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Verżjoni 3.1 

 

Effettiv minn: Novembru 2014  

Id-dokumenti speċifiċi għas-settur li ġejjin ġew żviluppati mill-organizzazzjonijiet settorjali Ewropej 
rispettivi f’kooperazzjoni mal-EFISC: 
 
Starch Europe Dokument ta’ referenza settorjali dwar il-manifattura ta’ materjali tal-għalf 

sikuri mill-ipproċessar tal-lamtu 

 
FEDIOL Dokument ta’ referenza settorjali dwar il-manifattura ta' materjali 

tal-għalf sikuri mit-tisħiq ta’ żerriegħa żejtnija u mir-raffinar ta’ 
żejt veġetali  
 

EBB Dokument ta’ referenza settorjali dwar il-manifattura ta’ materjali tal-għalf 
sikuri mill-ipproċessar tal-Bijodiżil 

 

Dan il-Kodiċi Ewropew huwa miftuħ għal manifatturi oħra li jipproduċu materjali tal-għalf permezz 
tal-iżvilupp ta’ dokument speċifiku għas-settur.  

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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Dokument ta’ referenza settorjali dwar il-manifattura ta' materjali 

tal-għalf sikuri mit-tisħiq ta’ żerriegħa żejtnija u mir-raffinar ta’ żejt 
veġetali 

 
 
 

1. Introduzzjoni 
 

Il-membri ta’ FEDIOL jisħqu iktar minn 35 miljun tunnellata ta’ żrieragħ żejtnin u 
jipproduċu 11-il miljun tunnellata ta’ żjut veġetali kull sena. Barra minn hekk, 
jipproċessaw 6 miljun tunnellata ta’ żjut importati. Il-membri ta’ FEDIOL 
jipproduċu wkoll 25 miljun tunnellata ta’ dqiq u huma attur ewlieni fis-suq tal-UE, 
li huwa l-akbar wieħed fid-dinja b’57 miljun tunnellata ta’ konsum ta’ dqiq (sors 
Oilworld). L-istatistika tinsab ukoll fuq: http://www.fediol.eu/. 

Madwar l-Ewropa jeżistu madwar 150 faċilità għall-ipproċessar ta’ żrieragħ 
żejtnin u l-produzzjoni ta’ żjut u xaħmijiet veġetali, li jimpjegaw madwar 20,000 
persuna. 

 
L-Industrija tad-Dqiq tal-Proteina u taż-Żejt tal-UE tipproċessa tipi differenti ta’ 
żrieragħ, fażola, frott u ġewż żejtnin għall-produzzjoni taż-żjut veġetali — għall-

konsum mill-bniedem iżda wkoll għall-għalf tal-annimali u għall-finijiet tekniċi — 
u għall-produzzjoni ta’ dqiq taż-żerriegħa żejtnija li jintuża bħala materjal tal-

għalf b’kontenut għoli ta’ proteini. Normalment l-impjanti tat-tisħiq għandhom 
faċilitajiet tar-raffinar integrati li jipproduċu prodotti xaħmin li jistgħu jkunu 

maħsuba għall-ikel, l-għalf jew użi tekniċi. It-taqsimiet b u c hawn taħt jipprovdu 
dettall ulterjuri dwar il-materjali tal-għalf prodotti u l-proċessi applikati mis-
settur. 

 
Sabiex tappoġġa lill-kumpaniji fil-forniment ta’ prodotti sikuri, FEDIOL wettqet 

valutazzjoni tar-riskju tal-katini tal-materjali tal-għalf mill-għelejjel ewlenin 
ipproċessati mill-industrija tagħha (ara wkoll it-taqsima d). Dawn il-
valutazzjonijiet joffru għodda lill-kumpaniji tat-tisħiq taż-żerriegħa żejtnija u tar-

raffinar taż-żejt biex jevalwaw is-sistema tagħhom stess ta’ ġestjoni tas-
sikurezza tal-għalf. Jappoġġaw ukoll lil dawn il-kumpaniji fid-djalogu tagħhom 

dwar il-kontroll tal-katina mal-klijenti, il-fornituri u partijiet ikkonċernati oħra 
tagħhom. Il-valutazzjonijiet tar-riskju għalhekk se jgħinu biex tissaħħaħ is-
sikurezza tal-katina tal-għalf. FEDIOL tenfasizza li l-kumpaniji jibqgħu 

primarjament responsabbli għall-forniment ta’ għalf sikur u li dawn il-
valutazzjonijiet ma jistgħux jissostitwixxu kwalunkwe parti ta’ din ir-

responsabbiltà. Il-valutazzjonijiet tar-riskju li jsemmu l-miżuri ta’ kontroll huma 
spjegazzjoni dettaljata ulterjuri tal-kunċett ta’ Programmi Meħtieġa Minn Qabel 
(PRPs) kif imsemmi fil-Kapitolu 5 tal-Gwida Komunitarja ta’ akkumpanjament. 

 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970093/f1.html
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2. Elenkar tal-materjali tal-għalf 
 

Il-materja prima prinċipali pproċessata mill-Industrija tad-Dqiq tal-Proteina u taż-
Żejt tal-UE huma ż-żerriegħa tal-lift, il-fażola tas-sojja, iż-żerriegħa tal-ġirasol, iż-
żejt tal-palma mhux raffinat, iż-żejt tal-lewż tal-palma u ż-żejt tal-ġewż tal-indi 

mhux raffinat. 

