesticīdu 

atliekām. 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr iespēja 

konstatēt to klātbūtni neapstrādātā 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz 

daudzu pesticīdu atliekām 
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 dzīvnieku barībā saulespuķu sēklu eļļā ir ļoti maza.  barībā 

Heksāna atliekas 

neapstrādātā eļļā pēc 

reģenerācijas 

Ķ augsta neliela 3. Pēc eļļas ekstrahēšanas ar heksānu 

un turpmākās heksāna 

reģenerācijas no eļļas neapstrādāta 

eļļa satur heksānu atlieku 

daudzumos. 

Regula Nr. 767/2009 par 

barības laišanu tirgū paredz, 

ka barības sastāvdaļās 

nedrīkst būt ķīmiski 

piemaisījumi, kas radušies 

ražošanas procesā un no 

pārstrādē izmantotajiem 

palīglīdzekļiem, izņemot, ja 

Reģistrā ir noteikts to 

maksimālais saturs. Regula 

Nr. 68/2013, ar ko izveido 

barības sastāvdaļu reģistru, 

nosaka šo ķīmisko 

piemaisījumu maksimālo 

saturu kā 0,1 % (1000 ppm). 

 Toksikoloģiskie novērtējumi 

parāda, ka barības sastāvdaļas 

ar heksāna līmeņiem līdz pat 

1000 ppm ir nekaitīga. FOSFA 

noteiktā uzliesmošanas 

temperatūras robeža ir 121 °C, 

kas saistīts ar transportēšanas 

un uzglabāšanas drošību. 

Patogēni B maza vidēja 2. Mikrobioloģiskā kultūra, kas 

radusies no neapstrādātiem 

lecitīniem iztvaikojušā ūdens 

kondensācijas rezultātā.  
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 3.3. Saulespuķu sēklu miltu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Dioksīns no pretsalipes 

vielas 

Ķ maza augsta 3. Pretsalipes vielas izcelsme ir 

minerāla, un tā var saturēt dioksīnu 

pēc savas būtības. Dioksīns ir 

toksisks cilvēkiem un dzīvniekiem. 

Regulā Nr. 2439/1999/EK ir 

noteikti kvalitātes kritēriji 

pretsalipes vielām. 

Jāiepērk pārtikas klases 

pretsalipes viela. 

 

Salmonella B augsta augsta 4. Salmonella ir galvenais 

apdraudējums attiecībā uz barības 

mikrobioloģisko piesārņojumu. 

Salmonella ir plaši izplatīta vidē, un 

katram pārtikas ķēdes posmam, 

sākot no ražotājiem un beidzot ar 

patērētājiem, ir sava loma riska 

mazināšanā saistībā ar kaitējumu, 

ko Salmonella var nodarīt 

dzīvniekiem un cilvēkiem. FEDIOL 

kopā ar trim citām asociācijām, kas 

pārstāv barības piegādātājus un 

patērētājus, proti, FEFAC, 

COCERAL un COPA-COGECA, ir 

uzņēmušies atbildību izdot 

ieteikumus nozarei, lai palīdzētu tai 

kontrolēt Salmonellu un 2011. gada 

jūnijā publicējusi izdevumu “Kopējie 

principi Salmonellas riska 

pārvaldībai barības ķēdē”. Lai 

nodrošinātu šos principus, ir izdarīti 

grozījumi Eiropas Labas prakses 

rokasgrāmatā par nekaitīgu barības 

sastāvdaļu rūpniecisko ražošanu. 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA kopējie 

principi Salmonellas riska 

pārvaldībai barības ķēdē. 

 

FEDIOL ieteikumi par mitruma 

saturu rapšu sēklu miltos un 

saulespuķu sēklu miltos. 

 

 

Operatoru PRP programmai 

jāietver šādi pasākumi: 

a) pasargāt barības 

sastāvdaļas no piesārņojuma 

pārstrādes un uzglabāšanas 

laikā, piemēram, ar slēgtām 

sistēmām, higiēnas praksēm, 

sadalot telpas piemērotās 

higiēniskās zonās; 

b) ievērot laiku un 

temperatūru, kas norādīts uz 

tostēšanas ierīces, kurā 

notiek šķīdinātāja atdalīšana 

(DT); 

c) veikt mitruma kontroli 

miltiem/raušiem. FEDIOL 

iesaka maksimālo mitruma 

satura līmeni saulespuķu 

sēklu miltos kā 12,5 %. 

 

Ja pārraudzības sistēma 

norāda, ka Salmonella ir 

atrodama gatavās barības 

sastāvdaļās, jāapsver šādas 

Operatoram ir jāievieš līnijas 

uzraudzība, ņemot paraugus 

no visas līnijas, sākot ar vietu, 

kur produkts atstāj DT, līdz 

vietai, kur tas nokļūst 

uzglabāšanas tvertnē, kā arī 

līdz izkraušanas zonai, to 

ieskaitot. 

 

Operatoram ir jānosaka 

reālistiski mērķi, lai samazinātu 

miltu/raušu piesārņojuma 

biežumu ar Salmonellu, 

balstoties uz vēsturiskiem 

datiem. 

 

) 
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 darbības: 

o veikt serotipa noteikšanu un 
izsekojamību, lai identificētu 
piesārņojuma avotu; 

o pārskatīt pārstrādes 
apstākļus un attiecīgās 
priekšnosacījumu 
programmas; 

o papildus tīrīt noliktavas un 
automašīnas (ja atbilstoši);  

o papildus tīrīt iekārtas un 
aprīkojumu;  

o pārskatīt iepriekšējās 
pārraudzības rezultātus; 

o apsvērt papildu apmācības 
vai izmaiņas procesā vai 
procedūrās; 

piemērot ķīmisko apstrādi ar 

mērķi samazināt Salmonellu 

līdz pieņemamiem līmeņiem. 

 

Dioksīns no lietotā 

atkrāsošanas māla 

Ķ maza augsta 3. Atkrāsošanas māla izcelsme ir 

minerāla, un tas var saturēt dioksīnu 

pēc savas būtības. Dioksīns ir 

toksisks cilvēkiem un dzīvniekiem. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz 

dioksīna saturu augu 

izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) un 

nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB 

summu līdz  

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

PCB-TEQ). 

FEDIOL ir izstrādājusi 

Prakses kodeksu attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem, kurā iekļauta 

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas 

māls no piegādātājiem, kuri 

ievēro FEDIOL specifikācijas, 

kas uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem. 

Šis risks attiecas tikai uz 

integrētajām smalcināšanas un 

rafinēšanas iekārtām. 

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

dioksīnam līdzīgo PHB robeža 

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

PCB-TEQ) kā augšējā 

vērtība. 

Mikotoksīni Ķ maza augsta 3. Rezultāts nepietiekamai saulespuķu 

sēklu žāvēšanai 

 Kontrolējiet mikotoksīnu 

līmeni saulespuķu sēklu 

miltos. 

 

Kadmijs Ķ vidēja augsta 4. Kadmija koncentrāti miltos 

drupināšanas laikā. Atkarībā no 

ģeogrāfiskās izcelsmes saulespuķu 

sēklām pastāv risks saturēt tādus 

kadmija līmeņus, kas var pārsniegt 

miltiem noteiktos maksimālos 

līmeņus. Mēslojums uz zemas 

kvalitātes fosfora bāzes var saturēt 

augstus kadmija līmeņus.  

Direktīva 2002/32/EK 

ierobežo kadmija klātbūtni 

augu izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 1 ppm. 

Atkarībā no sēklu izcelsmes 

kontrolējiet ienākošo 

saulespuķu partijas. 

Šis risks attiecas uz konkrētām 

ģeogrāfiskās izcelsmes vietām. 

 

Heksāna atliekas Ķ augsta neliela 3. Heksāna atliekas ir eļļas augu sēklu 

miltos. 

Regula Nr. 767/2009 par 

barības laišanu tirgū paredz, 

ka barības sastāvdaļās 

nedrīkst būt ķīmiski 

piemaisījumi, kas radušies 

ražošanas procesā un no 

pārstrādē izmantotajiem 

palīglīdzekļiem, izņemot, ja 

Reģistrā ir noteikts to 

maksimālais saturs. Regula 

Nr. 68/2013, ar ko izveido 

barības sastāvdaļu reģistru, 

nosaka šo ķīmisko 

piemaisījumu maksimālo 

saturu kā 0,1 % (1000 ppm). 

 Toksikoloģiskie novērtējumi 

parāda, ka eļļas sēklu milti ar 

heksāna līmeņiem līdz pat 

1000 ppm barībā ir droša. 

Uzņēmums OVID Vācijā ir 

izstrādājis drošības datu lapu, 

kurā minēts, ka heksāna 

maksimālā vērtība saulespuķu 

sēklu miltos 300 ppm, lai 

novērstu sprādzienu, 

transportējot tos ar baržu. 

Arsēns Ķ maza vidēja 2. Arsēna piesārņojums saulespuķu 

sēklās novērots Spānijā. 
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 Datura Stramonium B maza* vidēja 2.  Direktīva 2002/32/EK nosaka 

maksimālo Datura 

Stramonium saturu barības 

sastāvdaļās līdz 1000 ppm 

 *Dažās saulespuķu sēklu 

izcelsmes vietās var būt vidējs 

risks par Datura Stramonium 

maksimālās robežas 

pārsniegšanu saulespuķu 

sēklu miltos. 
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Saulespuķu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 
 3.4. Saulespuķu sēklu apvalku atdalīšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Salmonella B augsta augsta 4. Salmonella ir galvenais apdraudējums 

attiecībā uz barības mikrobioloģisko 

piesārņojumu. Salmonella ir plaši izplatīta 

vidē, un katram pārtikas ķēdes posmam, 

sākot no ražotājiem un beidzot ar 

patērētājiem, ir sava loma riska 

mazināšanā saistībā ar kaitējumu, ko 

Salmonella var nodarīt dzīvniekiem un 

cilvēkiem. FEDIOL kopā ar trim citām 

asociācijām, kas pārstāv barības 

piegādātājus un patērētājus, proti, FEFAC, 

COCERAL un COPA-COGECA, ir 

uzņēmušies atbildību un 2011. gada jūnijā 

publicējuši izdevumu “Kopējie principi 

Salmonellas riska pārvaldībai barības 

ķēdē”. Lai nodrošinātu šos principus, ir 

izdarīti grozījumi Eiropas Labas prakses 

rokasgrāmatā par nekaitīgu barības 

sastāvdaļu rūpniecisko ražošanu. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA kopējie 

principi Salmonellas riska 

pārvaldībai barības ķēdē. 

 

Operatoru PRP programmai 

jāietver šādi pasākumi: 

a) pasargāt barības 

sastāvdaļas no piesārņojuma 

pārstrādes un uzglabāšanas 

laikā, piemēram, ar slēgtām 

sistēmām, higiēnas praksēm, 

sadalot telpas piemērotās 

higiēniskās zonās; 

b) veikt mitruma kontroli  

Ja pārraudzības sistēma 

norāda, ka Salmonella ir 

atrodama gatavās barības 

sastāvdaļās, jāapsver šādas 

darbības: 

o  veikt serotipa noteikšanu un 
izsekojamību, lai identificētu 
piesārņojuma avotu; 

o  pārskatīt pārstrādes 
apstākļus un attiecīgās 
priekšnosacījumu 
programmas; 

o  papildus tīrīt noliktavas un 
automašīnas (ja atbilstoši);  

o  papildus tīrīt iekārtas un 
aprīkojumu;  

o  pārskatīt iepriekšējās 
pārraudzības rezultātus; 

o  apsvērt iespēju veikt papildu 
apmācības vai izmaiņas 
procesā vai procedūrās; 

 piemērot ķīmisko apstrādi ar 

mērķi samazināt Salmonellu 
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 līdz pieņemamiem līmeņiem. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu atliekas 

saulespuķu sēklās, ir konstatēts, ka atlieku 

līmeņi nepārsniedz tiesību aktos noteiktās 

robežvērtības.  

MAL politika trešās valstīs atšķiras no ES 

MAL politikas. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir 

noteikti pesticīdu atlieku 

līmeņi.  

FEDIOL līgums par 

saulespuķu sēklu iegādi no 

Melnās jūras reģiona (satur 

punktu par saderību ar ES 

MAL tiesību aktiem). 

 *Dažās saulespuķu sēklu 

izcelsmes vietās var būt 

vidējs risks par MAL 

pārsniegšanu attiecībā 

uz konkrētu pesticīdu 

atliekām. 
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 4. Rafinēšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņotāji pārstrādes 

palīglīdzekļos  

(sārmu šķīdums, skābes), 

piemēram, dzīvsudrabs 

kaustiskajā sodā 

Ķ maza augsta 3. Pārstrādes palīglīdzekļi nonāk 

saskarē ar produktu. 

 Pārstrādes palīglīdzekļiem, kas nonāk 

tiešā saskarē ar eļļu, jābūt piemērotiem 

izmantošanai pārtikā vai tiem jābūt 

pārtikas klases. 
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  4.1. Rafinētas saulespuķu sēklu eļļas ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Dioksīns un dioksīnam 

līdzīgie PHB 

Ķ maza augsta 3. Potenciāls dioksīna 

piesārņojuma avots eļļā ir 

saulespuķu sēklu žāvēšana 

un atkrāsošanas māls. Tomēr 

atkrāsošanas māla devas 

līmenis rafinēšanas laikā ir 

tikai 1–3 %. Dioksīns daļēji 

iztvaiko destilēšanas laikā. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

saturu augu izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) un nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

un dioksīnam līdzīgo PHB summu 

līdz 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). FEDIOL ir izstrādājusi 
Prakses kodeksu attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga atkrāsošanas 

māla iepirkuma nosacījumiem, kurā 

iekļauta maksimālā dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB robeža 

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

TEQ) kā augšējā vērtība. 

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas 

māls no piegādātājiem, kuri 

ievēro FEDIOL specifikācijas, 

kas uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem. 

 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 3. Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas saulespuķu sēklās, ir 

konstatēts, ka atlieku līmeņi 

nepārsniedz tiesību aktos 

noteiktās robežvērtības. 

Tomēr pesticīdu lietošana pēc 

ražas novākšanas ir riskanta, 

jo var izraisīt to, ka 

saulespuķu sēklas un jebkurš 

rafinēšanas blakusprodukts 

neatbildīs MAL, ja vien 

atliekas netiks pilnībā 

atdalītas neapstrādātas eļļas 

rafinēšanas laikā. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti 

pesticīdu atlieku līmeņi. Ar šo regulu 

ir atļauts izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem pārstrādātos 

produktos, ja vien tiek nodrošināts 

barības nekaitīgums. 

FEDIOL nostājā (11SAF181) 

secināts, ka, balstoties uz vidējo 

eļļas saturu saulespuķu sēklās, kas 

ir diapazonā no 40 % līdz 45 %,  

2. lai noteiktu MAL saulespuķu sēklu 

eļļā, būtu jāizmanto pārstrādes 

koeficients 2,5. 

Gadījumā, ja pesticīdu atlieku 

līmenis pārsniedz noteikto 

ierobežojumu, jāveic barības 

nekaitīguma nodrošinājums. 

*Dažās saulespuķu sēklu 

izcelsmes vietās var būt vidējs 

risks par MAL pārsniegšanu 

attiecībā uz konkrētu pesticīdu 

atliekām. 

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

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var 

būt sastopami vidē. Tomēr 

iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā saulespuķu 

sēklu eļļā ir ļoti maza.  

Direktīvā 2002/32/EK ir noteiktas 

robežvērtības attiecībā uz vairākām 

pesticīdu atliekām dzīvnieku barībā. 

  

Mikrobioloģiskais 

piesārņojums 

 

B maza vidēja 2. Mitruma saturs (t. i., ūdens 

aktivitāte) rafinētās eļļās ir 

pārāk zems baktēriju 

augšanai. 

   

Svešķermeņi, piemēram, 

stikls, koks, metāls u. c. 

F vidēja vidēja 3. Var saturēt svešķermeņus  Piemērojiet higiēnas prakses 

(piem., slēgtas sistēmas) 

Filtrējiet pirms iekraušanas  
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Saulespuķu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

  4.2. Fizikālā rafinēšana: saulespuķu taukskābju destilātu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

         

Dioksīns Ķ maza augsta 3. Potenciāls dioksīna piesārņojuma 

avots eļļas rafinēšanas laikā ir 

atkrāsošanas māls. Tomēr 

atkrāsošanas māla devas līmenis 

rafinēšanas laikā ir tikai 1–3 %. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

saturu augu izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) un nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB summu līdz 

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

Dzīvnieku barībai paredzētus 

produktus, kas satur nevēlamas vielas, 

kuru daudzums pārsniedz tiesību aktā 

noteikto pieļaujamo līmeni, nedrīkst 

jaukt atšķaidīšanas nolūkā kopā ar tiem 

pašiem vai citiem produktiem, kas 

paredzēti dzīvnieku barībai (Direktīva 

2002/32/EK). 