 
Isem Numru 

fil-

Katalgu 

tal-

Materjali 

tal-Għalf 

68/2013 

Numru 

Online fir- 

Reġistru 

tal-

Materjali 

tal-Għalf 

Deskrizzjoni 

Dqiq tar-raħs tal-

qamħirrum 

1.2.12 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-estrazzjoni tar-raħs tal-qamħirrum 

ipproċessat. 

Espellent taż-

żerriegħa tal-kittien 

2.8.2 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-ippressar taż-żerriegħa tal-kittien. 

(Purità botanika minima ta’ 93%). 

Dqiq taż-żerriegħa 

tal-kittien 

2.8.3 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-estrazzjoni u mit-trattament bis-

sħana li jixraq tal-espellent taż-żerriegħa tal-kittien. Jista' jkun protett mid-

degredazzjoni fil-kirxa. 

Għalf mill-espellent 

taż-żerriegħa tal-

kittien 

2.8.4 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-ippressar taż-żerriegħa tal-kittien. 

(Purità botanika minima ta’ 93%). Jista’ jkun fih sa 1% trab tal-ibbliċjar użat u 

għajnuna tal-filtrazzjoni (eż. trab tad-diatomi, silikati u silika amorfi, fillosilikati u 

fibri taċ-ċelluloża jew tal-injam) u leċitini mhux raffinati minn impjanti tat-tisħiq 

u tar-raffinar integrati. 

Għalf tad-dqiq taż-

żerriegħa tal-kittien 

2.8.5 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-estrazzjoni u mit-trattament bis-

sħana li jixraq tal-espellent taż-żerriegħa tal-kittien. Jista’ jkun fih sa 1% trab 

tal-ibbliċjar użat u għajnuna tal-filtrazzjoni (eż. trab tad-diatomi, silikati u silika 

amorfi, fillosilikati u fibri taċ-ċelluloża jew tal-injam) u leċitini mhux raffinati 

minn impjanti tat-tisħiq u tar-raffinar integrati. Jista' jkun protett mid-

degredazzjoni fil-kirxa. 

Stokkijiet tal-għalf 

tad-dqiq taż-

żerriegħa tal-kittien 

04306-EN Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-estrazzjoni u mit-trattament bis-

sħana li jixraq tal-espellent taż-żerriegħa tal-kittien kif deskritt fil-Katalgu tal-

Materjali tal-Għalf, ir-Regolament Nru 68/2013, numru tal-prodott 2.8.5.  Jista’ 

jkun fih sa 2% stokkijiet tas-sapun (esklużi l-leċitini) minn tisħiq u raffinar 

integrati. 

Espellent taż-

żerriegħa tal-lift 

2.14.2 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-ippressar taż-żerriegħa tal-lift. Jista' 

jkun protett mid-degredazzjoni fil-kirxa. 

Dqiq taż-żerriegħa 

tal-lift 

2.14.3 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-estrazzjoni u mit-trattament bis-

sħana li jixraq tal-espellent taż-żerriegħa tal-lift. Jista' jkun protett mid-

degredazzjoni fil-kirxa. 

Żerriegħa tal-lift, 

estruża 

2.14.4 Prodott miksub mil-lift sħiħ permezz ta’ trattament f'kundizzjonijiet umdi u sħan 

u taħt pressjoni li żżid il-ġelatinizzazzjoni tal-lamtu. Jista' jkun protett mid-

degredazzjoni fil-kirxa. 

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

proteina taż-

żerriegħa tal-lift 

2.14.5 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mis-separazzjoni tal-frazzjoni tal-

proteina tal-espellent taż-żerriegħa tal-lift jew taż-żerriegħa tal-lift. 

Għalf tal-espellent 

taż-żerriegħa tal-lift 

2.14.6 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-ippressar taż-żerriegħa tal-lift. Jista’ 

jkun fih sa 1% trab tal-ibbliċjar użat u għajnuna tal-filtrazzjoni (eż. trab tad-

diatomi, silikati u silika amorfi, fillosilikati u fibri taċ-ċelluloża jew tal-injam) u 

leċitini mhux raffinati minn impjanti tat-tisħiq u tar-raffinar integrati. Jista' jkun 

protett mid-degredazzjoni fil-kirxa. 

Għalf tad-dqiq taż-

żerriegħa tal-lift 

2.14.7 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-estrazzjoni u mit-trattament bis-

sħana li jixraq tal-espellent taż-żerriegħa tal-lift. Jista’ jkun fih sa 1% trab tal-

ibbliċjar użat u għajnuna tal-filtrazzjoni (eż. trab tad-diatomi, silikati u silika 

amorfi, fillosilikati u fibri taċ-ċelluloża jew tal-injam) u leċitini mhux raffinati 

minn impjanti tat-tisħiq u tar-raffinar integrati. Jista' jkun protett mid-

degredazzjoni fil-kirxa. 