Saskaņā ar Regulu Nr. 225/2012, ar ko 

groza Regulu Nr. 183/2005, ar ko 

paredz barības higiēnas prasības, 

dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

summu pārbauda 100 % taukskābju 

destilātu partiju, kas paredzētas 

barībai.  

FEDIOL ir izstrādājusi Prakses 

kodeksu attiecībā uz izmantošanai 

eļļas rafinēšanā predzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem, kurā iekļauta maksimālā 

dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

robeža 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) kā augšējā vērtība. 

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas 

māls no piegādātājiem, kuri 

ievēro FEDIOL specifikācijas, 

kas uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem. 

 

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

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas saulespuķu sēklās, ir 

konstatēts, ka atlieku līmeņi 

nepārsniedz tiesību aktos noteiktās 

robežvērtības. Tomēr pesticīdu 

lietošana pēc ražas novākšanas ir 

riskanta, jo var izraisīt to, ka 

saulespuķu sēklas un jebkurš 

rafinēšanas blakusprodukts 

neatbildīs MAL. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti 

pesticīdu atlieku līmeņi. Ar šo regulu ir 

atļauts piemērot pārstrādes/ 

koncentrācijas koeficientu pesticīdiem 

pārstrādātos produktos, ja vien tiek 

nodrošināts barības nekaitīgums.  

 *Dažās saulespuķu 

sēklu izcelsmes vietās 

var būt vidējs risks 

par MAL 

pārsniegšanu 

attiecībā uz konkrētu 

pesticīdu atliekām. 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ maza augsta 3. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr iespēja 

konstatēt to klātbūtni neapstrādātā 

saulespuķu sēklu eļļā ir ļoti maza; 

tās koncentrēsies taukskābju 

destilātos rafinēšanas laikā. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz daudzu 

pesticīdu atliekām barībā 

Neatbilstošus produktus 

nedrīkst izmantot dzīvnieku 

barībā. 
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 4.3. 
Ķīmiskā rafinēšana: saulespuķu ziepju pamatvielu (sāļu) un 
saulespuķu no deodestilātiem brīvo skābo eļļu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza* vidēja 2. Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas saulespuķu sēklās, ir 

konstatēts, ka atlieku līmeņi 

nepārsniedz tiesību aktos 

noteiktās robežvērtības. 

Tomēr pesticīdu lietošana pēc 

ražas novākšanas ir riskanta, 

jo var izraisīt to, ka 

saulespuķu sēklas un jebkurš 

rafinēšanas blakusprodukts 

neatbildīs MAL. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti 

pesticīdu atlieku līmeņi. Ar šo regulu 

ir atļauts izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem pārstrādātos 

produktos, ja vien tiek nodrošināts 

barības nekaitīgums. 

 

 *Dažās saulespuķu sēklu 

izcelsmes vietās var būt vidējs 

risks par MAL pārsniegšanu 

attiecībā uz konkrētu pesticīdu 

atliekām. 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var 

būt sastopami vidē. Tomēr 

iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā saulespuķu 

sēklu eļļā ir ļoti maza.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz daudzu 

pesticīdu atliekām barībā. 

.  

Dioksīns Ķ ļoti maza augsta 2. FEDIOL faktu lapa par 

drupināšanu un rafinēšanu 

attiecībā uz ziepju pamatvielu 

ražošanu (atsauce 

12SAF183) norāda uz to, ka 

eļļā šķīstošo piesārņotāju 

līmenis ziepju pamatvielās 

atspoguļo līmeni 

neapstrādātās eļļās. 

Saskaņā ar Regulu Nr. 225/2012, ar 

ko groza Regulu Nr. 183/2005, ar ko 

paredz barības higiēnas prasības, 

dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

summu pārbauda 100 % ziepju 

pamatvielu un skābo eļļu partiju, kas 

paredzētas barībai.  

 

 Tāpēc integrētajās 

drupināšanas un rafinēšanas 

iekārtās ziepju pamatvielas var 

tikt droši atliktas atpakaļ miltos. 
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 4.4. Ķīmiskā rafinēšana: saulespuķu deodestilātu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

         

Dioksīns Ķ vidēja augsta 4. Potenciāls dioksīna piesārņojuma 

avots eļļas rafinēšanas laikā ir 

atkrāsošanas māls. Ķīmiskās 

rafinēšanas laikā dioksīni 

koncentrējas deodestilātos. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

saturu augu izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) un nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB summu līdz 

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

Dzīvnieku barībai paredzētus 

produktus, kas satur nevēlamas vielas, 

kuru daudzums pārsniedz tiesību aktā 

noteikto pieļaujamo līmeni, nedrīkst 

jaukt atšķaidīšanas nolūkā kopā ar tiem 

pašiem vai citiem produktiem, kas 

paredzēti dzīvnieku barībai (Direktīva 

2002/32/EK). 

 

Saskaņā ar Regulu Nr. 225/2012, ar ko 

groza Regulu Nr. 183/2005, ar ko 

paredz barības higiēnas prasības, 

dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

summu pārbauda 100 % deodestilātu 

partijās, kas paredzētas barībai.  

FEDIOL ir izstrādājusi Prakses 

kodeksu attiecībā uz izmantošanai 

eļļas rafinēšanā predzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem, kurā iekļauta maksimālā 

dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

robeža 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas māls 

no piegādātājiem, kuri ievēro 

FEDIOL specifikācijas, kas 

uzskaitītas FEDIOL Prakses 

kodeksā attiecībā uz izmantošanai 

eļļas rafinēšanā paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem. 

 

Deodestilātus no ķīmiskās 

rafinēšanas ir aizliegts izmantot 

barībā, ja vien tie nav apstrādāti tā, 

lai nodrošinātu, ka dioksīna līmeņi 

atbilst ierobežojumiem, kas noteikti 

Direktīvā 2002/32 par nevēlamām 

vielām (sk. arī FEDIOL faktu lapu 

par apstrādātiem deodestilātiem 

izmantošanai barībā; atsauce 

12SAF196). 

Taukvielu produktus, kas iegūti no 

partijas rafinēšanas procesiem, 

kuros apvieno fizikālās un ķīmiskās 

rafinēšanas posmus vienā un tajā 

pašā iekārtā, var izmantot barības 

nolūkos, ar nosacījumu, ka pastāv 

analītiski pierādījumi par dioksīna un 

pesticīdu atlieku ierobežojumu 

līmeņu ievērošanu. 

 

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas māls 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 TEQ) kā augšējā vērtība. no piegādātājiem, kuri ievēro 

FEDIOL specifikācijas, kas 

uzskaitītas FEDIOL Prakses 

kodeksā attiecībā uz izmantošanai 

eļļas rafinēšanā paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem. 

 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ vidēja vidēja 3. Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas saulespuķu sēklās, ir 

konstatēts, ka atlieku līmeņi 

nepārsniedz tiesību aktos noteiktās 

robežvērtības. Tomēr ķīmiskās 

rafinēšanas laikā dioksīni 

koncentrējas destilātos. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti 

pesticīdu atlieku līmeņi. Ar šo regulu ir 

atļauts izmantot pārneses koeficientu 

atļautiem pesticīdiem pārstrādātos 

produktos, ja vien tiek nodrošināts 

barības nekaitīgums. 

  

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ vidēja augsta 4. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr iespēja 

konstatēt to klātbūtni neapstrādātā 

saulespuķu sēklu eļļā ir ļoti maza, 

bet tie koncentrēsies destilātos 

rafinēšanas laikā.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz daudzu 

pesticīdu atliekām barībā. 

Deodestilātus no ķīmiskās 

rafinēšanas ir aizliegts izmantot 

barībā, ja vien tie nav apstrādāti t;a, 

lai nodrošinātu, ka dioksīna līmeņi 

atbilst ierobežojumiem, kas noteikti 

Direktīvā 2002/32 par nevēlamām 

vielām (sk. arī FEDIOL faktu lapu 

par apstrādātiem deodestilātiem 

izmantošanai barībā; atsauce 

12SAF196).  
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 5. Saulespuķu sēklu eļļas hidrogenēšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Niķelis  Ķ maza augsta 3. Niķelis tiek izmantots kā 

katalizators eļļas 

hidrogenēšanas 

(cietināšanas) laikā.  

 Pārstrādes palīglīdzekļiem, kas nonāk 

tiešā saskarē ar eļļu, jābūt piemērotiem 

izmantošanai pārtikā vai tiem jābūt 

pārtikas klases. 

Filtrējiet cietināto eļļu. 

 

FEDIOL biedru cietinātajās 

eļļās niķeļa saturs ir ievērojami 

zemāks par 20 ppm. 
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A. Saulespuķu sēklu un saulespuķu sēklu miltu uzglabāšana un 

transportēšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  
IESPĒJAMĪ

BA  

SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Toksīni no kaitēkļu 

apkarošanas materiāliem 

Ķ maza augsta 3. Saindēti graudi no atvērtām kastēm var nonākt 

pārtikas ķēdē. 

 Ir jāizmanto kaitēkļu 

apkarošanas programma, 

kas atbilst izmantošanai 

pārtikas ķēdē. 

 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ vidēja vidēja 3. Pesticīdu lietošana attiecībā uz eļļas augu 

sēklām pēc ražas novākšanas ir riskanta, ņemot 

vērā ierobežoto laiku, kad pesticīdi var 

sadalīties. Valstis, kas eksportē eļļas augu 

sēklas, izmanto pesticīdu sarakstus, kas 

attiecībā uz dažām vielām var būt pretrunā ar 

Eiropas tiesību aktiem par pesticīdu atliekām, jo 

īpaši attiecībā uz mīkstajām sēklām, piemēram, 

saulespuķu sēklām. Pesticīdi no iepriekšējām 

kravām uzglabāšanas un transportēšanas laikā 

var piesārņot saulespuķu sēklas. 

Regula Nr. 396/2005 aizliedz 

laist apgrozībā preces, kas 

neatbilst pielikumos noteiktajiem 

MAL (maksimālajiem atlieku 

līmeņiem). 

Transportēšanas un 

uzglabāšanas 

uzņēmumiem pesticīdi 

jāizmanto pareizi un 

jādokumentē to lietošana. 

Pretējā gadījumā tiem 

jāapstiprina, ka 

transportēšanas un 

uzglabāšanas laikā 

izmantoto pesticīdu atlieku 

līmeņi atbilst ES tiesību 

aktiem. 

 

Piesārņojums no 

iepriekšējās kravas 

transportēšanas laikā 

lauksaimniecības ratos, 

kravas automašīnā vai 

baržā, vai okeāna kuģī 

Ķ maza augsta 3. Eļļas augu sēklu un eļļas sēklu miltu 

transportēšana parasti netiek veikta, izmantojot 

transportlīdzekļus, kas ir īpaši paredzēti pārtikas 

vai barības pārvadāšanai. 

 Transportēšanas 

uzņēmumiem pirms 

iekraušanas ir jāiztīra 

lauksaimniecības rati, 

kravas mašīnas, baržas un 

okeāna kuģi. Pirms 

iekraušanas jāveic tīrības 

pārbaude. 

 

Piesārņojums no 

iepriekšējās kravas 

uzglabāšanas laikā 

Ķ maza augsta 3. Eļļas augu sēklas un eļļas sēklu milti var būt 

pakļauti piesārņojumam no iepriekšējām 

kravām, kas satur mikotoksīnus. 

 Uzglabāšanas 

uzņēmumiem pirms 

lietošanas ir jāiztīra 

uzglabāšanas vietas un 

jāveic tajās tīrības 

 



 

EFISC rokasgrāmata — nozares atsauces dokuments par nekaitīgu barības sastāvdaļu ražošanu eļļas augu sēklu drupināšanas un augu eļļas rafinēšanas procesā 

 106 

Barība 
Saulespuķu sēklu miltu un eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 pārbaude. 

Sajaukšanās ar melamīnu Ķ maza vidēja 2. Analīzēs melamīns imitē proteīnus. Regula Nr. 2002/32 nosaka 
ierobežojumu 2,5 mg/kg 
melamīna barības sastāvdaļās. 

  

 

 

 

Jauns 

B. 

Saulespuķu sēklu eļļas un atvasinātu, barībai paredzētu 

produktu transportēšana ar cisternām, dzelzceļa cisternām, 

baržām vai piekrastes kuģiem (neskaitot okeāna kuģus). 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums no 

iepriekšējās kravas 

        

- Autocisternas, dzelzceļa 
cisternas un baržas  

Ķ vidēja augsta 4. Cisternas un baržas var būt iepriekš 

izmantotas produktiem, kas nav 

saderīgi ar pārtiku un barību, 

piemēram, petroķīmiskajiem 

produktiem. 

 Cisternām un baržām, kas 

nav īpaši paredzētas pārtikas 

vielu vai barības vielu 

pārvadāšanai, jāveic 

apstiprināta tīrīšanas 

procedūra. 

 

Cisternas, konteineri, 

dzelzceļa cisternas un baržas, 

attiecībā uz kuriem tiek 

ievēroti ES pārtikas produktu 

transportēšanas standarti 

Ķ maza augsta 3. Lielāko daļu augu eļļu transportē ar 

tādiem transportlīdzekļiem, kas ir 

paredzēti pārtikas produktiem. 

Regula Nr. EK/852/2004 par 

pārtikas produktu higiēnu 

nosaka šķidro pārtikas 

produktu transportēšanu ar 

cisternām, dzelzceļa 

cisternām un baržām, kas 

paredzēti pārtikas produktu 

pārvadāšanai. 

FEDIOL Darba prakses 

kodekss par lielizmēra 

autoceļu un konteineru 

transporta izmantošanu 

Pārbaudīt iepriekšējās kravas 

ar FEDIOL praktisko ceļvedi 

iepriekšējām kravām attiecībā 

uz transportēšanas veidu un 

cisternas oderējumu (atsauce 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 pārtikai paredzētu tauku un 

eļļu pārvadāšanai (atsauce 

07COD138). 

- Autocisternas, attiecībā uz 

kurām tiek ievēroti ES 

pārtikas produktu 

transportēšanas standarti 

Ķ maza augsta 3. Attiecībā uz cisternām, kurās pārvadā 

eļļas un taukus īsos jūras ceļojumos 

Eiropas Savienībā, absolūtais 

minimums ir nosacījums, ka iepriekšējā 

tajā tvertnē pārvadātā krava ir bijusi 

pārtikas produkts vai arī produkts, kas 

norādīts Direktīvā 96/3/EK — ES 

pieņemto Pieļaujamo iepriekšējo kravu 

sarakstā. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 14COD152) 

(ieskaitot FOSFA darbības 

procedūras). 

Pārbaudīt iepriekšējās kravas 

ar FEDIOL praktisko ceļvedi 

iepriekšējām kravām attiecībā 

uz transportēšanas veidu un 

cisternas oderējumu (atsauce 

07COD143F). FOSFA 

sertifikātu par kuģa cisternu 

atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz FOSFA 

biedru pārvaldnieks. FOSFA 

apvienotie kontroles sertifikāti, 

ko parakstījis 

Kapteinis/Pirmais Virsnieks 

vai atbilstošs paziņojums, ko 

parakstījis kuģa īpašnieks vai 

pilnvarots aģents, 

piemērojams pirms katras 

kravas iekraušanas vai 

pārvešanas. 

 

Piesārņojums no tīrīšanas 

līdzekļiem 

        

Autocisternas, dzelzceļa 

cisternas un baržas 

Ķ vidēja vidēja 3. Palielināts risks tīrīšanas stacijās, 

kurās gan barības, gan ķīmisko vielu 

cisternas tiek tīrītas vienā vietā. 

FEDIOL Prakses kodekss 
attiecībā uz tauku un eļļu 
beztaras transportēšanu uz 
Eiropas Savienību un tās 
robežās (atsauce 
14COD152). 
 

Piemērojiet labo praksi 

cisternu tīrīšanā. 

 

 

 

- Piekrastes kuģu cisternas Ķ vidēja vidēja 3. Palielināts risks gadījumā, ja piekrastes 

kuģis nav speciāli izdalīts barības vai 

pārtikas pārvadāšanai. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

14COD152)) (ieskaitot 

FOSFA sertifikātu par kuģa 

cisternu atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz FOSFA 

biedru pārvaldnieks. 

FOSFA apvienotie kontroles 

 

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
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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 darbības procedūras). sertifikāti, ko parakstījis 

Kapteinis / Pirmais Virsnieks, 

vai atbilstošs paziņojums, ko 

parakstījis kuģa īpašnieks vai 

pilnvarots aģents, 

piemērojami pirms katras 

kravas iekraušanas vai 

pārvešanas.  

Sildošie un dzesējošie 

šķidrumi no iekārtām 

        

- Autocisternas  Ķ maza augsta 3. Izmanto nerūsējošā tērauda cisternas, 

kuras apsilda ar dzesējošo ūdeni no 

dzinēja caur dubultsienu sistēmu (nevis 

spirālveida caurulēm).  

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (14COD152). 

Termisko sildošo šķidrumu 

izmantošana tiešajā apsildes 

sistēmā ir aizliegta. 

 

- Dzelzceļa cisternas, baržu 

cisternas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ķ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augsta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joprojām pastāv iespēja, ka tiek 

izmantoti toksiski sildošie šķidrumi. 

Tomēr, ņemot vērā relatīvi zemas 

sildīšanas temperatūras 

transportēšanas laikā, iespējamība, ka 

var rasties sildošo šķidrumu noplūde, ir 

maza. 

 

 

 

 

 

Joprojām pastāv iespēja, ka tiek 

izmantoti toksiski sildošie šķidrumi. 

Tomēr, ņemot vērā relatīvi zemas 

sildīšanas temperatūras 

transportēšanas laikā, iespējamība, ka 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

Dzelzceļa cisternu spirālveida 

sildcaurulēm ir jābūt no 

nerūsošā tērauda. 

Ja ir izmantoti apsildes 

šķidrumi, eļļas pārvadātājam 

ir jānodrošina dokumentācija 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un — 

vajadzības gadījumā — 

attiecīga analīze.  

 

 

Ja ir izmantoti apsildes 

šķidrumi, eļļas pārvadātājam 

ir jānodrošina dokumentācija 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un — 

vajadzības gadījumā — 

Ieteicams izmantot 

apsildīšanu ar karstu ūdeni vai 

tvaiku. 

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

 

 

maza augsta 3. var rasties sildošo šķidrumu noplūde, ir 

maza. 

robežās (14COD152) 
(ieskaitot FOSFA darbības 

procedūras). 

attiecīga analīze. 

Svešķermeņi F vidēja vidēja 3.   Kvalitātes plānā jāiekļauj 

prasība, ka rafinēta eļļa ir 

jāiepilda autocisternās zem 

jumta. 

 

Sajaukšanās Ķ/F/B vidēja vidēja 3. Sajaukšanās ar minerāleļļām ir 

notikusi, transportējot eļļas valstīs, kas 

ir šo eļļu izcelsmes valstis. 

FEDIOL Darba prakses 

kodekss attiecībā uz tauku un 

eļļu beztaras transportēšanu 

uz Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

07COD138). 

Ienākošo partiju analīze. 

FEDIOL Darba prakses 

kodeksa attiecībā uz tauku un 

eļļu beztaras transportēšanu 

uz Eiropas Savienību un tās 

robežās minimālo obligāto 

prasību piemērošana, 

piemēram, kravas mašīnas 

atrašanās vietas pieejamība 

visa pārvadājuma laikā un 

cisternas oderējums (atsauce 

07COD0138). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Saulespuķu sēklu eļļas uzglabāšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums 

nenošķiršanas dēļ 
(piesārņojums no 

iepriekšējām kravām, no 

nepareizu savienojumu 

izmantošanas, dažādiem 

nolūkiem izmantotu iekārtu 

dēļ) 

Ķ maza augsta 3. Šī riska klasifikācija attiecas uz 

termināliem, kuros glabājas gan 

ķīmiskas vielas, gan augu eļļas. 

Mazāks risks tiek radīts, kad 

cisternu terminālā piemēro ES 

pieņemto Pieļaujamo iepriekšējo 

kravu sarakstu jūras pārvadājumu 

laikā uz augu eļļu uzglabāšanas 

vietu. Vismazākais risks tiek radīts, 

kad augu eļļas tiek uzglabātas 

cisternās, kas ir speciāli paredzētas 

pārtikas produktu uzglabāšanai. 

ES cisternu termināliem, 

kuros glabājas eļļas un tauki 

izmantošanai pārtikā, ir 

pienākums piemērot HACCP 

(EK Regula Nr. 852/2004). 

 

Uzglabāšanas cisternas, kas 

paredzētas pārtikai vai 

barībai. Pretējā gadījumā 

uzglabāšanas cisternām 

vismaz jāatbilst Direktīvā 

96/3/EK paredzētajam ES 

noteikumam par 

pieļaujamajām iepriekšējām 

kravām jūras pārvadājumu 

laikā. 

 

Piesārņojums no tīrīšanas 

līdzekļiem 

Ķ maza augsta 3. Šī riska klasifikācija attiecas uz 

termināliem, kuros glabājas gan 

ķīmiskas vielas, gan augu eļļas. 

Tajos, iespējams, netiek izmantoti 

tādi tīrīšanas līdzekļi, kas ir 

piemēroti izmantošanai pārtikas 

ražošanas nozarē. Attiecībā uz ES 

tvertņu termināliem, kuros piemēro 

HACCP un glabā augu eļļas un 

ķīmiskās vielas atsevišķi, nepareizu 

tīrīšanas līdzekļu izmantošanas 

iespējamība ir ļoti maza. 

 Tīrīšanas līdzekļiem jābūt 

piemērotiem izmantošanai 

pārtikas rūpniecībā. 

 

 

Šķīdinātājs no pārklājuma Ķ maza augsta 3. Šķīdinātāji no neapstrādātiem 

pārklājumiem tiek pārnesti uz eļļu un 

rafinēšanas laikā var nonākt 

taukskābju destilātos 

 Izmantojiet nerūsējošā 

tērauda cisternas vai — 

gadījumā, ja izmanto 

cisternas ar neapstrādātu 

pārklājumu, — neizmantojiet 

taukskābju destilātus barības 

ražošanai. 
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 Termiskie sildošie šķidrumi 

no bojātām iekārtām 

Ķ maza augsta 3. Joprojām pastāv iespēja, ka tiek 

izmantoti toksiski sildošie šķidrumi. 

Tomēr, ņemot vērā relatīvi zemas 

sildīšanas temperatūras 

uzglabāšanas laikā, iespējamība, ka 

var rasties sildošo šķidrumu 

noplūde, ir maza. 

 Ja ir izmantoti apsildes 

šķidrumi, uzglabāšanas 

uzņēmumam ir jānodrošina 

dokumentācija par 

iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un — 

vajadzības gadījumā — 

attiecīga analīze.  

Ieteicams izmantot apsildīšanu 

ar karstu ūdeni vai tvaiku. 

Nepareiza piedevu lietošana Ķ maza augsta 3. Pārtikas eļļā atļautās piedevas lieto 

eļļai, kas paredzēta barībai, — vai 

otrādi, attiecībā uz kuru tās var 

nebūt apstiprinātas. 

 Vienojieties par skaidrām 

specifikācijām attiecībā uz 

piedevu lietošanu. 

Pārmērīga piedevu lietošana 

Sajaukšanās ar minerāleļļu  maza augsta 3. Sajaukšanās ar minerāleļļu notiek 

izcelsmes valstīs. Kontrole ir 

palielināta un iespējamais 

sajaukšanās risks ir samazināts. 
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 D. Saulespuķu sēklu eļļas transportēšana ar okeāna kuģi 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums 

transportēšanas laikā 

        

- Piesārņojums no 

iepriekšējām kravām, kas 

atrodas cisternās vai caurulēs 

Ķ vidēja  vidēja 3.  Attiecībā uz okeāna kuģiem, ar 

kuriem pārvadā pārtikai paredzētās 

eļļas un taukus ES, absolūtais 

minimums ir nosacījums, ka 

iepriekšējā tajā tvertnē pārvadātā 

krava ir bijusi pārtikas produkts vai 

arī produkts, kas norādīts Direktīvā 

96/3/EK — ES pieņemto Pieļaujamo 

iepriekšējo kravu sarakstā. 

Direktīva 96/3/EK (atkāpe no EK 

Regulas Nr. 852/2004) nosaka, ka 

iepriekšējās kravas ir jāpārbauda.  

 

 

FOSFA līgumi uzliek pārdevējam 

pienākumu pirms eļļu un tauku jūras 

pārvadājumiem informēt pircēju par 

trim iepriekšējām kravām. 

 

FEDIOL Prakses kodekss attiecībā uz 

tauku un eļļu beztaras transportēšanu 

uz Eiropas Savienību un tās robežās 

(atsauce 14COD152) (ieskaitot FOSFA 

darbības procedūras). 

 

ES neregulē barībai paredzētu eļļu un 

tauku jūras pārvadājumus. 

FOSFA sertifikātu par kuģa 

cisternu atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz FOSFA 

biedru pārvaldnieks. FOSFA 

apvienotie kontroles sertifikāti, 

ko parakstījis 

Kapteinis/Pirmais Virsnieks 

vai atbilstošs paziņojums, ko 

parakstījis kuģa īpašnieks vai 

pilnvarots aģents, 

piemērojams pirms katras 

kravas iekraušanas vai 

pārvešanas. 

 

       Īpašu cauruļvadu 

izmantošana iekraušanas un 

izkraušanas laikā. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Piesārņojums no tīrīšanas 

līdzekļiem  

Ķ maza  augsta 3. Parasti jūrniecības uzņēmumi 

pieturas pie labas prakses. 

 Pārbaudiet kuģa reģistrācijas 

žurnālu.  

 

Sildošie šķidrumi (THF) no 

iekārtām 

Ķ maza augsta 3. Joprojām pastāv iespēja, ka tiek 

izmantoti toksiski sildošie šķidrumi. 

Tomēr, ņemot vērā relatīvi zemas 

sildīšanas temperatūras 

transportēšanas laikā, iespējamība, 

ka var rasties sildošo šķidrumu 

noplūde, ir maza. 

FEDIOL Prakses kodekss attiecībā uz 

tauku un eļļu beztaras transportēšanu 

uz Eiropas Savienību un tās robežās 
(ieskaitot FOSFA darbības 

procedūras). 

Ja ir izmantoti apsildes 

šķidrumi, eļļas pārvadātājam 

ir jānodrošina dokumentācija 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un — 

vajadzības gadījumā — 

attiecīga analīze. 

Ieteicams izmantot apsildīšanu 

ar karstu ūdeni vai tvaiku. 

Hidrauliskās eļļas no 

pārnesamiem sūkņiem 

Ķ maza augsta 3. Hidrauliskās eļļas no pārnesamiem 

sūkņiem var būt toksiskas. 

 Izmantojot pārnesamus 

sūkņus, skaidri jānošķir 

hidrauliskais dzinējs no 

sūkņa. Ja tas nenotiek, 

jāizmanto pārtikas klases 

hidrauliskās eļļas. 

Hidrauliskie dzinēji, kas ir tieši 

saistīti ar sūkni, pieļauj 

nevēlamas hidraulisko eļļu 

noplūdes augu eļļā gadījumā, 

ja tiek bojāta izolācija. 

Sajaukšanās ar minerāleļļu  maza augsta 3. Sajaukšanās ar minerāleļļu notiek 

izcelsmes valstīs. Kontrole ir 

palielināta un iespējamais 

sajaukšanās risks ir samazināts. 

   

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

Rafinētas eļļas ražošana 

(3.2.) Taukskābju destilātu ražošana 

(3.4.) Deodestilātu ražošana 

Rapšu skābo eļļu ražošana 

 
(3.3.) Skābo eļļu ražošana 

Rapšu deodestilātu ražošana 

 

(3.) 

Rafinēšana 

ĀRPUS ES 

ES BARĪBAS 
RAŽOŠANAS 

NOZARE 

Iekavās norādītie burti attiecas uz šādām lapām 

ES 

(1) Palmu augļu audzēšana 

    Palmu augļi 

(A) Transportēšana uz eļļas drupināšanas ražotni 

Palmu kodoli 

(2.) Neapstrādātas eļļas ražošana 

Palmu kodolu žāvēšana un 
apstrāde Uzglabāšana 

(D
aļ

ēj
as

 

pa
rt

ija
s 

ra
fin

ēš
an

a)
 

Taukskābju destilāti 

 

Deodestilāti 

Skābās eļļas 

(C) 

Uzglabāšana 

(B) Transportēšana 

Augļu ķekaru apstrāde 

 Rafinēšana 

 
RBD eļļas ražošana 

Neapstrādāta 
eļļa 

RBD eļļa 
RBD frakcijas 

(B) Transportēšana 

Frakcionēšana 
RBD 

eļļa 

(4.) 

Sašķelšana 
Glicerīns 

Piķis 

Rafinēta eļļa 

Frakcionēšana Frakcionēti palmu 
eļļas produkti 

Taukskābes no sašķelšanas 

(B) Transportēšana 

(D) 
Transportēšana ar 

okeāna kuģi 

(B) Transportēšana 

Maisījums (C) Uzglabāšana 

(B) Transportēšana 

(B) Transportēšana 

Glabāšana un 

transportēšana  

Plūsmu diagramma par izmantošanai barībā paredzētu palmu eļļas un palmu kodolu eļļas 

produktu ražošanu Eiropas Savienībā 

Eiropas Savienībā 
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8. Palmu un palmu kodolu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 1. Palmu augļu audzēšana* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE 

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ    Valstis, kas eksportē palmu 

eļļu (Indonēzija, Malaizija 

u. c., piem., Dienvidamerikas 

un Āfrikas valstis), 

audzēšanas laikā izmanto 

atļauto pesticīdu sarakstus, 

kas attiecībā uz dažām vielām 

var būt pretrunā Eiropas 

tiesību aktiem par pesticīdu 

atliekām. Līdz šim nekādas 

pesticīdu atliekas nav 

noteiktas palmu un palmu 

kodolu eļļā.  

EK Regula Nr. 396/2005 

aizliedz laist apgrozībā 

preces, kas neatbilst 

pielikumos noteiktajiem MAL 

(maksimālajiem atlieku 

līmeņiem). EK Regulas 

Nr. 178/2006 I pielikumā 

uzskaitīti pārtikas un barības 

produkti, uz kuriem attiecina 

maksimālos pesticīdu atlieku 

līmeņus. Regulas 

Nr. 149/2008 II, III un 

IV pielikumā ir noteikti MAL 

produktiem, kas uzskaitīti 

I pielikumā.  

  

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā. 

 

 

 

 

  



 

EFISC rokasgrāmata — nozares atsauces dokuments par nekaitīgu barības sastāvdaļu ražošanu eļļas augu sēklu drupināšanas un augu eļļas rafinēšanas procesā 

 116 

Barība 
Palmu un palmu kodolu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 

2. Neapstrādātas palmu eļļa un neapstrādātas palmu kodolu 

eļļas ražošana* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES 

PASĀKUMI  
PIEZĪMES  

Katlu iekārtu ķīmiskās 

vielas 

Ķ    Palielināts risks rūpnīcās, 

kurās nav ieviesta laba 

ražošanas prakse. 

  Tvaikam (izmantojot tvaika katlu 

ķimikālijas), kas tieši nonāk saskarē ar 

produktu, jābūt piemērotam izmantošanai 

pārtikas industrijā. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ    Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas, ir konstatēts, ka šīs 

atliekas reti nonāk 

neapstrādātā palmu eļļā un, ja 

tajā atrodas, nekad 

nepārsniedz tiesību aktos 

noteiktās robežvērtības.  

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir 

noteikti pesticīdu atlieku līmeņi. 

Ar šo regulu ir atļauts izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem 

pārstrādātos produktos, ja vien 

tiek nodrošināts pārtikas 

nekaitīgums. FEDIOL nostājā 

(11SAF181) secināts, ka, 

balstoties uz vidējo eļļas saturu 

palmu augļos, kas ir diapazonā 

no 50 % līdz 55 %, lai noteiktu 

MAL palmu eļļā un palmu kodolu 

eļļā, būtu jāizmanto pārstrādes 

koeficients 2. 

  

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ    Daži aizliegtie pesticīdi var 

būt sastopami vidē. Tomēr 

iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā palmu vai palmu 

kodolu eļļā ir ļoti maza.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz 

daudzu pesticīdu atliekām barībā 

  

Piesārņotu tauku 

reģenerēšana no tauku 

uztvērējiem notekūdeņos. 

Ķ    Notekūdeņi var būt ķīmiski 

piesārņoti. 

  Taukus no uztvērējiem notekūdeņos 

nedrīkst reģenerēt izmantošanai pārtikā. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Hidrauliskās eļļas vai 

smērvielas no iekārtām 

Ķ    Hidrauliskās eļļas un 

smērvielas var saturēt 

toksiskus savienojumus. 

  Ar priekšnosacījumu programmu vajadzētu 

nodrošināt, ka tiek novērsts produkta 

piesārņojums ar nepārtikas klases 

hidrauliskajām eļļām vai smērvielām un ka 

produkta piesārņojuma risks ar pārtikas 

klases hidrauliskajām eļļām un smērvielām 

ir samazināts līdz minimumam. 

Priekšnosacījumu programmā varētu iekļaut 

izmantotā daudzuma reģistrēšanu. 

Holandiešu LRP standarts nosaka 

ierobežojumu C saturam (10-40) eļļās līdz 

400 mg/kg. 

Svešķermeņi F    Var saturēt svešķermeņus.   Jābūt ieviestai sistēmai, kas nodrošina visu 

svešķermeņu atdalīšanu. 