Stokkijiet tal-għalf 

tad-dqiq ta’ żerriegħa 

tal-lift 

04263-EN Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-estrazzjoni u mit-trattament bis-

sħana li jixraq tal-espellent taż-żerriegħa tal-lift kif deskritt fil-Katalgu tal-

Materjali tal-Għalf, ir-Regolament Nru 68/2013, numru tal-prodott 2.14.7.  Jista’ 

jkun fih sa 2% stokkijiet tas-sapun (esklużi l-leċitini) minn tisħiq u raffinar 

integrati. 

Espellent taż-

żerriegħa tal-

ġunġlien 

2.17.3 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-ippressar taż-żerriegħa tal-pjanta 

tal-ġunġlien (Rmied li ma jinħallx fl-HCl: massimu ta’ 5%) 

Fażola tas-sojja 

mixwija 

2.18.1 Fażola tas-sojja (Glycine max. L. Merr.) soġġetta għal trattament bis-sħana li 

jixraq. (Massimu tal-attività tal-ureażi ta’ 0.4 mg N/g × min.). Jista' jkun protett 

mid-degredazzjoni fil-kirxa. 

Espellent tal-fażola 

tas-sojja 

2.18.2 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-ippressar taż-żerriegħa tas-sojja 

Dqiq (tal-fażola) tas-

sojja 

2.18.3 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-fażola tas-sojja wara l-estrazzjoni u 

t-trattament bis-sħana li jixraq. (Massimu tal-attività tal-ureażi ta’ 

0.4 mg N/g × min.).  

Jista' jkun protett mid-degredazzjoni fil-kirxa. 

Dqiq (tal-fażola) tas-

sojja, imqaxxra 

2.18.4 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-fażola tas-sojja mqaxxra wara l-

estrazzjoni u t-trattament bis-sħana li jixraq. (Massimu tal-attività tal-ureażi ta’ 

0.5 mg N/g × min.). Jista' jkun protett mid-degredazzjoni fil-kirxa. 

Qxur (tal-fażola) tas-

sojja 

2.18.5 Prodott miksub matul it-tqaxxir tal-fażola tas-sojja. 

Fażola tas-sojja 

estruża 

2.18.6 Prodott miksub mill-fażola tas-sojja permezz ta’ trattament f'kundizzjonijiet umdi 

u sħan u taħt pressjoni li żżid il-ġelatinizzazzjoni tal-lamtu. Jista' jkun protett 

mid-degredazzjoni fil-kirxa. 

Sojja, qrieqeċ 2.18.12 Prodott miksub bil-fawran jew il-mikronizzar bl-infra aħmar u l-irrumblar tal-

fażola tas-sojja mqaxxra. (Massimu tal-attività tal-ureażi ta’ 0.4 mg N/g × min.). 

Għalf tad-dqiq tal-

fażola tas-sojja 

2.18.13 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-fażola tas-sojja wara l-estrazzjoni u 

t-trattament bis-sħana li jixraq. (Massimu tal-attività tal-ureażi ta’ 

0.4 mg N/g × min.). Jista’ jkun fih sa 1% trab tal-ibbliċjar użat u għajnuna tal-

filtrazzjoni (eż. trab tad-diatomi, silikati u silika amorfi, fillosilikati u fibri taċ-

ċelluloża jew tal-injam) u leċitini mhux raffinati minn impjanti tat-tisħiq u tar-

raffinar integrati. Jista' jkun protett mid-degredazzjoni fil-kirxa. 

Għalf tad-dqiq tal-

fażola tas-sojja, 

imqaxxra 

2.18.14 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-fażola tas-sojja mqaxxra wara l-

estrazzjoni u t-trattament bis-sħana li jixraq. (Massimu tal-attività tal-ureażi ta’ 

0.5 mg N/g × min.). Jista’ jkun fih sa 1% trab tal-ibbliċjar użat u għajnuna tal-

filtrazzjoni (eż. trab tad-diatomi, silikati u silika amorfi, fillosilikati u fibri taċ-

ċelluloża jew tal-injam) u leċitini mhux raffinati minn impjanti tat-tisħiq u tar-
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raffinar integrati. Jista' jkun protett mid-degredazzjoni fil-kirxa. 

Stokkijiet tal-għalf 

tad-dqiq tal-fażola 

tas-sojja 

04286-EN Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-fażola tas-sojja wara l-estrazzjoni u 

t-trattament bis-sħana li jixraq, kif deskritt fil-Katalgu tal-Materjali tal-Għalf, ir-

Regolament Nru 68/2013, numru tal-prodott 2.18.13. Jista’ jkun fih sa 1.5 % 

stokkijiet tas-sapun (esklużi l-leċitini) minn tisħiq u raffinar integrati. 

Stokkijiet tal-għalf 

tad-dqiq tal-fażola 

tas-sojja, imqaxxra 

04294-EN Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-fażola tas-sojja mqaxxra wara l-

estrazzjoni u t-trattament bis-sħana li jixraq kif deskritt fil-Katalgu tal-Materjali 

tal-Għalf, ir-Regolament Nru 68/2013, numru tal-prodott 2.18.14. Jista’ jkun fih 

sa 1.5 % stokkijiet tas-sapun (esklużi l-leċitini) minn tisħiq u raffinar integrati. 

Espellent taż-

żerriegħa tal-ġirasol 

2.19.2 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-ippressar taż-żerriegħa tal-ġirasol. 