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija ir pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā. 
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Lietojums — palmu un palmu kodolu eļļas rafinēšana un 

apstrāde  

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Hidrauliskās eļļas vai 

smērvielas no iekārtām 

Ķ maza augsta 3. Hidrauliskās eļļas un smērvielas var saturēt 

toksiskus savienojumus. 

 Ar priekšnosacījumu 

programmu vajadzētu 

nodrošināt, ka tiek novērsts 

produkta piesārņojums ar 

nepārtikas klases 

hidrauliskajām eļļām vai 

smērvielām un ka produkta 

piesārņojuma risks ar pārtikas 

klases hidrauliskajām eļļām un 

smērvielām ir samazināts līdz 

minimumam. Priekšnosacījumu 

programmā varētu iekļaut 

izmantotā daudzuma 

reģistrēšanu. 

 

Piesārņotāji ūdenī, 

piemēram, PFOS un PFOA 

 

Ķ maza vidēja 2. Ūdens tiek izmantots drupināšanas un 

rafinēšanas procesā. 

Saskaņā ar Regulu 

Nr. 183/2005/EK barības 

ražošanā ir jālieto piemērotas 

kvalitātes ūdens. 

  

Tīrīšanas līdzekļi un katlu 

iekārtu ķīmiskās vielas 

Ķ vidēja vidēja 3. Tīrīšanas līdzekļi un tvaiki (izmantojot katlu 

iekārtu ķīmiskās vielas) nonāk saskarē ar 

produktu. 

 Ražošanas sistēmā izmantotie 

tīrīšanas līdzekļi ir jāaizskalo. 

Tīrīšanas līdzekļiem un katlu 

iekārtu ķīmiskajām vielām ir 

jābūt tādām, kas ir piemērotas 

izmantošanai pārtikas 

rūpniecībā. 
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Sildošie šķidrumi (THF) no 

iekārtām 

 

Ķ vidēja augsta 4. Uzņēmumi, kas nav FEDIOL biedri, var 

joprojām lietot THF. 

Saskaņā ar FEDIOL Prakses 

kodeksu attiecībā uz pārtikas 

eļļu karsēšanu pārstrādes laikā 

THF lietošana nav atļauta. 

Jāizmanto karstais ūdens vai 
apsildīšana ar tvaiku. Pretējā 
gadījumā ar kontroles 
pasākumu vajadzētu 
nodrošināt, ka ir novērsts 
produkta piesārņojums ar 
sildošajiem šķidrumiem. 

 

  

 3. 
Rafinēšana  

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņotāji pārstrādes 

palīglīdzekļos  

(sārmu šķīdums, skābes), 

piemēram, dzīvsudrabs 

kaustiskajā sodā 

Ķ maza augsta 3. Pārstrādes palīglīdzekļi 

nonāk saskarē ar 

produktu. 

 Pārstrādes palīglīdzekļiem, kas nonāk 

tiešā saskarē ar eļļu, jābūt pārtikas 

kvalitātei atbilstošiem vai paredzētiem 

izmantošanai pārtikā. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3.1. Rafinētas palmu eļļas un palmu kodolu eļļas ražošana* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Dioksīns no balināšanas 

māla 

Ķ maza augsta 3. Potenciāls dioksīna 

piesārņojuma avots eļļas 

rafinēšanas laikā ir atkrāsošanas 

māls. Tomēr atkrāsošanas māla 

devas līmenis rafinēšanas laikā ir 

tikai 1–3 %. Dioksīns daļēji 

iztvaiko destilēšanas laikā. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

saturu augu izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) un nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

un dioksīnam līdzīgo PHB summu 

līdz 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

FEDIOL ir izstrādājusi 
Prakses kodeksu attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga atkrāsošanas 

māla iepirkuma nosacījumiem, kurā 

iekļauta maksimālā dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB robeža 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) kā 

augšējā vērtība. 

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas 

māls no piegādātājiem, kuri 

ievēro FEDIOL specifikācijas, 

kas uzskaitītas FEDIOL Prakses 

kodeksā attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga atkrāsošanas 

māla iepirkuma nosacījumiem. 

 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza vidēja 2.  Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas, ir konstatēts, ka šīs 

atliekas reti nonāk neapstrādātā 

palmu eļļā un, ja tajā atrodas, 

nekad nepārsniedz tiesību aktos 

noteiktās robežvērtības. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti 

pesticīdu atlieku līmeņi. Ar šo regulu 

ir atļauts izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem pārstrādātos 

produktos, ja vien tiek nodrošināts 

barības nekaitīgums. FEDIOL 

nostājā (11SAF181) secināts, ka, 

balstoties uz vidējo eļļas saturu 

palmu augļos, kas ir diapazonā no 

50 % līdz 55 %, lai noteiktu MAL 

palmu eļļā un palmu kodolu eļļā, 

būtu jāizmanto pārstrādes 

koeficients 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/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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Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr iespēja 

konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā palmu vai palmu 

kodolu eļļā ir ļoti maza.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz daudzu 

pesticīdu atliekām barībā. 

  

Mikrobioloģiskais 

piesārņojums 

 

B maza vidēja 2. Mitruma saturs (t. i., ūdens 

aktivitāte) rafinētās eļļās ir pārāk 

zems baktēriju augšanai. 

   

Svešķermeņi, piemēram, 

stikls, koks, metāls u. c. 

F vidēja vidēja 3.   Piemērojiet higiēnas pasākumus 

(piem., izveidojiet slēgtas 

sistēmas) un filtrējiet produktus 

pirms iekraušanas. 
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 3.2. 

Fizikālā rafinēšana: palmu un palmu kodolu taukskābju 

destilātu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

         

Dioksīns Ķ vidēja augsta 4. Potenciāls piesārņojuma 

avots dioksīna 

piesārņojumam ir 

nogulsnēšanās vidē 

un atkrāsošanas māls. Šis 

dioksīns var nokļūt taukskābju 

destilātos fizikālās 

rafinēšanas laikā. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

saturu augu izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) un nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB summu līdz 

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

Dzīvnieku barībai paredzētus 

produktus, kas satur nevēlamas vielas, 

kuru daudzums pārsniedz tiesību aktā 

noteikto pieļaujamo līmeni, nedrīkst 

jaukt atšķaidīšanas nolūkā kopā ar tiem 

pašiem vai citiem produktiem, kas 

paredzēti dzīvnieku barībai (Direktīva 

2002/32/EK). 

Saskaņā ar Regulu Nr. 225/2012, ar ko 

groza Regulu Nr. 183/2005, ar ko 

paredz barības higiēnas prasības, 

dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

summu pārbauda 100 % taukskābju 

destilātu partiju, kas paredzētas 

barībai.  

FEDIOL ir izstrādājusi Prakses 

kodeksu attiecībā uz izmantošanai 

eļļas rafinēšanā paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem, kurā iekļauta maksimālā 

dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

Šo risku var 

vadīt ar: 

- pozitīvu partijas izlaidi vai 

- aktīvās ogles apstrādi, lai 

filtrētu dioksīnu. 

 

 

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas 

māls no piegādātājiem, kuri 

ievēro FEDIOL specifikācijas, 

kas uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Barība 
Palmu un palmu kodolu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

robeža 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) kā augšējā vērtība. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza vidēja 2.  Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas, ir konstatēts, ka šīs 

atliekas reti nonāk 

neapstrādātā palmu eļļā un, ja 

tajā atrodas, nekad 

nepārsniedz tiesību aktos 

noteiktās robežvērtības. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti 

pesticīdu atlieku līmeņi. Ar šo regulu ir 

atļauts izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas koeficientu 

pesticīdiem pārstrādātos produktos, ja 

vien tiek nodrošināts barības 

nekaitīgums. 

  

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ maza augsta 3. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr 

iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā palmu eļļā ir ļoti 

maza.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz daudzu 

pesticīdu atliekām barībā. 

Neatbilstošus produktus 

nedrīkst izmantot dzīvnieku 

barībā. 

 

Policikliskie aromātiskie 

ogļūdeņraži (PAO) palmu 

kodolu taukskābju 

destilātos 

Ķ augsta vidēja 4. Vieglie PAO koncentrēsies 

taukskābju destilātos 

rafinēšanas laikā. gadījumā, 

ja tiek pievienota aktivētā 

ogle, tiek atdalīti smagie PAO. 

 Neatbilstošus produktus 

nedrīkst izmantot dzīvnieku 

barībā. 

Palmu kodolu eļļai 

LPR un starptautiski 

ir noteikts 

ierobežojums 

četriem PAO — 

benzo(a)pirēnam, 

benzo(a)antracēnam

, 

benzo(a)fluorantēna

m un krizēnam līdz 

400 mikrogrami/kg. 

OVOCOM (LRP) ir 

robeža 

benzo(a)pirēnam 

(BaP) 

50 mikrogrami/kg 

barībā izmantotajiem 

taukiem. 
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Barība 
Palmu un palmu kodolu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 3.3. 

Ķīmiskā rafinēšana: palmu vai palmu kodolu ziepju 

pamatvielu un skābo (no deodestilātiem brīvo) eļļu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza vidēja 2.  Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas, ir konstatēts, ka šīs 

atliekas reti nonāk 

neapstrādātā palmu eļļā un, ja 

tajā atrodas, nekad 

nepārsniedz tiesību aktos 

noteiktās robežvērtības. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir 

noteikti pesticīdu atlieku 

līmeņi. Ar šo regulu ir atļauts 

izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem 

pārstrādātos produktos, ja 

vien tiek nodrošināts barības 

nekaitīgums. 

  

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr 

iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā palmu vai palmu 

kodolu eļļā ir ļoti maza.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz 

daudzu pesticīdu atliekām 

barībā. 

  

Dioksīns Ķ ļoti maza augsta 2. FEDIOL faktu lapa par 

drupināšanu un rafinēšanu 

attiecībā uz ziepju pamatvielu 

ražošanu (atsauce 

12SAF183) norāda uz to, ka 

eļļā šķīstošo piesārņotāju 

līmenis ziepju pamatvielās 

atspoguļo līmeni 

neapstrādātās eļļās.  

Saskaņā ar Regulu 

Nr. 225/2012, ar ko groza 

Regulu Nr. 183/2005, ar ko 

paredz barības higiēnas 

prasības, dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB 

summu pārbauda 100 % 

ziepju pamatvielu un skābo 

eļļu partiju, kas paredzētas 

barībai.  
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Barība 
Palmu un palmu kodolu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 3.4. 

Ķīmiskā rafinēšana: palmu un palmu kodolu deodestilātu 

ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

         

Dioksīns Ķ augsta augsta 4. Potenciāls dioksīna 

piesārņojuma avots eļļas 

rafinēšanas laikā ir 

atkrāsošanas māls. Ķīmiskās 

rafinēšanas laikā dioksīni 

koncentrējas deodestilātos. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

saturu augu izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) un nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB summu līdz 

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

Dzīvnieku barībai paredzētus 

produktus, kas satur nevēlamas vielas, 

kuru daudzums pārsniedz tiesību aktā 

noteikto pieļaujamo līmeni, nedrīkst 

jaukt atšķaidīšanas nolūkā kopā ar tiem 

pašiem vai citiem produktiem, kas 

paredzēti dzīvnieku barībai (Direktīva 

2002/32/EK). 

 

Saskaņā ar Regulu Nr. 225/2012, ar ko 

groza Regulu Nr. 183/2005, ar ko 

paredz barības higiēnas prasības, 

dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

summu pārbauda 100 % deodestilātu 

partijās, kas paredzētas barībai.  

 

FEDIOL ir izstrādājusi Prakses 

kodeksu attiecībā uz izmantošanai 

eļļas rafinēšanā paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

Deodestilātus no ķīmiskās 

rafinēšanas ir aizliegts izmantot 

barībā, ja vien tie nav apstrādāti tā, 

lai nodrošinātu, ka dioksīna līmeņi 

atbilst ierobežojumiem, kas noteikti 

Direktīvā 2002/32 par nevēlamām 

vielām (sk. arī FEDIOL faktu lapu 

par apstrādātiem deodestilātiem 

izmantošanai barībā; atsauce 

12SAF196). 

 

Taukvielu produktus, kas iegūti no 

partijas rafinēšanas procesiem, 

kuros apvieno fizikālās un ķīmiskās 

rafinēšanas posmus vienā un tajā 

pašā iekārtā, var izmantot barības 

nolūkos, ar nosacījumu, ka pastāv 

analītiski pierādījumi par dioksīna un 

pesticīdu atlieku ierobežojumu 

līmeņu ievērošanu. 

 

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas māls 

no piegādātājiem, kuri ievēro 

FEDIOL specifikācijas, kas 

uzskaitītas FEDIOL Prakses 

kodeksā attiecībā uz izmantošanai 

eļļas rafinēšanā paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

 

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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Barība 
Palmu un palmu kodolu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

nosacījumiem, kurā iekļauta maksimālā 

dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

robeža 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) kā augšējā vērtība. 

nosacījumiem. 

 

 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza vidēja 3.  Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas, ir konstatēts, ka šīs 

atliekas reti nonāk 

neapstrādātā palmu eļļā un, ja 

tajā atrodas, nekad 

nepārsniedz tiesību aktos 

noteiktās robežvērtības. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir noteikti 

pesticīdu atlieku līmeņi. Ar šo regulu ir 

atļauts izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas koeficientu 

pesticīdiem pārstrādātos produktos, ja 

vien tiek nodrošināts barības 

nekaitīgums. 

  

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ vidēja augsta 4. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr 

iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā palmu vai palmu 

kodolu eļļā, ir ļoti maza, bet tie 

koncentrēsies destilātos 

rafinēšanas laikā. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz daudzu 

pesticīdu atliekām barībā. 

Deodestilātus no ķīmiskās 

rafinēšanas ir aizliegts izmantot 

barībā, ja vien tie nav apstrādāti tā, 

lai nodrošinātu, ka dioksīna līmeņi 

atbilst ierobežojumiem, kas noteikti 

Direktīvā 2002/32 par nevēlamām 

vielām (sk. arī FEDIOL faktu lapu 

par apstrādātiem deodestilātiem 

izmantošanai barībā; atsauce 

12SAF196). 

 

PAO palmu kodolu 

deodestilātiem 

Ķ augsta vidēja 4. Vieglie PAO koncentrēsies 

deodestilātos dezodorācijas 

laikā. Gadījumā, ja tiek 

pievienota aktivētā ogle, tiek 

atdalīti smagie PAO. 

 Neatbilstošus produktus nedrīkst 

izmantot dzīvnieku barībā. 

Palmu kodolu 
eļļai LPR un 
starptautiski ir 
noteikts 
ierobežojums 
četriem 
PAO — 
benzo(a)pirēn
am, 
benzo(a)antra
cēnam, 
benzo(a)fluora
ntēnam un 
krizēnam līdz 
400 mikrogram
i/kg. 
OVOCOM 

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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Barība 
Palmu un palmu kodolu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

(GMP) ir 
robeža BaP 
50 mikrogrami/
kg barībā 
izmantotajiem 
taukiem. 

 

 4. 

Neapstrādātās un rafinētās eļļas sašķelšana ar ūdeni, 

karstumu un spiedienu un tam sekojoša frakcionāla 

destilēšana, lai ražotu tīras taukskābes un glicerīnu* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Dioksīns no balināšanas 

māla 

Ķ    Potenciāls dioksīna 

piesārņojuma avots eļļas 

rafinēšanas laikā ir 

atkrāsošanas māls. Tomēr 

atkrāsošanas māla devas 

līmenis rafinēšanas laikā ir 

tikai 1–3 %. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz 

dioksīna saturu augu 

izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) un 

nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB 

summu līdz 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Saskaņā ar Regulu 

Nr. 225/2012, ar ko groza 

Regulu Nr. 183/2005, ar ko 

paredz barības higiēnas 

prasības, dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB 

summu pārbauda 100 % tīru, 

no neapstrādātām eļļām 

iegūtu taukskābju partiju, kas 

 Neatbilstošus 

produktus nedrīkst 

izmantot dzīvnieku 

barībā. 
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Barība 
Palmu un palmu kodolu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

paredzētas barībai.  

 

FEDIOL ir izstrādājusi 
Prakses kodeksu attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem, kurā iekļauta 

maksimālā dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB robeža 

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

PCB-TEQ) kā augšējā 

vērtība. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ    Regulāri pārraugot pesticīdu 

atliekas, ir konstatēts, ka šīs 

atliekas reti nonāk 

neapstrādātā palmu eļļā un, ja 

tajā atrodas, nekad 

nepārsniedz tiesību aktos 

noteiktās robežvērtības. 

Regulā (EK) Nr. 396/2005 ir 

noteikti pesticīdu atlieku 

līmeņi. Ar šo regulu ir atļauts 

izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem 

pārstrādātos produktos, ja 

vien tiek nodrošināts barības 

nekaitīgums. 

  

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ    Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr 

iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā palmu vai palmu 

kodolu eļļā ir ļoti maza.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz 

daudzu pesticīdu atliekām 

barībā. 

  

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Barība 
Palmu un palmu kodolu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 

 5. Palmu taukskābju destilātu hidrogenēšana  

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI 

LĪGUMA NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Niķelis  Ķ maza augsta 3. Niķelis tiek izmantots kā 

katalizators eļļas produktu 

hidrogenēšanas (cietināšanas) 

laikā.  

 Pārstrādes palīglīdzekļiem, kas nonāk tiešā 

saskarē ar eļļu, jābūt piemērotiem 

izmantošanai pārtikā vai tiem jābūt pārtikas 

klases. 

Filtrējiet cietinātos produktus. 

 

FEDIOL biedru cietinātās 

eļļas produktos niķeļa 

saturs ir ievērojami zem 

20 ppm. 

Dioksīnam radniecīgas 

vielas, kas padarītas par 

tādām, kurām ir augstāks 

toksiskums 

Ķ vidēja augsta 4. Hidrogenēšana ar niķeli var 

padarīt dioksīnam radniecīgs 

vielas par tādām, kurām ir 

augstāks toksiskums. 

Saskaņā ar Regulu 

Nr. 225/2012, ar ko 

groza Regulu 

Nr. 183/2005, ar ko 

paredz barības higiēnas 

prasības, dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB 

summu pārbauda 

100 % hidrogenētu 

palmu taukskābju 

destilātu partiju, kas 

paredzētas barībai.  
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A. Augļu ķekaru un palmu kodolu transportēšana uz eļļas 

spiestuvi un palmu kodolu uzglabāšana* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES 

PASĀKUMI  
PIEZĪMES  

Svešķermeņi F    Var saturēt svešķermeņus, piemēram, 
akmeņus no netīrām kravas mašīnām 
un 
stikla daļiņas, beigti grauzēji 
un koku lapas 
. 

  Transportlīdzekļa kravas nodalījumiem 
jābūt atbrīvotiem 
no iepriekšējo kravu atliekām 
pirms augļu ķekaru iekraušanas. 

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija ir pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā. 
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Jauns 

B. 

Palmu eļļas un palmu kodolu eļļas un atvasinātu, barībai 

paredzētu, produktu transportēšana ar cisternām, dzelzceļa 

cisternām, baržām vai piekrastes kuģiem (neskaitot okeāna 

kuģi). 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums no 

iepriekšējās kravas 

        

- Autocisternas, dzelzceļa 
cisternas un baržas  

Ķ vidēja augsta 4. Cisternas un baržas iepriekš var būt 

izmantotas produktiem, kas nav 

saderīgi ar pārtiku un barību, 

piemēram, petroķīmiskajiem 

produktiem. 

 Cisternām un baržām, kas 

nav īpaši paredzētas pārtikas 

vielu vai barības vielu 

pārvadāšanai, ir jāveic 

apstiprināta tīrīšanas 

procedūra. 

 

Cisternas, konteineri, 

dzelzceļa cisternas un baržas, 

attiecībā uz kuriem tiek 

ievēroti ES pārtikas produktu 

transportēšanas standarti 

Ķ maza augsta 3. Lielāko daļu augu eļļu transportē ar 

tādiem transportlīdzekļiem, kas ir 

paredzēti pārtikas produktiem. 

Regula Nr. EK/852/2004 par 

pārtikas produktu higiēnu 

nosaka šķidro pārtikas 

produktu transportēšanu ar 

cisternām, dzelzceļa 

cisternām un baržām, kas 

paredzēti pārtikas produktu 

pārvadāšanai. 

 

FEDIOL Darba prakses 

kodekss par lielizmēra 

autoceļu un konteineru 

transporta izmantošanu 

pārtikai paredzētu tauku un 

eļļu pārvadāšanai (atsauce 

07COD138). 

Pārbaudīt iepriekšējās kravas 

ar FEDIOL praktisko ceļvedi 

iepriekšējām kravām attiecībā 

uz transportēšanas veidu un 

cisternas oderējumu (atsauce 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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- Autocisternas, attiecībā uz 

kurām tiek ievēroti ES 

pārtikas produktu 

transportēšanas standarti 

Ķ maza augsta 3. Attiecībā uz cisternām, kurās pārvadā 

eļļas un taukus īsos jūras ceļojumos 

Eiropas Savienībā, absolūtais 

minimums ir nosacījums, ka iepriekšējā 

tajā tvertnē pārvadātā krava ir bijusi 

pārtikas produkts vai arī produkts, kas 

norādīts Direktīvā 96/3/EK — ES 

pieņemto Pieļaujamo iepriekšējo kravu 

sarakstā. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

14COD152)) (ieskaitot 

FOSFA darbības procedūras). 

Pārbaudīt iepriekšējās kravas 

ar FEDIOL praktisko ceļvedi 

iepriekšējām kravām attiecībā 

uz transportēšanas veidu un 

cisternas oderējumu (atsauce 

07COD143F). FOSFA 

sertifikātu par kuģa cisternu 

atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz FOSFA 

biedru pārvaldnieks. FOSFA 

apvienotie kontroles sertifikāti, 

ko parakstījis 

Kapteinis/Pirmais Virsnieks 

vai atbilstošs paziņojums, ko 

parakstījis kuģa īpašnieks vai 

pilnvarots aģents, 

piemērojams pirms katras 

kravas iekraušanas vai 

pārvešanas. 

 

Piesārņojums no tīrīšanas 

līdzekļiem 

        

Autocisternas, dzelzceļa 

cisternas un baržas 

Ķ vidēja vidēja 3. Palielināts risks tīrīšanas stacijās, 

kurās gan barības, gan ķīmisko vielu 

cisternas tiek tīrītas vienā vietā. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

14COD152). 

 

 

Piemērojiet labo praksi 

cisternu tīrīšanā. 

 

. 

 

 

 

- Piekrastes kuģu cisternas Ķ vidēja vidēja 3. Palielināts risks gadījumā, ja piekrastes 

kuģis nav speciāli izdalīts barības vai 

pārtikas pārvadāšanai. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

14COD152)) (ieskaitot 

FOSFA sertifikātu par kuģa 

cisternu atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz FOSFA 

biedru pārvaldnieks. 

FOSFA apvienotie kontroles 

sertifikāti, ko parakstījis 

 

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

vai atbilstošs paziņojums, ko 

parakstījis kuģa īpašnieks vai 

pilnvarots aģents, 

piemērojams pirms katras 

kravas iekraušanas vai 

pārvešanas.  

Sildošie un dzesējošie 

šķidrumi no iekārtām 

        

- Autocisternas  Ķ maza augsta 3. Tiek izmantotas nerūsējošā tērauda 

cisternas, kas tiek apsildītas ar 

dzesējošo ūdeni no dzinēja caur 

dubultsienu sistēmu (nevis spirālveida 

caurulēm).  

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (14COD152). 

Termisko sildošo šķidrumus 

izmantošana tiešajā apsildes 

sistēmā ir aizliegta. 

 

- Dzelzceļa cisternas, baržu 

cisternas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Piekrastes kuģu cisternas 

Ķ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ķ 

maza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maza 

augsta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augsta 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Joprojām var tikt izmantoti toksiski 

sildošie šķidrumi. Tomēr, ņemot vērā 

relatīvi zemas sildīšanas temperatūras 

transportēšanas laikā, iespējamība, ka 

var rasties sildošo šķidrumu noplūde, ir 

maza. 

 

 

 

 

 

Joprojām var tikt izmantoti toksiski 

sildošie šķidrumi. Tomēr, ņemot vērā 

relatīvi zemas sildīšanas temperatūras 

transportēšanas laikā, iespējamība, ka 

var rasties sildošo šķidrumu noplūde, ir 

maza. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (14COD152) 
(ieskaitot FOSFA darbības 

Dzelzceļa cisternu spirālveida 

sildcaurulēm jābūt no 

nerūsošā tērauda. 

Ja ir tikuši izmantoti apsildes 

šķidrumi, eļļas pārvadātājam 

ir jānodrošina dokumentācija 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un vajadzības 

gadījumā attiecīga analīze.  

 

 

Ja ir tikuši izmantoti apsildes 

šķidrumi, eļļas pārvadātājam 

ir jānodrošina dokumentācija 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un vajadzības 

gadījumā attiecīga analīze. 

Ieteicams izmantot 

apsildīšanu ar karstu ūdeni vai 

tvaiku. 

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

Svešķermeņi F vidēja vidēja 3.   Kvalitātes plānā jāiekļauj 

prasība, ka rafinēta eļļa ir 

jāiepilda autocisternās zem 

jumta. 

 

Sajaukšanās Ķ/F/B vidēja vidēja 3. Sajaukšanās ar minerāleļļām ir 

notikusi, transportējot eļļas valstīs, kas 

ir šo eļļu izcelsmes valstis. 

FEDIOL Darba prakses 

kodekss attiecībā uz tauku un 

eļļu beztaras transportēšanu 

uz Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

07COD138). 

Ienākošo partiju analīze. 

 

FEDIOL Darba prakses 

kodeksa attiecībā uz tauku un 

eļļu beztaras transportēšanu 

uz Eiropas Savienību un tās 

robežās minimālo obligāto 

prasību piemērošana, 

piemēram, kravas mašīnas 

atrašanās vietas pieejamība 

visa pārvadājuma laikā un 

cisternas oderējums (atsauce 

07COD0138). 

 

 

  

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. Palmu eļļas un neapstrādātas palmu kodolu eļļas 

glabāšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums 

nenošķiršanas dēļ 
(piesārņojums no 

iepriekšējām kravām, no 

nepareizu savienojumu 

izmantošanas, dažādiem 

nolūkiem izmantotu iekārtu 

dēļ) 

Ķ maza augsta 3. Šī riska klasifikācija attiecas 

uz termināliem, kuros 

glabājas gan ķīmiskas vielas, 

gan augu eļļas. Mazāks risks 

tiek radīts, kad cisternu 

terminālā piemēro ES 

pieņemto Pieļaujamo 

iepriekšējo kravu sarakstu 

jūras pārvadājumu laikā uz 

augu eļļu uzglabāšanas vietu. 

Vismazākais risks tiek radīts, 

kad augu eļļas tiek uzglabātas 

cisternās, kas ir speciāli 

paredzētas pārtikas produktu 

uzglabāšanai. 

ES cisternu termināliem, 

kuros glabājas eļļas un tauki 

izmantošanai pārtikā, ir 

pienākums piemērot HACCP 

(EK Regula Nr. 852/2004). 

 

 Uzglabāšanas cisternas, kas 

paredzētas pārtikai vai 

barībai. Pretējā gadījumā 

uzglabāšanas cisternām 

vismaz jāatbilst Direktīvā 

96/3/EK paredzētajam ES 

noteikumam par 

pieļaujamajām iepriekšējām 

kravām jūras pārvadājumu 

laikā. 

 

Piesārņojums no tīrīšanas 

līdzekļiem 

Ķ maza augsta 3. Šī riska klasifikācija attiecas 

uz termināliem, kuros 

glabājas gan ķīmiskas vielas, 

gan augu eļļas. Tie var 

atturēties izmantot tīrīšanas 

līdzekļus, kas ir piemēroti 

lietošanai pārtikas rūpniecībā. 

Attiecībā uz ES tvertņu 

termināliem, kas piemēro 

HACCP un glabā augu eļļas 

un ķīmiskās vielas atsevišķi, 

nepareizu tīrīšanas līdzekļu 

izmantošanas iespējamība ir 

ļoti maza. 

 Tīrīšanas līdzekļiem jābūt 

piemērotiem izmantošanai 

pārtikas rūpniecībā. 
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Šķīdinātājs no pārklājuma Ķ maza augsta 3. Šķīdinātāji no neapstrādātiem 

pārklājumiem tiek pārnesti uz 

eļļu, kas rafinēšanas laikā var 

nonākt taukskābju destilātos 

 Izmantojiet nerūsējošā 

tērauda cisternas vai 

gadījumā, ja tiek izmantotas 

cisternas ar neapstrādātu 

pārklājumu, neizmantojiet 

taukskābju destilātus barības 

ražošanai 

 

Termiskie sildošie šķidrumi 

no bojātām iekārtām 

Ķ maza augsta 3. Joprojām var tikt izmantoti 

toksiski sildošie šķidrumi. 

Tomēr, ņemot vērā relatīvi 

zemas sildīšanas 

temperatūras uzglabāšanas 

laikā, iespējamība, ka var 

rasties sildošo šķidrumu 

noplūde, ir maza. 

 Ja ir tikuši izmantoti apsildes 

šķidrumi, uzglabāšanas 

uzņēmumam ir jānodrošina 

dokumentācija par 

iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un vajadzības 

gadījumā attiecīga analīze.  

Ieteicams izmantot 

apsildīšanu ar karstu ūdeni 

vai tvaiku. 

Nepareiza piedevu lietošana Ķ maza augsta 3. Pārtikas eļļā atļautās 

piedevas tiek lietotas eļļai, kas 

paredzēta barībai — vai 

otrādi, attiecībā uz kuru tās 

var nebūt apstiprinātas. 

 Vienojieties par skaidrām 

specifikācijām attiecībā uz 

piedevu lietošanu. 

 

Sajaukšanās ar minerāleļļu  maza augsta 3. Sajaukšanās ar minerāleļļu 

notiek izcelsmes valstīs. 

Kontrole ir palielināta un 

iespējamais sajaukšanās risks 

ir samazināts. 
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 D. Palmu eļļas un palmu kodolu eļļas transportēšana ar okeāna kuģi  

APDRAUDĒJUMS  KAT.  
IESPĒJAMĪB

A  

SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums 

transportēšanas laikā 

        

- Piesārņojums no 

iepriekšējām kravām, kas 

atrodas cisternās vai caurulēs 

Ķ vidēja  vidēja 3.  Attiecībā uz okeāna kuģiem, kas 

pārvadā pārtikai paredzētās eļļas un 

taukus ES, absolūtais minimums ir 

nosacījums, ka iepriekšējā tajā 

tvertnē pārvadātā krava ir bijusi 

pārtikas produkts vai arī produkts, 

kurš norādīts Direktīvas 96/3/EK ES 

pieņemto Pieļaujamo iepriekšējo 

kravu sarakstā. 

Direktīva 96/3/EK (atkāpe no EK 

Regulas Nr. 852/2004) nosaka, ka 

iepriekšējās kravas ir jāpārbauda.  

 

 

FOSFA līgumi uzliek pārdevējam 

pienākumu pirms eļļu un tauku jūras 

pārvadājumiem informēt pircēju par 

trim iepriekšējām kravām. 

 

FEDIOL Prakses kodekss attiecībā 

uz tauku un eļļu beztaras 

transportēšanu uz Eiropas 

Savienību un tās robežās (atsauce 

14COD152) (ieskaitot FOSFA 

darbības procedūras). 

 

ES neregulē barībai paredzētu eļļu 

un tauku jūras pārvadājumus. 

FOSFA sertifikātu par kuģa 

cisternu atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz FOSFA 

biedru pārvaldnieks. FOSFA 

apvienotie kontroles sertifikāti, 

ko parakstījis 

Kapteinis/Pirmais Virsnieks 

vai atbilstošs paziņojums, ko 

parakstījis kuģa īpašnieks vai 

pilnvarots aģents, 

piemērojams pirms katras 

kravas iekraušanas vai 

pārvešanas. 

 

       Īpašu cauruļvadu 

izmantošana iekraušanas un 

izkraušanas laikā. 

 

Piesārņojums no tīrīšanas Ķ maza  augsta 3. Parasti jūrniecības uzņēmumi  Pārbaudiet kuģa reģistrācijas  

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

Šķīdinātājs no pārklājuma Ķ maza augsta 3. Šķīdinātāji no neapstrādātiem 

pārklājumiem tiek pārnesti uz eļļu, 

kas rafinēšanas laikā var nonākt 

taukskābju destilātos 

 Izmantojiet nerūsējošā 

tērauda cisternas vai 

gadījumā, ja tiek izmantotas 

cisternas ar neapstrādātu 

pārklājumu, neizmantojiet 

taukskābju destilātus barības 

ražošanai 

 

Sildošie šķidrumi (THF) no 

iekārtām 

Ķ maza augsta 3. Joprojām var tikt izmantoti toksiski 

sildošie šķidrumi. Tomēr, ņemot 

vērā relatīvi zemas sildīšanas 

temperatūras transportēšanas laikā, 

iespējamība, ka var rasties sildošo 

šķidrumu noplūde, ir maza. 

FEDIOL Prakses kodekss attiecībā 

uz tauku un eļļu beztaras 

transportēšanu uz Eiropas 

Savienību un tās robežās (ieskaitot 

FOSFA darbības procedūras). 

Ja ir tikuši izmantoti apsildes 

šķidrumi, eļļas pārvadātājam 

ir jānodrošina dokumentācija 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un vajadzības 

gadījumā attiecīga analīze. 