Dqiq taż-żerriegħa 

tal-ġirasol 

2.19.3 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-estrazzjoni u mit-trattament bis-

sħana li jixraq tal-espellent taż-żerriegħa tal-ġirasol. Jista' jkun protett mid-

degredazzjoni fil-kirxa. 

Dqiq taż-żerriegħa 

tal-ġirasol, imqaxxra 

2.19.4 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-estrazzjoni u mit-trattament bis-

sħana li jixraq tal-espellent taż-żerriegħa tal-ġirasol li minnu tneħħew il-fosdqiet 

parzjalment jew kompletament. 

Massimu ta’ fibra mhux raffinata ta’ 27.5% fil-materja niexfa. 

Stokkijiet tal-għalf 

tad-dqiq taż-

żerriegħa tal-ġirasol 

04285-EN Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-estrazzjoni u mit-trattament bis-

sħana li jixraq tal-espellent taż-żerriegħa tal-ġirasol kif deskritt fil-Katalgu tal-

Materjali tal-Għalf, ir-Regolament Nru 68/2013, numru tal-prodott 2.19.6.  Jista’ 

jkun fih sa 2% stokkijiet tas-sapun (esklużi l-leċitini) minn tisħiq u raffinar 

integrati. 

Stokkijiet tal-għalf 

tad-dqiq taż-

żerriegħa tal-ġirasol, 

imqaxxra 

04274-EN Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-estrazzjoni u mit-trattament bis-

sħana li jixraq tal-espellent taż-żerriegħa tal-ġirasol li minnu tneħħew il-fosdqiet 

parzjalment jew kompletament, kif deskritt fil-Katalgu tal-Materjali tal-Għalf, ir-

Regolament Nru 68/2013, numru tal-prodott 2.19.7.  Jista’ jkun fih sa 2% 

stokkijiet tas-sapun (esklużi l-leċitini) minn tisħiq u raffinar integrati. 

Qxur taż-żerriegħa 

tal-ġirasol 

2.19.5 Prodott miksub waqt it-tqaxxir taż-żerriegħa tal-ġirasol. 

Għalf tad-dqiq taż-

żerriegħa tal-ġirasol 

2.19.6 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-estrazzjoni u mit-trattament bis-

sħana li jixraq tal-espellent taż-żerriegħa tal-ġirasol. Jista’ jkun fih sa 1% trab 

tal-ibbliċjar użat u għajnuna tal-filtrazzjoni (eż. trab tad-diatomi, silikati u silika 

amorfi, fillosilikati u fibri taċ-ċelluloża jew tal-injam) u leċitini mhux raffinati 

minn impjanti tat-tisħiq u tar-raffinar integrati. Jista' jkun protett mid-

degredazzjoni fil-kirxa. 

Għalf tad-dqiq taż-

żerriegħa tal-ġirasol, 

imqaxxra 

2.19.7 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-estrazzjoni u mit-trattament bis-

sħana li jixraq tal-espellent taż-żerriegħa tal-ġirasol li minnu tneħħew il-fosdqiet 

parzjalment jew kompletament. Jista’ jkun fih sa 1% trab tal-ibbliċjar użat u 

għajnuna tal-filtrazzjoni (eż. trab tad-diatomi, silikati u silika amorfi, fillosilikati u 

fibri taċ-ċelluloża jew tal-injam) u leċitini mhux raffinati minn impjanti tat-tisħiq 

u tar-raffinar integrati. 

Massimu tal-fibra mhux raffinata ta’ 27.5% fil-materja niexfa. 

Żejt u xaħam veġetali 

(L-isem għandu jkun 

issupplimentat bl-

ispeċi tal-pjanta.) 

2.20.1 Żejt u xaħam miksuba mill-pjanti (minbarra żejt tar-riġnu mill-pjanta ricinus), 

tista' titneħħilu l-gomma, jiġi raffinat u/jew idroġenizzat. 

Leċitini mhux raffinati 2.21.1 Prodott miksub waqt it-tneħħija tal-gomma ta’ żejt mhux raffinat miż-żerriegħa 

żejtnija u l-frott taż-żejt bl-ilma. Jistgħu jiġu miżjuda l-aċidu ċitriku, l-aċidu 

fosforiku jew l-idrossidu tas-sodju waqt it-tneħħija tal-gomma taż-żejt mhux 
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raffinat. 

Dqiq tal-peprin 2.23.2 Prodott tal-manifattura taż-żejt, miksub mill-estrazzjoni tal-espellent taż-

żerriegħa tal-peprin. 

Żjut aċidi minn 

raffinar kimiku (L-

isem għandu jkun 

issupplimentat bl-

indikazzjoni tal-

oriġini botanika jew 

mill-annimali.) 

13.6.1 Prodott miksub waqt id-deaċidifikazzjoni minn żjut u xaħmijiet ta’ oriġini veġetali 

jew mill-annimali permezz tal-alkali, segwita b’aċidulazzjoni b’separazzjoni 

sussegwenti tal-fażi milwiema, li fiha aċidi xaħmin ħielsa, żjut jew xaħmijiet u 

komponenti naturali ta’ żrieragħ, frott jew tessuti tal-annimali bħal mono- u 

digliċeridi, leċitina u fibri. 