Ieteicams izmantot apsildīšanu 

ar karstu ūdeni vai tvaiku. 

Hidrauliskās eļļas no 

pārnesamiem sūkņiem 

Ķ maza augsta 3. Hidrauliskās eļļas no pārnesamiem 

sūkņiem var būt toksiskas. 

 Izmantojot pārnesamus 

sūkņus, skaidri jānošķir 

hidrauliskais dzinējs no 

sūkņa. Ja tas nenotiek, 

jāizmanto pārtikas klases 

hidrauliskās eļļas. 

Hidrauliskie dzinēji, kas ir tieši 

saistīti ar sūkni, pieļauj 

nevēlamas hidraulisko eļļu 

noplūdes augu eļļā gadījumā, 

ja tiek bojāta izolācija. 

Sajaukšanās ar minerāleļļu  maza augsta 3. Sajaukšanās ar minerāleļļu notiek 

izcelsmes valstīs. Kontrole ir 

palielināta un iespējamais 

sajaukšanās risks ir samazināts. 

   

 

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

Rafinētas eļļas ražošana 

(4.2.) Taukskābju destilātu 
ražošana 

(4.4.) Deodestilātu ražošana 

Rapšu skābo eļļu ražošana 

 (4.3.) Skābo eļļu ražošana 

Rapšu deodestilātu ražošana 

 

(4.) 

Rafinēšana 
Rafinēta kokosriekstu eļļa 

Kokosriekstu 

taukskābju destilāti 

Kokosriekstu deodestilāti 

Kokosriekstu skābās 

eļļas 

ES BARĪBAS 
RAŽOŠANAS 

NOZARE 

Iekavās norādītie burti attiecas uz šādām lapām 

ĀRPUS ES 

ES 

Plūsmas diagramma attiecībā kokosriekstu eļļas produktu ražošanas ķēdei izmantošanai 

barībā Eiropas Savienībā 

(2) Kokosriekstu audzēšana 

    Kokosrieksti 

(2.) Kopras žāvēšana primārajā ražošanā 

Žāvēta kopra 

(A) Kopras glabāšana un transportēšana 

(3.) Kopras presēšana 

(3.1.) Neapstrādātas kokosriekstu eļļas 
ražošana 

Neapstrādāta 

kokosriekstu eļļa 

(B) 

Transportēšana Uzglabāšana 

(B) 

Transportēšana 
Uzglabāšana 

(B) Transportēšana 

Maisījums (C) Uzglabāšana 

(B) Transportēšana 

(D) 
Transportēšana ar 

okeāna kuģi 
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Kokosriekstu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 

9. Kokosriekstu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 1. Kokosriekstu audzēšana* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ    Valstis, kas eksportē 

kokosriekstu eļļu (Filipīnas, 

Indonēzija u. c.) audzēšanas 

laikā izmanto atļauto pesticīdu 

sarakstus, kas attiecībā uz 

dažām vielām var būt 

pretrunā Eiropas tiesību 

aktiem par pesticīdu atliekām. 

Līdz šim nekādas pesticīdu 

atliekas nav noteiktas 

kokosriekstu eļļā.  

EK Regula Nr. 396/2005 

aizliedz laist apgrozībā 

preces, kas neatbilst 

pielikumos noteiktajiem MAL 

(maksimālajiem atlieku 

līmeņiem). EK Regulas 

Nr. 178/2006 I pielikumā 

uzskaitīti pārtikas un barības 

produkti, uz kuriem tiek 

attiecināti maksimālie 

pesticīdu atlieku līmeņi. 

Regulas Nr. 149/2008 II, III un 

IV pielikumā noteikti MAL 

produktiem, kas uzskaitīti 

I pielikumā.  

  

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā. 
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 2. Kopras žāvēšana primārajā ražošanā* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES 

PASĀKUMI  
PIEZĪMES  

Piesārņotāji, kas rodas 

žāvēšanas procesā  

        

- PAO Ķ    Plantācijās kopra tiek žāvēta 

uz atklātas uguns, kas ir PAO 

piesārņojuma avots. 

  Žāvēšana saulē vai netiešā žāvēšana 

ar siltummaini (izvairoties no kopras 

piesārņojuma ar izplūdes gāzēm) 

aizkavē piesārņojumu ar OAH. 

JECFA (apvienotā FAO/PVO ekspertu 

komiteja attiecībā uz pārtikas 

piedevām) iesaka aizvietot tiešo 

žāvēšanu ar netiešo žāvēšanu. Tiešas 

apsildes gadījumā laba ražošanas 

prakse iesaka nelietot atkritumu 

produktus kā kurināmo tiešajai 

žāvēšanai. Jākontrolē temperatūra un 

laiks, lai izvairītos no PAO veidošanās. 

Aprīkojums jātur tīrs un labā stāvoklī. 

- dioksīns Ķ    Plantācijās kopra tiek žāvēta 

uz atklātas uguns, kas koprai 

ir dioksīna piesārņojuma 

avots. 

Prakses kodekss dioksīna 

un dioksīnam līdzīgo PHB 

piesārņojuma novēršanai 

un samazināšanai pārtikā 

un barībā (Kodekss 

CAC/RCP 62-2006). 

 Atkritumu produktus nedrīkst izmantot 

kā kurināmo tiešajai žāvēšanai. 

- minerāleļļa Ķ    Kopra, kas tiek žāvēta uz 

ceļiem, var uzsūkt izlijušu 

minerāleļļu.  
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- Aflatoksīni Ķ    Aflatoksīni var veidoties tad, 

ja kopra nav pietiekami 

izžāvēta.  

Direktīva 2002/32/EK 

ierobežo aflatoksīnu B1 koprā 

un atvasinātajos produktos 

līdz 0,02 mg/kg (balstoties uz 

produktu ar mitruma līmeni 

12 %). 

 FEDIOL aizstāv kopras žāvēšanu saulē 

vai (ieteicams) netiešo žāvēšanu, līdz 

mitruma līmenis ir maksimāli 6 %.  

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija ir pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā. 
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 3. Kopras presēšana vai ekstrahēšana* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Toksiski savienojumi no 

heksāna 

Ķ    Dažās kokosriekstu eļļas 

spiestuvēs izmanto heksānu 

kā ekstrahēšanas šķīdinātāju 

neapstrādātai eļļai. 

Rūpnieciskais heksāns var 

saturēt toksiskus 

savienojumus.  

Direktīva 88/344/EEK nosaka 

tīrības kritērijus heksāna 

izmantošanai pārtikas 

produktu ražošanā. 

 Heksānam, ko izmanto eļļas 

ekstrahēšanai, jābūt pārtikas 

produktu kvalitātē. 

Hidrauliskās eļļas vai 

smērvielas no bojātām 

iekārtām 

Ķ    Hidrauliskās eļļas un 

smērvielas var saturēt 

toksiskus savienojumus. 

  Strikti jāizvairās no produkta 

piesārņošanas ar nepārtikas 

klases hidrauliskajām eļļām 

vai smērvielām, piemēram, 

uzskaitot izmantotos 

daudzumus. 

Produkta piesārņojuma risks 

ar pārtikas kvalitātes 

hidrauliskajām eļļām un 

smērvielām pēc iespējas 

jāminimizē.  

Svešķermeņi F    Var saturēt svešķermeņus.   Jābūt ieviestai sistēmai, kas 

nodrošina visu svešķermeņu 

atdalīšanu. 

Piesārņotu tauku 

reģenerēšana no tauku 

uztvērējiem notekūdeņos  

Ķ    Notekūdeņi var būt ķīmiski 

piesārņoti. 

  Tauki no tauku uztvērējiem 

notekūdeņos jāizmanto citiem 

mērķiem, ne pārtikai vai 

barībai, izņemot gadījumus, ja 

ir īpašs process, kas 

paredzēts ūdens tauku 

uztvērējiem. 

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija ir pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā.  
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 3.1. Neapstrādātas kokosriekstu eļļas ražošana* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  
IESPĒJAMĪ

BA  

SMAGUMA 

PAKĀPE  
RISKA KLASE  PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

PAO Ķ    PAO koncentrācija neapstrādātā kokosriekstu 

eļļā kopras presēšanas laikā. 

FOSFA ir izvēles kvotu shēma 

neapstrādātai kokosriekstu eļļai 

attiecībā uz BaP līmeņiem, kas 

pārsniedz 50 μg/kg. 

 Kokosriekstu eļļai LPR un 

starptautiski ir noteikts 

ierobežojums četriem 

PAO — benzo(a)pirēnam, 

benzo(a)antracēnam, 

benzo(a)fluorantēnam un 

krizēnam līdz 

400 mikrogrami/kg. 

OVOCOM (LRP) ir robeža 

BaP 50 mikrogrami/kg 

barībā izmantotajiem 

taukiem. 

Dioksīns Ķ    Iespējams dioksīna piesārņojuma avots ir 

kopras tiešā žāvēšana.  

  Novērojumu dati liecina, ka 

atkarībā no neapstrādātas 

kokosriekstu eļļas 

izcelsmes pastāv 

paaugstināta dioksīna 

līmeņa risks virs tiesību 

aktos noteiktajiem šā 

piesārņotāja līmeņiem 

barības sastāvdaļās.  

Minerāleļļas Ķ    Kopra, kas tiek žāvēta uz ceļiem, var uzsūkt 

izšļakstītu dīzeli, kas koncentrēsies 

neapstrādātajā eļļā presēšanas laikā. 

  Holandiešu LRP standarts 

nosaka ierobežojumu 

C saturam (10-40) eļļās un 

taukos līdz 400 mg/kg. 

Aflatoksīni Ķ    Ja nepiemēroti žāvētu kopru uzglabā 

vairākas dienas, var veidoties aflatoksīns. 

Lietusgāzes uzglabāšanas un 

transportēšanas laikā paātrina aflatoksīnu 

veidošanos. Daļu no tā uzņem neapstrādāta 
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kokosriekstu eļļa kopras presēšanas laikā. 

Herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs virs MAL 

Ķ    Pesticīdu atliekas ir konstatētas neapstrādātā 

kokosriekstu eļļā.  

EK Regula Nr. 396/2005 aizliedz 

laist apgrozībā preces, kas 

neatbilst pielikumos noteiktajiem 

MAL (maksimālajiem atlieku 

līmeņiem). Šī regula ļauj 

izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem 

pārstrādātos produktos ar 

nosacījumu, ka tiek nodrošināts 

barības nekaitīgums. FEDIOL 

nostājā (11SAF181) secināts, ka, 

balstoties uz vidējo eļļas saturu 

kokosriekstos — 20 %,  

lai noteiktu MAL kokosriekstu 

eļļā, jāizmanto pārstrādes 

koeficients 5. 

  

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija ir pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā. 

  

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


 

EFISC rokasgrāmata — nozares atsauces dokuments par nekaitīgu barības sastāvdaļu ražošanu eļļas augu sēklu drupināšanas un augu eļļas rafinēšanas procesā 

 146 

Barība 

R 
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  Lietojums — kokosriekstu eļļas rafinēšana un apstrāde  

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS 

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Hidrauliskās eļļas vai 

smērvielas no iekārtām 

Ķ maza augsta 3. Hidrauliskās eļļas un smērvielas var saturēt 

toksiskus savienojumus. 

 Ar priekšnosacījumu 

programmu vajadzētu 

nodrošināt, ka tiek novērsts 

produkta piesārņojums ar 

nepārtikas klases 

hidrauliskajām eļļām vai 

smērvielām un ka produkta 

piesārņojuma risks ar pārtikas 

klases hidrauliskajām eļļām un 

smērvielām ir samazināts līdz 

minimumam. 

Priekšnosacījumu programmā 

varētu iekļaut izmantotā 

daudzuma reģistrēšanu. 

 

Piesārņotāji ūdenī, 

piemēram, PFOS un PFOA 

 

Ķ maza vidēja 2. Ūdeni izmanto drupināšanas un 

rafinēšanas procesā. 

Saskaņā ar Regulu 

Nr. 183/2005/EK barības 

ražošanā ir jālieto piemērotas 

kvalitātes ūdens. 

  

Tīrīšanas līdzekļi un katlu 

iekārtu ķīmiskās vielas 

Ķ vidēja vidēja 3. Tīrīšanas līdzekļi un tvaiki (izmantojot katlu 

iekārtu ķīmiskās vielas) nonāk saskarē ar 

produktu. 

 Ražošanas sistēmā izmantotie 

tīrīšanas līdzekļi ir jāaizskalo. 

Tīrīšanas līdzekļiem un katlu 

iekārtu ķīmiskajām vielām ir 

jābūt tādām, kas ir piemērotas 

izmantošanai pārtikas 

rūpniecībā. 

 

Sildošie šķidrumi (THF) no 

iekārtām 

 

Ķ vidēja augsta 4. Uzņēmumi, kas nav FEDIOL biedri, var 

joprojām lietot THF. 

Saskaņā ar FEDIOL Prakses 

kodeksu attiecībā uz pārtikas 

eļļu karsēšanu pārstrādes 

laikā THF lietošana nav 

atļauta. 

Jāizmanto karstais ūdens vai 

apsildīšana ar tvaiku. Pretējā 

gadījumā ar kontroles 

pasākumu vajadzētu 

nodrošināt, ka ir novērsts 

produkta piesārņojums ar 

 

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

  

 4. Rafinēšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  
IESPĒJAMĪ

BA  

SMAGUMA 

PAKĀPE  
RISKA KLASE  PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņotāji pārstrādes 

palīglīdzekļos 

(sārmu šķīdums, 

skābes), piemēram, 

dzīvsudrabs kaustiskajā 

sodā. 

Ķ maza augsta 3. Pārstrādes palīglīdzekļi nonāk 

saskarē ar produktu. 

 Pārstrādes palīglīdzekļiem, kas nonāk 

tiešā saskarē ar eļļu, jābūt pārtikas 

kvalitātei atbilstošiem vai paredzētiem 

izmantošanai pārtikā. 
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Kokosriekstu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 4.1. Rafinētas kokosriekstu eļļas ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

PAO Ķ augsta vidēja 4. Neapstrādāta kokosriekstu eļļa var 

būt nopietni piesārņota ar PAO 

slikto žāvēšanas prakšu dēļ. 

EK Regula Nr. 1881/2006 nosaka 

2,0 μg/kg robežu BaP eļļās un taukos, 

kas paredzēti tiešam cilvēku patēriņam 

vai izmantošanai kā pārtikas 

sastāvdaļu. 

Pievienotās aktivētās ogles 

daudzumam un dezodorācijas 

procesa 

intensitātei jābūt pietiekamai, 

lai atdalītu gan smagos, gan 

vieglos PAO. 

Kokosriekstu eļļai LPR 

un starptautiski ir 

noteikts ierobežojums 

četriem PAO — 

benzo(a)pirēnam, 

benzo(a)antracēnam, 

benzo(a)fluorantēnam 

un krizēnam līdz 

400 mikrogrami/kg. 

OVOCOM (LRP) ir 

robeža BaP 

50 mikrogrami/kg barībā 

izmantotajiem taukiem. 

Dioksīns un dioksīnam 

līdzīgie PHB 

Ķ maza augsta 3. Potenciāls dioksīna piesārņojuma 

avots eļļā ir kopras žāvēšanas 

process un atkrāsošanas māls. 

Atklāts, ka neapstrādātai 

kokosriekstu eļļai no Papua-

Jaungvinejas ir augsts dioksīna 

piesārņojuma risks. Atkrāsošanas 

māla devas līmenis rafinēšanas 

laikā ir tikai 1–3 %. Dioksīns daļēji 

iztvaiko destilēšanas laikā. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna 

saturu augu izcelsmes barības 

sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) un nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB summu līdz 

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

 

FEDIOL ir izstrādājusi Prakses 

kodeksu attiecībā uz izmantošanai 

eļļas rafinēšanā paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem, kurā iekļauta maksimālā 

dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

robeža 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) kā augšējā vērtība. 

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas 

māls no piegādātājiem, kuri 

ievēro FEDIOL specifikācijas, 

kas uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem. 

 

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

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ vidēja vidēja 3. Pesticīdu atliekas ir konstatētas 

kokosriekstu eļļā. 

Regula (EK) Nr. 396/2005 nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz pesticīdu 

atlieku līmeņiem. Ar šo regulu ir atļauts 

izmantot pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem pārstrādātos 

produktos, ja vien tiek nodrošināts 

barības nekaitīgums. Šī regula ļauj 

izmantot pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu atļautiem pesticīdiem 

pārstrādātos produktos ar nosacījumu, 

ka tiek nodrošināts barības 

nekaitīgums. FEDIOL nostājā 

(11SAF181) secināts, ka, balstoties uz 

vidējo eļļas saturu kokosriekstos — 

20 %,  

lai noteiktu MAL kokosriekstu eļļā, 

jāizmanto pārstrādes koeficients 5. 

Pārbaudiet ienākošo 

neapstrādāto kokosriekstu 

eļļu vai rafinēto eļļu. 

 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr iespēja 

konstatēt to klātbūtni neapstrādātā 

kokosriekstu eļļā ir ļoti maza.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz daudzu 

pesticīdu atliekām barībā. 

  

Aflatoksīni 

 

 

Ķ ļoti maza augsta 2. Neapstrādāta kokosriekstu eļļa var 

būt piesārņota ar aflatoksīnu 

atliekām.  

Direktīva 2002/32/EK ierobežo 

aflatoksīnu B1 koprā un atvasinātajos 

produktos līdz 0,02 mg/kg (balstoties 

uz produktu ar mitruma līmeni 12 %). 

Apstipriniet rafinēšanas 

procesu, lai atbrīvotos no 

aflatoksīniem. 

Aflatoksīni normālos 

rafinēšanas apstākļos 

pazudīs.  

Svešķermeņi  F vidēja vidēja 3. Var saturēt svešķermeņus  Piemērojiet higiēnas 

pasākumus (piem., izveidojiet 

slēgtas sistēmas) un filtrējiet 

produktus pirms iekraušanas. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Kokosriekstu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 4.2. Fizikālā rafinēšana: kokosriekstu taukskābju destilātu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

PAO Ķ augsta vidēja 4. Vieglie PAO koncentrēsies taukskābju 

destilātos rafinēšanas laikā. Gadījumā, 

ja tiek pievienota aktivētā ogle, tiek 

atdalīti smagie PAO. 

 Neatbilstošus produktus 

nedrīkst izmantot 

dzīvnieku barībā. 

Kokosriekstu eļļai 

LPR un starptautiski 

ir noteikts 

ierobežojums četriem 

PAO — 

benzo(a)pirēnam, 

benzo(a)antracēnam, 

benzo(a)fluorantēna

m un krizēnam līdz 

400 mikrogrami/kg. 

OVOCOM (LRP) ir 

robeža BaP 

50 mikrogrami/kg 

barībā izmantotajiem 

taukiem. 

Dioksīns  Ķ augsta augsta 4. Iespējams dioksīna piesārņojuma avots 

ir kopras žāvēšanas process un 

atkrāsošanas māls. Atklāts, ka 

neapstrādātai kokosriekstu eļļai no 

Papua-Jaungvinejas ir augsts dioksīna 

piesārņojuma risks. Atkrāsošanas māla 

devas līmenis rafinēšanas laikā ir tikai 

1-3 %. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz dioksīna saturu augu izcelsmes barības 

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

un nosaka ierobežojumus attiecībā uz dioksīna un 

dioksīnam līdzīgo PHB summu līdz 1,5 ng/kg 

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

Dzīvnieku barībai paredzētus produktus, kas satur 

nevēlamas vielas, kuru daudzums pārsniedz tiesību 

aktā noteikto pieļaujamo līmeni, nedrīkst jaukt 

atšķaidīšanas nolūkā kopā ar tiem pašiem vai 

citiem produktiem, kas paredzēti dzīvnieku barībai 

(Direktīva 2002/32/EK). 

Saskaņā ar Regulu Nr. 225/2012, ar ko groza 

Regulu Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas 

prasības, dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

summu pārbauda 100 % taukskābju destilātu 

Pozitīva deodestilātu 

partijas izlaide vai 

apstrāde ar aktivēto 

ogli, lai filtrētu dioksīnu.  

 

Jāiepērk svaigs 

atkrāsošanas māls no 

piegādātājiem, kuri 

ievēro FEDIOL 

specifikācijas, kas 

uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā 

attiecībā uz 

izmantošanai eļļas 

rafinēšanā paredzēta 

svaiga atkrāsošanas 

māla iepirkuma 
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partiju, kas paredzētas barībai.  

FEDIOL ir izstrādājusi Prakses kodeksu attiecībā 

uz izmantošanai eļļas rafinēšanā paredzēta svaiga 

atkrāsošanas māla iepirkuma nosacījumiem, kurā 

iekļauta maksimālā dioksīna un dioksīnam līdzīgo 

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

kā augšējā vērtība. 

nosacījumiem. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ vidēja vidēja 3. Pesticīdu atliekas (hlorpirifosetils, 

malations) ir noteiktas neapstrādātā 

kokosriekstu rakstiņu. 

Regula (EK) Nr. 396/2005 nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz pesticīdu atlieku līmeņiem. Šī regula 

ļauj izmantot pārstrādes/koncentrācijas koeficientu 

pesticīdiem pārstrādātos produktos ar nosacījumu, 

ka tiek nodrošināts barības nekaitīgums. 

Pārbaudiet ienākošo 

neapstrādātu 

kokosriekstu eļļu vai 

taukskābju destilātu. 

 

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ maza augsta 3. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr iespēja 

konstatēt to klātbūtni neapstrādātā 

kokosriekstu eļļā, ir ļoti zems, bet tie 

koncentrēsies taukskābju destilātos 

fizikālās rafinēšanas laikā. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz daudzu pesticīdu atliekām barībā 

Neatbilstošus produktus 

nedrīkst izmantot 

dzīvnieku barībā. 

 

         

  

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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Kokosriekstu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 4.3. 

Ķīmiskā rafinēšana: kokosriekstu ziepju pamatvielu (sāļu) 
un kokosriekstu no deodestilātiem brīvo skābo eļļu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

PAO 

 

Ķ augsta vidēja 4. Sagaidāms, ka ķīmiskās 

rafinēšanas laikā taukskābju 

PAO saturs būs līdzīgs 

neapstrādātajā eļļā 

sastopamajam.  

 Neatbilstošus produktus 

nedrīkst izmantot dzīvnieku 

barībā. 

Kokosriekstu eļļai LPR un 

starptautiski ir noteikts 

ierobežojums četriem PAO — 

benzo(a)pirēnam, 

benzo(a)antracēnam, 

benzo(a)fluorantēnam un 

krizēnam līdz 

400 mikrogrami/kg. 

OVOCOM (LRP) ir robeža 

BaP 50 mikrogrami/kg barībā 

izmantotajiem taukiem. 

Pesticīdu atlieku saturs 

pārsniedz MAL, t. i., 

herbicīdu, insekticīdu, 

fungicīdu vai rodenticīdu 

atlieku saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza vidēja 2. Līdz šim nekādas pesticīdu 

atliekas nav noteiktas 

neapstrādātā kokosriekstu 

eļļā. 

Regula (EK) Nr. 396/2005 

nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz pesticīdu atlieku 

līmeņiem. Ar šo regulu ir 

atļauts izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas 

koeficientu pesticīdiem 

pārstrādātos produktos, ja 

vien tiek nodrošināts barības 

nekaitīgums. 

  

Pesticīdu atliekas, kas 

uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/EK par 

nevēlamām vielām 

dzīvnieku barībā 

Ķ ļoti maza augsta 2. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr 

iespēja konstatēt to klātbūtni 

neapstrādātā kokosriekstu 

eļļā ir ļoti maza.  

Direktīva 2002/32/EK nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz 

daudzu pesticīdu atliekām 

barībā. 

  

Aflatoksīni Ķ maza augsta 3. Aflatoksīnus atdala 

neapstrādātas eļļas apstrādes 

laikā, izmantojot atkrāsošanas 

Direktīva 2002/32/EK 

ierobežo aflatoksīnu B1 koprā 

un atvasinātajos produktos 
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mālu un aktivēto ogli.  

Aflatoksīni šķīst ūdenī. 

Ķīmiskās rafinēšanas laikā 

atlikušie aflatoksīni tiks atdalīti 

no eļļas un koncentrēsies 

deodestilātā. 

līdz 0,02 mg/kg (balstoties uz 

produktu ar mitruma līmeni 

12 %). 

Dioksīns Ķ augsta augsta 4. Dioksīna klātbūtne ir atkarīga 

no neapstrādātās 

kokosriekstu eļļas izcelsmes.  

 Pozitīva izlaide.  
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Kokosriekstu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 4.4. Ķīmiskā rafinēšana: kokosriekstu deodestilātu ražošana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI UN/VAI 

LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

         

PAO Ķ augsta vidēja 4. Vieglie PAO koncentrēsies 

destilātos dezodorācijas laikā. 

Gadījumā, ja tiek pievienota 

aktivētā ogle, tiek atdalīti smagie 

PAO. 

 Neatbilstošus produktus nedrīkst izmantot 

dzīvnieku barībā. 

Kokosriekstu eļļai LPR 

un starptautiski ir noteikts 

ierobežojums četriem 

PAO — 

benzo(a)pirēnam, 

benzo(a)antracēnam, 

benzo(a)fluorantēnam un 

krizēnam līdz 

400 mikrogrami/kg. 

OVOCOM (LRP) ir 

robeža BaP 

50 mikrogrami/kg barībā 

izmantotajiem taukiem. 

Dioksīns  Ķ vidēja augsta 4. Potenciāls dioksīna piesārņojuma 

avots eļļas rafinēšanas laikā ir 

atkrāsošanas māls. Ķīmiskās 

rafinēšanas laikā dioksīni 

koncentrējas deodestilātos. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz dioksīna saturu augu izcelsmes 

barības sastāvdaļās līdz 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) un nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB 

summu līdz 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

 

Dzīvnieku barībai paredzētus produktus, kas 

satur nevēlamas vielas, kuru daudzums 

pārsniedz tiesību aktā noteikto pieļaujamo 

līmeni, nedrīkst jaukt atšķaidīšanas nolūkā 

kopā ar tiem pašiem vai citiem produktiem, kas 

paredzēti dzīvnieku barībai (Direktīva 

2002/32/EK). 

 

Deodestilātus no ķīmiskās rafinēšanas 

ir aizliegts izmantot barībā, ja vien tie 

nav apstrādāti tā, lai nodrošinātu, ka 

dioksīna līmeņi atbilst ierobežojumiem, 

kas noteikti Direktīvā 2002/32 par 

nevēlamām vielām (sk. arī FEDIOL 

faktu lapu par apstrādātiem 

deodestilātiem izmantošanai barībā; 

atsauce 12SAF196).  

Taukvielu produktus, kas iegūti no 

partijas rafinēšanas procesiem, kuros 

apvieno fizikālās un ķīmiskās 

rafinēšanas posmus vienā un tajā pašā 

iekārtā, var izmantot barības nolūkos, ar 

nosacījumu, ka pastāv analītiski 

pierādījumi par dioksīna un pesticīdu 
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Kokosriekstu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 

Saskaņā ar Regulu Nr. 225/2012, ar ko groza 

Regulu Nr. 183/2005, ar ko paredz barības 

higiēnas prasības, dioksīna un dioksīnam 

līdzīgo PHB summu pārbauda 100 % 

deodestilātu partijās, kas paredzētas barībai.  

 

FEDIOL ir izstrādājusi Prakses kodeksu 

attiecībā uz izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga atkrāsošanas māla iepirkuma 

nosacījumiem, kurā iekļauta maksimālā 

dioksīna un dioksīnam līdzīgo PHB robeža 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) kā 

augšējā vērtība. 

atlieku ierobežojumu līmeņu 

ievērošanu. 

 

Jāiepērk svaigs atkrāsošanas māls no 

piegādātājiem, kuri ievēro FEDIOL 

specifikācijas, kas uzskaitītas FEDIOL 

Prakses kodeksā attiecībā uz 

izmantošanai eļļas rafinēšanā 

paredzēta svaiga atkrāsošanas māla 

iepirkuma nosacījumiem. 

 

Pesticīdu atlieku 

saturs pārsniedz 

MAL, t. i., 

herbicīdu, 

insekticīdu, 

fungicīdu vai 

rodenticīdu atlieku 

saturs pārsniedz 

MAL 

Ķ maza vidēja 3. Līdz šim nekādas pesticīdu 

atliekas nav noteiktas 

neapstrādātā kokosriekstu eļļā. 

Regula (EK) Nr. 396/2005 nosaka 

ierobežojumus attiecībā uz pesticīdu atlieku 

līmeņiem. Ar šo regulu ir atļauts izmantot 

pārstrādes/koncentrācijas koeficientu 

pesticīdiem pārstrādātos produktos, ja vien tiek 

nodrošināts barības nekaitīgums. 

  

Pesticīdu atliekas, 

kas uzskaitītas ES 

Direktīvā 2002/32/E

K par nevēlamām 

vielām dzīvnieku 

barībā 

Ķ vidēja augsta 4. Daži aizliegtie pesticīdi var būt 

sastopami vidē. Tomēr iespēja 

konstatēt to klātbūtni neapstrādātā 

kokosriekstu eļļā, ir ļoti zems, bet 

tie koncentrēsies destilātos 

rafinēšanas laikā. 

Direktīva 2002/32/EK nosaka ierobežojumus 

attiecībā uz daudzu pesticīdu atliekām barībā 

Deodestilātus no ķīmiskās rafinēšanas 

aizliegts izmantot barībā, ja vien tie nav 

apstrādāti tā, lai nodrošinātu, ka 

dioksīna līmeņi atbilst ierobežojumiem, 

kas noteikti Direktīvā 2002/32 par 

nevēlamām vielām (sk. arī FEDIOL 

faktu lapu par apstrādātiem 

deodestilātiem izmantošanai barībā; 

atsauce 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
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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Kokosriekstu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 A. Kopras glabāšana un kopras transportēšana uz eļļas spiestuvi* 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Aflatoksīni Ķ    Ja nepiemēroti žāvētu kopru glabā 

vairākas dienas, var veidoties aflatoksīns. 

Lietusgāzes uzglabāšanas un 

transportēšanas laikā paātrina aflatoksīnu 

veidošanos. 

  Glabāšana un transportēšana 
uzņēmumiem jāaizsargā kopra 
pret lietusgāzēm un jūras 
ūdeni. 
Glabāšanas laikā jānodrošina 
vēdināšana. 
 
Ja kopru apstrādā tieši pēc 
ražas novākšanas, aflatoksīnu 
veidošanās risks ir zems. 

Svešķermeņi F    Svešķermeņi, piemēram, akmeņi no 

netīrām kravas mašīnām un stikla daļiņas, 

beigti grauzēji un koku lapas var būt 

klātesoši. 

  Eļļas spiestuvēm jāpārbauda 
ienākošā kopra un 
jāizņem svešķermeņi. 

* Risku novērtēšana ārpus ES neietilpst šā dokumenta darbības jomā. Plašāka informācija ir pieejama metodoloģijas dokumenta 2.3. punktā. 
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Kokosriekstu eļļas produktu ķēdes riska novērtējums 

 

 

 

Jauns 

B. 

Kokosriekstu eļļas un atvasinātu, barībai paredzētu produktu 

transportēšana ar cisternām, vilciena cisternām, baržu vai 

piekrastes kuģi (neskaitot okeāna kuģi). 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums no 

iepriekšējās kravas 

        

- Autocisternas, dzelzceļa 
cisternas un baržas  

Ķ vidēja augsta 4. Cisternas un baržas var būt iepriekš 

izmantotas produktiem, kas nav 

saderīgi ar pārtiku un barību, 

piemēram, petroķīmiskajiem 

produktiem. 

 Cisternām un baržām, kas 

nav īpaši paredzētas pārtikas 

vielu vai barības vielu 

pārvadāšanai, jāveic 

apstiprināta tīrīšanas 

procedūra. 

 

Cisternas, konteineri, 

dzelzceļa cisternas un baržas, 

attiecībā uz kuriem tiek 

ievēroti ES pārtikas produktu 

transportēšanas standarti 

Ķ maza augsta 3. Lielāko daļu augu eļļu transportē ar 

tādiem transportlīdzekļiem, kas ir 

paredzēti pārtikas produktiem. 

Regula Nr. EK/852/2004 par 

pārtikas produktu higiēnu 

nosaka šķidro pārtikas 

produktu transportēšanu ar 

cisternām, dzelzceļa 

cisternām un baržām, kas 

paredzēti pārtikas produktu 

pārvadāšanai. 

 

FEDIOL Darba prakses 

kodekss par lielizmēra 

autoceļu un konteineru 

transporta izmantošanu 

pārtikai paredzētu tauku un 

eļļu pārvadāšanai (atsauce 

07COD138). 

Pārbaudīt iepriekšējās kravas 

ar FEDIOL praktisko ceļvedi 

iepriekšējām kravām attiecībā 

uz transportēšanas veidu un 

cisternas oderējumu (atsauce 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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- Autocisternas, attiecībā uz 

kurām tiek ievēroti ES 

pārtikas produktu 

transportēšanas standarti 

Ķ maza augsta 3. Attiecībā uz cisternām, kurās pārvadā 

eļļas un taukus īsos jūras ceļojumos 

Eiropas Savienībā, absolūtais 

minimums ir nosacījums, ka iepriekšējā 

tajā tvertnē pārvadātā krava ir bijusi 

pārtikas produkts vai arī produkts, kas 

norādīts Direktīvā 96/3/EK — ES 

pieņemto Pieļaujamo iepriekšējo kravu 

sarakstā. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

14COD152)) (ieskaitot 

FOSFA darbības procedūras). 