Distillati ta’ aċidi 

xaħmin minn raffinar 

fiżiku 

13.6.5 Prodott miksub waqt id-deaċidifikazzjoni ta’ żjut u xaħmijiet ta’ oriġini veġetali 

jew mill-annimali permezz ta’ distillazzjoni b’aċidi xaħmin ħielsa, żjut jew 

xaħmijiet u komponenti naturali ta’ żrieragħ, frott jew tessuti tal-annimali bħal 

mono- u digliċeridi, sterols u tokoferols. 

Aċidi xaħmin distillati 

puri minn qsim 

13.6.7 Prodott miksub permezz tad-distillazzjoni ta’ aċidi xaħmin mhux raffinati mill-

qsim ta’ żejt/xaħam potenzjalment flimkien ma’ idroġenizzazzjoni. Skont id-

definizzjoni dan jikkonsisti minn aċidi xaħmin C6-C24 distillati puri, alifatiċi, 

lineari, monokarbossiliċi, saturati u mhux saturati. 

Jista’ jkun fih sa 50 ppm Nikil mill-idroġenizzazzjoni 

Stokk ta’ sapun minn 

raffinar kimiku 

13.6.8 Prodott miksub waqt id-deaċidifikazzjoni ta’ żjut u xaħmijiet veġetali permezz ta’ 

soluzzjoni milwiema tal-idrossidu tal-kalċju, tal-manjeżju, tas-sodju jew tal-

potassju, li fiha melħ tal-aċidi xaħmin, żjut jew xaħmijiet u komponenti naturali 

ta’ żrieragħ, frott jew tessuti tal-annimali bħal mono- u digliċeridi, leċitina u fibri. 

Deodestillati minn 

raffinar kimiku (biss 

b’analiżi tad-diossina, 

traċċabbli, li turi li 

dan il-prodott huwa 

konformi mal-limiti 

legali stabbiliti fl-

Anness II tar-

Regolament Nru 

183/2005) 

02202-EN Prodott li huwa miksub mid-distillazzjoni ta’ żjut newtralizzati ta’ oriġini (..) 

veġetali u li huwa sussegwentement ipproċessat, li fih komponenti ta’ żejt jew 

xaħam. 

Mono- u digliċeridi ta’ 

aċidi xaħmin 

esterifikati b’aċidi 

organiċi (L-isem 

għandu jiġi emendat 

jew supplimentat 

biex ikunu speċifikati 

l-aċidi xaħmin użati. / 

L-isem għandu jiġi 

emendat jew 

supplimentat biex 

ikun speċifikat l-aċidu 

organiku.) 

13.6.9 Mono- u digliċeridi ta’ aċidi xaħmin b’mill-inqas erba’ atomi tal-karbonju 

esterifikati b’aċidi organiċi. 

Gliċerina, mhux 

raffinata 

13.8.1 Prodott sekondarju miksub minn: 

— Il-proċess oleokimiku tal-qsim taż-żejt/tax-xaħam sabiex jinkisbu aċidi xaħmin 

u ilma ħelu, segwit mill-konċentrazzjoni tal-ilma ħelu biex jinkiseb il-gliċerol 

mhux raffinat jew permezz tat-transesterifikazzjoni (jista’ jkun fih sa 0.5% 

metanol) ta’ żjut/xaħmijiet naturali sabiex jinkisbu esteri metiliċi tal-aċidi xaħmin 

u ilma ħelu, segwit mill-konċentrazzjoni tal-ilma ħelu biex jinkiseb il-gliċerol 

mhux raffinat. 

— Il-produzzjoni tal-bijodiżil (esteri metiliċi jew etiliċi ta’ aċidi xaħmin) permezz 

tat-transesterifikazzjoni ta’ żjut u xaħmijiet ta’ oriġini veġetali u mill-annimali 
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mhux speċifikata. Fil-gliċerina jista’ jkun għad hemm l-imluħa minerali u organiċi 

(sa 7.5 %). 

Jista’ jkun fih sa 0.5% Metanol u sa 4% ta’ Materja Organika Mhux Gliċerol 

(MONG) magħmula minn Esteri Metiliċi tal-Aċidi Xaħmin, Esteri Etiliċi tal-Aċidi 

Xaħmin, Aċidi Xaħmin Ħielsa u Gliċeridi.  

— Is-saponifikazzjonijiet ta’ żjut/xaħmijiet ta’ oriġini veġetali jew mill-annimali, 

normalment b’alkali/trabijiet alkalini, biex jinkiseb is-sapun. 

Jista’ jkun fih sa 50 ppm Nikil mill-idroġenizzazzjoni 

Gliċerina 13.8.2 Prodott miksub minn: 

- Il-proċess oleokimiku ta’ a) il-qsim taż-żejt/tax-xaħam segwit minn 

konċentrazzjoni ta’ ilmijiet ħelwin u raffinar permezz tad-distillazzjoni (ara l-parti 

B, glossarju tal-proċessi, entrata 20) jew proċess ta’ skambju tal-joni; b) it-

transesterifikazzjoni ta’ żjut/xaħmijiet naturali biex jinkisbu esteri metiliċi tal-

aċidi xaħmin u ilma ħelu mhux raffinat, segwita minn konċentrazzjoni tal-ilma 

ħelu biex jinkiseb il-gliċerol mhux raffinat u raffinar permezz tad-distillazzjoni 

jew proċess ta’ skambju tal-joni 

— Il-produzzjoni tal-bijodiżil (esteri metiliċi jew etiliċi tal-aċidi xaħmin) permezz 

tat-transesterifikazzjoni ta’ żjut u xaħmijiet ta’ oriġini veġetali u mill-annimali 

mhux speċifikata b’raffinar sussegwenti tal-gliċerina. Kontenut minimu tal-

Gliċerol: 99% ta’ materja niexfa. 