Pārbaudīt iepriekšējās kravas 

ar FEDIOL praktisko ceļvedi 

iepriekšējām kravām attiecībā 

uz transportēšanas veidu un 

cisternas oderējumu (atsauce 

07COD143F). FOSFA 

sertifikātu par kuģa cisternu 

atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz FOSFA 

biedru pārvaldnieks. FOSFA 

apvienotie kontroles sertifikāti, 

ko parakstījis 

Kapteinis/Pirmais Virsnieks 

vai atbilstošs paziņojums, ko 

parakstījis kuģa īpašnieks vai 

pilnvarots aģents, 

piemērojams pirms katras 

kravas iekraušanas vai 

pārvešanas. 

 

Piesārņojums no tīrīšanas 

līdzekļiem 

        

Autocisternas, dzelzceļa 

cisternas un baržas 

Ķ vidēja vidēja 3. Palielināts risks tīrīšanas stacijās, 

kurās gan barības, gan ķīmisko vielu 

cisternas tīra vienā un tajā pašā vietā. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

14COD152). 

 

 

Piemērojiet labo praksi 

cisternu tīrīšanā. 

 

. 

 

 

 

- Piekrastes kuģu cisternas Ķ vidēja vidēja 3. Palielināts risks gadījumā, ja piekrastes 

kuģis nav speciāli izdalīts barības vai 

pārtikas pārvadāšanai. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

14COD152)) (ieskaitot 

FOSFA sertifikātu par kuģa 

cisternu atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz FOSFA 

biedru pārvaldnieks. 

FOSFA apvienotie kontroles 

sertifikāti, ko parakstījis 

 

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

vai atbilstošs paziņojums, ko 

parakstījis kuģa īpašnieks vai 

pilnvarots aģents, 

piemērojams pirms katras 

kravas iekraušanas vai 

pārvešanas.  

Sildošie un dzesējošie 

šķidrumi no iekārtām 

        

- Autocisternas  Ķ maza augsta 3. Izmanto nerūsējošā tērauda cisternas, 

kuras apsilda ar dzesējošo ūdeni no 

dzinēja caur dubultsienu sistēmu (nevis 

spirālveida caurulēm).  

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (14COD152). 

Termisko sildošo šķidrumus 

izmantošana tiešajā apsildes 

sistēmā ir aizliegta. 

 

- Dzelzceļa cisternas, baržu 

cisternas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Piekrastes kuģu cisternas 

Ķ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ķ 

maza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maza 

augsta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augsta 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Joprojām var tikt izmantoti toksiski 

sildošie šķidrumi. Tomēr, ņemot vērā 

relatīvi zemas sildīšanas temperatūras 

transportēšanas laikā, iespējamība, ka 

var rasties sildošo šķidrumu noplūde, ir 

maza. 

 

 

 

 

 

Joprojām var tikt izmantoti toksiski 

sildošie šķidrumi. Tomēr, ņemot vērā 

relatīvi zemas sildīšanas temperatūras 

transportēšanas laikā, iespējamība, ka 

var rasties sildošo šķidrumu noplūde, ir 

maza. 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL Prakses kodekss 

attiecībā uz tauku un eļļu 

beztaras transportēšanu uz 

Eiropas Savienību un tās 

robežās (14COD152)  
(ieskaitot FOSFA darbības 

Dzelzceļa cisternu spirālveida 

sildcaurulēm jābūt no 

nerūsošā tērauda. 

Ja ir tikuši izmantoti apsildes 

šķidrumi, eļļas pārvadātājam 

ir jānodrošina dokumentācija 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un vajadzības 

gadījumā attiecīga analīze.  

 

 

Ja ir tikuši izmantoti apsildes 

šķidrumi, eļļas pārvadātājam 

ir jānodrošina dokumentācija 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un vajadzības 

gadījumā attiecīga analīze. 

Ieteicams izmantot 

apsildīšanu ar karstu ūdeni vai 

tvaiku. 

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

Svešķermeņi F vidēja vidēja 3.   Kvalitātes plānā jāiekļauj 

prasība, ka rafinēta eļļa ir 

jāiepilda autocisternās zem 

jumta. 

 

Sajaukšanās Ķ/F/B vidēja vidēja 3. Sajaukšanās ar minerāleļļām ir 

notikusi, transportējot eļļas valstīs, kas 

ir šo eļļu izcelsmes valstis. 

FEDIOL Darba prakses 

kodekss attiecībā uz tauku un 

eļļu beztaras transportēšanu 

uz Eiropas Savienību un tās 

robežās (atsauce 

07COD138). 

Ienākošo partiju analīze. 

 

FEDIOL Darba prakses 

kodeksa attiecībā uz tauku un 

eļļu beztaras transportēšanu 

uz Eiropas Savienību un tās 

robežās minimālo obligāto 

prasību piemērošana, 

piemēram, kravas mašīnas 

atrašanās vietas pieejamība 

visa pārvadājuma laikā un 

cisternas oderējums (atsauce 

07COD0138). 

 

 

  

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. Kokosriekstu eļļas uzglabāšana 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES 

STANDARTI UN/VAI LĪGUMA 

NOTEIKUMI  

KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums 

nenošķiršanas dēļ 
(piesārņojums no 

iepriekšējām kravām, no 

nepareizu savienojumu 

izmantošanas, dažādiem 

nolūkiem izmantotu iekārtu 

dēļ) 

Ķ maza augsta 3. Šī riska klasifikācija attiecas 

uz termināliem, kuros 

glabājas gan ķīmiskas vielas, 

gan augu eļļas. Mazāks risks 

rodas tad, ja cisternu 

terminālā piemēro ES 

pieņemto Pieļaujamo 

iepriekšējo kravu sarakstu 

jūras pārvadājumu laikā uz 

augu eļļu uzglabāšanas vietu. 

Vismazākais risks rodas tad, 

ja augu eļļas uzglabā 

cisternās, kas speciāli 

paredzētas pārtikas produktu 

uzglabāšanai. 

ES cisternu termināliem, 

kuros glabājas eļļas un tauki 

izmantošanai pārtikā, ir 

pienākums piemērot HACCP 

(EK Regula Nr. 852/2004). 

 

Uzglabāšanas cisternas, kas 

paredzētas pārtikai vai 

barībai. Pretējā gadījumā 

uzglabāšanas cisternām 

vismaz jāatbilst Direktīvā 

96/3/EK paredzētajam ES 

noteikumam par 

pieļaujamajām iepriekšējām 

kravām jūras pārvadājumu 

laikā. 

 

Piesārņojums no tīrīšanas 

līdzekļiem 

Ķ maza augsta 3. Šī riska klasifikācija attiecas 

uz termināliem, kuros 

glabājas gan ķīmiskas vielas, 

gan augu eļļas. Tie var 

atturēties izmantot tīrīšanas 

līdzekļus, kas ir piemēroti 

lietošanai pārtikas rūpniecībā. 

Attiecībā uz ES tvertņu 

termināliem, kas piemēro 

HACCP un glabā augu eļļas 

un ķīmiskās vielas atsevišķi, 

nepareizu tīrīšanas līdzekļu 

izmantošanas iespējamība ir 

ļoti maza. 

 Tīrīšanas līdzekļiem jābūt 

piemērotiem izmantošanai 

pārtikas rūpniecībā. 
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Šķīdinātājs no pārklājuma Ķ maza augsta 3. Šķīdinātāji no neapstrādātiem 

pārklājumiem tiek pārnesti uz 

eļļu, kas rafinēšanas laikā var 

nonākt taukskābju destilātos 

 Izmantojiet nerūsējošā 

tērauda cisternas vai — 

gadījumā, ja izmanto 

cisternas ar neapstrādātu 

pārklājumu, — neizmantojiet 

taukskābju destilātus barības 

ražošanai. 

 

Termiskie sildošie šķidrumi 

no bojātām iekārtām 

Ķ maza augsta 3. Joprojām var tikt izmantoti 

toksiski sildošie šķidrumi. 

Tomēr, ņemot vērā relatīvi 

zemas sildīšanas 

temperatūras uzglabāšanas 

laikā, iespējamība, ka var 

rasties sildošo šķidrumu 

noplūde, ir maza. 

 Ja ir izmantoti apsildes 

šķidrumi, uzglabāšanas 

uzņēmumam ir jānodrošina 

dokumentācija par 

iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un — 

vajadzības gadījumā — 

attiecīga analīze.  

Ieteicams izmantot 

apsildīšanu ar karstu ūdeni 

vai tvaiku. 

Nepareiza piedevu lietošana Ķ maza augsta 3. Pārtikas eļļā atļautās 

piedevas lieto eļļai, kas 

paredzēta barībai, — vai 

otrādi, attiecībā uz kuru tās 

var nebūt apstiprinātas. 

 Vienojieties par skaidrām 

specifikācijām attiecībā uz 

piedevu lietošanu. 

 

Sajaukšanās ar minerāleļļu  maza augsta 3. Sajaukšanās ar minerāleļļu 

notiek izcelsmes valstīs. 

Kontrole ir palielināta un 

iespējamais sajaukšanās risks 

ir samazināts. 
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 D. Kokosriekstu eļļas transportēšana ar okeāna kuģi 

APDRAUDĒJUMS  KAT.  IESPĒJAMĪBA  
SMAGUMA 

PAKĀPE  

RISKA 

KLASE  
PAMATOJUMS  

TIESĪBU AKTI, NOZARES STANDARTI 

UN/VAI LĪGUMA NOTEIKUMI  
KONTROLES PASĀKUMI  PIEZĪMES  

Piesārņojums 

transportēšanas laikā 

        

- Piesārņojums no 

iepriekšējām kravām, kas 

atrodas cisternās vai caurulēs 

Ķ vidēja  vidēja 3.  Attiecībā uz okeāna kuģiem, kas 

pārvadā pārtikai paredzētās eļļas un 

taukus ES, absolūtais minimums ir 

nosacījums, ka iepriekšējā tajā tvertnē 

pārvadātā krava ir bijusi pārtikas 

produkts vai arī produkts, kurš norādīts 

Direktīvas 96/3/EK ES pieņemto 

Pieļaujamo iepriekšējo kravu sarakstā. 

Direktīva 96/3/EK (atkāpe no EK 

Regulas Nr. 852/2004) nosaka, ka 

iepriekšējās kravas ir jāpārbauda.  

 

 

FOSFA līgumi uzliek pārdevējam 

pienākumu pirms eļļu un tauku jūras 

pārvadājumiem informēt pircēju par 

trim iepriekšējām kravām. 

 

FEDIOL Prakses kodekss attiecībā 

uz tauku un eļļu beztaras 

transportēšanu uz Eiropas 

Savienību un tās robežās (atsauce 

14COD152) (ieskaitot FOSFA 

darbības procedūras). 

FOSFA sertifikātu par kuģa 

cisternu atbilstību, tīrību un 

piemērotību izsniedz FOSFA 

biedru pārvaldnieks. FOSFA 

apvienotie kontroles sertifikāti, 

ko parakstījis 

Kapteinis/Pirmais Virsnieks 

vai atbilstošs paziņojums, ko 

parakstījis kuģa īpašnieks vai 

pilnvarots aģents, 

piemērojams pirms katras 

kravas iekraušanas vai 

pārvešanas. 

 

       Īpašu cauruļvadu 

izmantošana iekraušanas un 

izkraušanas laikā. 

 

Piesārņojums no tīrīšanas 

līdzekļiem  

Ķ maza  augsta 3. Parasti jūrniecības uzņēmumi pieturas 

pie labas prakses. 

 Pārbaudiet kuģa reģistrācijas 

žurnālu.  

 

Šķīdinātājs no pārklājuma Ķ maza augsta 3. Šķīdinātāji no neapstrādātiem 

pārklājumiem tiek pārnesti uz eļļu, kas 

rafinēšanas laikā var nonākt taukskābju 

 Izmantojiet nerūsējošā 

tērauda cisternas vai — 

gadījumā, ja izmanto 

 

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

pārklājumu, — neizmantojiet 

taukskābju destilātus barības 

ražošanai. 

Sildošie šķidrumi (THF) no 

bojātām iekārtām 

Ķ maza augsta 3. Joprojām var tikt izmantoti toksiski 

sildošie šķidrumi. Tomēr, ņemot vērā 

relatīvi zemas sildīšanas temperatūras 

transportēšanas laikā, iespējamība, ka 

var rasties sildošo šķidrumu noplūde, ir 

maza. 

FEDIOL Prakses kodekss attiecībā 

uz tauku un eļļu beztaras 

transportēšanu uz Eiropas 

Savienību un tās robežās (ieskaitot 

FOSFA darbības procedūras). 

Ja ir tikuši izmantoti apsildes 

šķidrumi, eļļas pārvadātājam 

ir jānodrošina dokumentācija 

par iespējamajiem tīrajiem 

zaudējumiem un vajadzības 

gadījumā attiecīga analīze. 

Ieteicams izmantot apsildīšanu 

ar karstu ūdeni vai tvaiku. 

Hidrauliskās eļļas no 

bojātiem pārnesamiem 

sūkņiem 

Ķ maza augsta 3. Hidrauliskās eļļas no pārnesamiem 

sūkņiem var būt toksiskas. 

 Izmantojot pārnesamus 

sūkņus, skaidri jānošķir 

hidrauliskais dzinējs no 

sūkņa. Ja tas nenotiek, 

jāizmanto pārtikas klases 

hidrauliskās eļļas. 

Hidrauliskie dzinēji, kas ir tieši 

saistīti ar sūkni, pieļauj 

nevēlamas hidraulisko eļļu 

noplūdes augu eļļā gadījumā, 

ja tiek bojāta izolācija. 

Sajaukšanās ar minerāleļļu  maza augsta 3. Sajaukšanās ar minerāleļļu notiek 

izcelsmes valstīs. Kontrole ir palielināta 

un iespējamais sajaukšanās risks ir 

samazināts. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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. Pielikums. Minimālās uzraudzības prasības — augu eļļas un 

proteīna miltu nozare 

1. Pārraudzības plāns eļļas augu sēklām, augu eļļai un 

blakusproduktiem 

EFISC sistēmas dalībnieki īsteno pārraudzības plānu, kas aprakstīts EFISC 

kodeksa 4.4.3. punktā  

Ja riska novērtējumam nav pieejami pietiekami dati, piemēro tālāk 

minētās minimālās pārraudzības prasības. Analīžu minimālais skaits ir 

atkarīgs no vienā vietā saražotu barības sastāvdaļu daudzuma tonnās, kā 

norādīts tabulās tālāk. 

A tabula. Eļļas sēklas, rauši, milti, pākstis un lecitīns 

Ikgadējais saražotais 

daudzums tonnās / 

parametrs 

<300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Aflatoksīns B1* 4 6 8 

DON 4 6 8 

ZEA 4 6 8 

Dioksīns 4 6 8 

Dioksīniem līdzīgi PHB 4 6 8 

PHB 4 6 8 

Salmonella 52 52 52 

Smagie metāli (Pb, As, 

Hg, Cd) 

4 6 8 

Pesticīdi (sēklās) 4 6 8 

Pesticīdi (miltos) 4 6 8 

 

* Palielināts aflatoksīnu risks ir šādiem produktiem: kokvilnas sēklām, 

zemesriekstiem, zemesriekstu raušiem, ekstrahētiem zemesriekstiem, žāvētai 

koprai, kopras raušiem, ekstrahētai koprai un ekstrahētiem valriekstiem. 

Papildus veicamo analīžu skaits (sk. C tabulu). 
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B tabula. Pārbaužu skaits ikgadējai produkcijai tonnās vienā atrašanās 

vietā attiecībā uz barībai domātajām eļļām un taukiem (neapstrādātiem, 

rafinētiem vai ar pretspurekļa apstrādi) un to blakusproduktiem 

Ikgadējais 

saražotais 

daudzums 

tonnās / 

parametrs 

<100 000 ≥100 000 

<250 000 

≥250 000 

Dioksīns* 8 10 12 

dl PHB* 8 10 12 

PHB 8 10 12 

Niķelis** 4 6 8 

Pesticīdi 4 6 8 

PAO (BaP) 4 6 8 

 

* Kontroles plāns dioksīna testēšanai taukskābju destilātos, palmu taukskābju 

destilātos, hidrogenētos deodestilātos, ziepju pamatvielās un skābajās eļļās un 

neapstrādātā kokosriekstu eļļā (sk. FEDIOL Prakses kodeksu attiecībā uz 

dioksīniem). 

** Analīzes veic tikai tad, ja niķeli izmanto ražošanas procesā. 

Nav pārbaužu uz mikotoksīniem augu eļļās un taukos, izņemot neapstrādātu 

kokosriekstu eļļu: sk. C tabulu. 

C tabula. Papildu aflatoksīna B1 pārbaužu skaits katrā vietā / gadā 

Ikgadējais 

saražotais 

daudzums 

tonnās / 

parametrs 

<300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

aflatoksīns B1 12 16 24 
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