— Saponifikazzjonijiet ta’ żjut/xaħmijiet ta’ oriġini veġetali jew mill-annimali, 

normalment b’alkali/trabijiet alkalini, biex jinkiseb is-sapun, segwita mir-raffinar 

tal-Gliċerol mhux raffinat u d-distillazzjoni. 

Jista’ jkun fih sa 50 ppm Nikil mill-idroġenizzazzjoni 

 

 
 

(Fażola) tas-sojja u żerriegħa tal-ġirasol jistgħu jitqaxxru, u b’hekk jirriżultaw fi dqiq 
b’kontenut baxx ta’ fibra u għaldaqstant b’kontenut għoli ta’ proteina (dqiq bi 
“proteina għolja” versus “proteina baxxa”). 

 
Żrieragħ żejtnin proċessati oħra jinkludu żerriegħa tal-kittien, żerriegħa tal-ġunġlien, 

raħs tal-qamħirrum u żerriegħa tal-peprin. Żjut oħra proċessati jinkludu shea, illipe, 

żerriegħa tal-għosfor u żejt tal-karawett. 
 
Il-lista ta' hawn fuq se tiġi emendata, kif jixraq, b’funzjoni ta' żviluppi industrijali fl-
industrija taż-żejt veġetali u tad-dqiq tal-proteina, jew evoluzzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-

UE dwar materjali tal-għalf bħal, eż. reviżjoni tal-Katalgu tal-materjali tal-għalf. 
 
Il-lista ta' hawn fuq mhijiex eżawrjenti. Għall-prodotti kollha mibjugħin bħala 

materjali tal-għalf jeħtieġ li tkun disponibbli valutazzjoni tar-riskju konformi ma’ din 
il-Gwida.  
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3.  Ħarsa ġenerali tal-proċessi ewlenin 
 

3.1 TISĦIQ TAŻ-ŻERRIEGĦA ŻEJTNIJA 
 

3.1.1 TINDIF, TNIXXIF U TĦEJJIJA TAŻ-ŻERRIEGĦA/TAL-FAŻOLA 

Bħala l-ewwel pass iż-żerriegħa/il-fażola titnaddaf u titnixxef. Materjal estern, bħal 
ġebel, ħġieġ u metall jitneħħa permezz tal-użu ta’ passaturi u kalamiti u jintrema 
barra l-katina tal-għalf. 

It-tnixxif isir filwaqt li jiġi evitat il-kuntatt ma’ gassijiet ta’ kombustjoni ħlief jekk 
jintuża gass naturali. 

Xi żrieragħ żejtnin, bħall-fażola tas-sojja u ż-żrieragħ tal-ġirasol, jistgħu jitqaxxru 
wara t-tindif. Wara t-tqaxxir, id-dqiq ikollu kontenut ta’ fibra mhux raffinata aktar 
baxx, u għalhekk kontenut ta’ proteina aktar għoli. Il-qxur tas-sojja jistgħu jintużaw 
ukoll għal finijiet ta’ għalf, kif ikunu jew f’forma ta’ tgerbib. 
 

 
3.1.2 TISĦIQ U TISĦIN 

Iż-żrieragħ b’kontenut għoli ta’ żejt, bħaż-żrieragħ tal-lift u ż-żrieragħ tal-ġirasol 
normalment jiġu ppressati mekkanikament wara stadju ta’ tisħin minn qabel. Il-pasta 
ppressata jkun fiha sa tmintax fil-mija ta’ żejt u tiġi ulterjorment ittrattata fl-
estrattur. F’xi każijiet il-pasta ppressata tgħaddi minn espellar profond. Dan ibaxxi l-
livelli taż-żejt għal taħt l-għaxra fil-mija u jirriżulta f’espellent mibjugħ għal finijiet ta’ 
għalf. Il-fażola tas-sojja għandha kontenut relattivament baxx ta’ żejt. Din tiġi 
ttrattata termikament, misħuqa mekkanikament f’materja prima/qrieqeċ li jiġu 
estratti ulterjorment. 

Xi drabi l-materja prima li jkun fiha ż-żejt tiġi ppressata mingħajr tisħin; żjut tali 

huma magħrufa bħala żjut ippressati kiesħa. Peress li bl-ippressar kiesaħ ma jiġix 
estratt iż-żejt kollu, dan huwa pprattikat biss fil-produzzjoni ta’ ftit żjut speċjali li 

jittieklu, eż. iż-żejt taż-żebbuġa. 
 

3.1.3 ESTRAZZJONI B’SOLVENT 

L-estrazzjoni b’solvent tissepara ż-żejt miż-żrieragħ/mill-fażola. Iż-żrieragħ/il-fażola 
pproċessati minn qabel huma ttrattati fi proċess ta’ kontrokurrent b’diversi stadji 
b’solvent sakemm il-kontenut ta’ żejt li jibqa’ jitnaqqas għall-iktar livell baxx 
possibbli. L-eżan huwa komunament użat bħala solvent tal-estrazzjoni.  
Il-mixxella hija taħlita ta’ żejt u solvent. Din tiġi separata permezz tad-distillazzjoni 
fiż-żewġ komponenti tagħha, żejt u solvent. Is-solvent jiġi rriċiklat għall-użu mill-
ġdid fil-proċess ta’ estrazzjoni. 
 

3.1.4 DESOLVENTIZZAZZJONI U XIWI 

Id-dqiq li jkun fih l-eżan huwa ttrattat f’towster desolventizzanti bl-għajnuna ta’ 
tisħin indirett u fwar. Il-proċess tax-xiwi desolventizzanti jservi tliet għanijiet. L-

ewwel, biex jiġi rkuprat is-solvent mid-dqiq, it-tieni biex jiżdied il-valur nutrittiv tad-
dqiq, eż. billi jitnaqqas il-kontenut ta’ glukosinolati jew inibituri tat-tripsina, u t-

tielet biex jiġi minimizzat ir-riskju ta’ kontaminazzjoni bijoloġika. 
 

3.1.5. TNIXXIF, TKESSIĦ, ĦŻIN 

Biex jinkiseb materjal tal-għalf stabbli u trasportabbli li jista’ jinħażen, id-dqiq 
sussegwentement jitnixxef u jitkessaħ. B’mod ġenerali, id-dqiq taż-żerriegħa 
żejtnija jinħażen fis-sajlos. L-imballaġġ f’boroż huwa limitat għal każijiet 
eċċezzjonali. Sabiex jiġi evitat li d-dqiq jeħel mal-ġenb tas-sajlo, hija prattika 
komuni li jiġi miżjud aġent antiagglomerant (bħat-tafal minerali). Dan huwa 
partikolarment neċessarju meta s-sajlos jilħqu għoli konsiderevoli. L-aġenti 
antiagglomeranti użati huma dawk permessi mil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-għalf. 
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3.2   RAFFINAR 
 

Iż-żjut mhux raffinati miksuba mill-ippressar u/jew l-estrazzjoni xi drabi jintużaw 
direttament għal finijiet ta’ ikel u għalf. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, madankollu, iż-
żjut mhux raffinati huma raffinati. 

Ir-raffinar taż-żejt mhux raffinat jinvolvi t-tneħħija tal-gomma jew tal-leċitini mhux 

raffinati u tal-aċidi xaħmin ħielsa (FFA) miż-żejt biex tinkiseb togħma newtrali taż-
żejt li jittiekel filwaqt li jinżamm il-valur nutrittiv u jiġu żgurati l-kwalità u l-istabbiltà 
tal-prodott.  

 
3.2.1 TNEĦĦIJA TAL-GOMMA: RAFFINAR KIMIKU U FIŻIKU 

It-tneħħija tal-gomma hija l-ewwel pass tar-raffinar u tinvolvi t-tneħħija tal-

gomma/leċitini mhux raffinati miż-żejt. Għal dak il-għan, iż-żejt mhux raffinat jiġi 
ttrattat bl-ilma, l-enżimi jew l-aċidu ta’ grad tal-ikel f’temperaturi elevati. Il-gomom 

idrati jitneħħew fi tmiem dan l-istadju jew wara n-newtralizzazzjoni. Il-gomom huma 
materja prima għall-produzzjoni tal-leċitini.  
 

3.2.2 NEWTRALIZZAZZJONI: RAFFINAR KIMIKU 

L-FFAs huma responsabbli għall-aċidità taż-żejt. Ir-raffinar kimiku huwa l-metodu 

tradizzjonali ta’ raffinar taż-żejt u jinvolvi stadju ta’ newtralizzazzjoni ta’ dawn l-FFAs 
fiż-żejt mhux raffinat.  Waqt in-newtralizzazzjoni, iż-żejt jiġi ttrattat b’soluzzjoni ta’ 
alkali ta’ grad tal-ikel (soda kawstika) li tirreaġixxi mal-FFA biex tifforma l-istokk tas-

sapun.  
 

L-istokk tas-sapun - flimkien mal-gomma preċipitata, jekk tkun għadha preżenti - jiġi 
separat miż-żejt permezz taċ-ċentrifugazzjoni. Tipikament, l-istokkijiet tas-sapun 
ikun fihom 40% ilma u 60% materja xaħmija (FFA, trigliċeridi). Fil-faċilitajiet li jisħqu 

ż-żrieragħ żejtnin kif ukoll jirraffinaw iż-żjut taż-żerriegħa (tisħiq u raffinar integrati), 
is-sapun u l-gomma jistgħu jerġgħu jiżdiedu mad-dqiq jew l-espellenti f’livelli tal-

inklużjoni ta’ madwar 1.5%.  
L-istokk tas-sapun jista’ jinbiegħ ukoll lis-suq bħala materjal tal-għalf taħt id-
denominazzjoni  “stokk tas-sapun” jew jista’ jinqasam permezz ta’ aċidu fi żjut aċidi. 

Il-produzzjoni tal-gomom u l-istokk tas-sapun f’raffinar u tisħiq integrati hija proċess 
ta’ tneħħija kontinwa tal-gomom u l-aċidi xaħmin ħielsa miż-żjut u ż-żieda kontinwa 

ta’ dawn bħala gomma jew stokk tas-sapun mad-dqiq jew l-espellenti. Il-komponenti 
fl-istokk tas-sapun huma parti mill-kompożizzjoni naturali taż-żrieragħ jew tal-fażola. 
Dan ifisser li jerġgħu jiddaħħlu fil-proċess tat-tisħiq komponenti naturali separati 

miż-żrieragħ u mill-fażola biss. Iż-żieda tal-istokkijiet tas-sapun lura mad-dqiq jew 
mill-espellenti, mill-impjanti tat-tisħiq u tar-raffinar integrati, hija determinata mid-

disinn tal-faċilità. Din mhix soġġetta għad-deċiżjonijiet ta’ ġestjoni ta’ kuljum.  
Fil-laqgħa tiegħu tas-17 u t-18 ta’ Jannar 2013, il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina 
Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali, it-taqsima Nutrizzjoni tal-Annimali kkonfermat l-

istatus tal-materjal tal-għalf ta’ dqiq u espellenti li magħhom ġew miżjuda stokkijiet 
ta’ sapun f’impjanti tat-tisħiq u tar-raffinar integrati. 

 
3.2.3 IBBLIĊJAR: RAFFINAR KIMIKU U FIŻIKU 

L-għan tal-ibbliċjar (jew dekolarizzazzjoni) huwa li jitnaqqsu l-livelli ta’ pigmenti 
bħall-karotenojdi u l-klorofilla, iżda dan it-trattament ineħħi wkoll residwi ta’ 

fosfatidi, sapun, traċċi ta’ metalli, prodotti ta’ ossidazzjoni, u proteini. Dawn il-
komponenti fi traċċi jinterferixxu mal-ipproċessar ulterjuri. Inaqqsu l-kwalità tal-

prodott finali u jitneħħew bl-adsorbiment bit-tafal jew silika attivati. Fl-impjanti tat-
tisħiq/tar-raffinar integrati t-trab tal-ibbliċjar użat jista’ jerġa’ jiddaħħal fid-dqiq. 
Trab tal-ibbliċjar li joriġina minn impjanti ta’ raffinar u/jew impjanti tat-twebbis 

awtonomi, fejn dawn tal-aħħar jista’ jkun fihom in-nikil huma esklużi mir-riċiklaġġ 
f’għalf u jintrema barra l-katina tal-għalf. Jekk fiż-żejt mhux raffinat ikun hemm 
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idrokarburi aromatiċi poliċikliċi tqal, għandu jintuża l-karbonju attivat għat-tneħħija 
tagħhom. It-tafal tal-ibbliċjar li jkun fih karbonju attivat jintrema barra s-settur tal-

għalf. 
 
 

3.2.4 ŻMARĠERINAZZJONI: FAKULTATTIV KEMM GĦAR-RAFFINAR KIMIKU KIF UKOLL FIŻIKU 

Waqt iż-żmarġerinazzjoni x-xama’ tiġi kristallizzata u titneħħa fi proċess ta’ 

filtrazzjoni biex jiġi evitat it-titpin tal-frazzjoni tal-likwidu f’temperaturi aktar kesħin. 
Il-pasta tal-filtru li tibqa’ wara l-proċess ta’ filtrazzjoni tikkonsisti f’żejt, xama’ u 

għajnuna tal-filtrazzjoni. Il-pasta tal-filtru tista’ tiġi rriċiklata għat-towster u miżjuda 
mad-dqiq (f’impjant tat-tisħiq/tar-raffinar integrat) jew mibjugħa bħala tali bħala 

materjal tal-għalf (raffinar awtonomu). It-terminu żmarġerinazzjoni oriġinarjament 
ġie applikat deċennji ilu meta ż-żejt taż-żerriegħa tal-qoton kien soġġett għal 
temperaturi tax-xitwa biex isir dan il-proċess. Proċessi ta’ żmarġerinazzjoni li jużaw 

it-temperatura biex jikkontrollaw il-kristallizzazzjoni jsiru fuq iż-żejt tal-ġirasol u tal-
qamħirrum. Dan il-proċess jissejjaħ ukoll tneħħija tax-xama’. 

 
3.2.5 DEODORIZZAZZJONI: RAFFINAR KIMIKU 

Id-deodorizzazzjoni huwa proċess ta’ distillazzjoni bil-fwar b’vakwu li jneħħi l-

komponenti relattivament volatili li jwasslu għal togħmiet, kuluri u rwejjaħ mhux 
mixtieqa fix-xaħmijiet u fiż-żjut.  Dan huwa fattibbli minħabba d-differenzi kbar fil-
volatilità bejn dawn is-sustanzi mhux mixtieqa u t-trigliċeridi. 

L-għan tad-deodorizzazzjoni huwa li jitneħħew l-irwejjaħ, it-togħmiet ħżiena u 

komponenti volatili oħra bħall-pestiċidi u l-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi ħfief 
permezz tal-istrippaġġ. 

It-twettiq b’attenzjoni ta’ dan il-proċess itejjeb ukoll l-istabbiltà u l-kulur taż-żejt, 
filwaqt li jinżamm il-valur nutrittiv. 

Skont it-tul ta’ żmien ta’ residenza fid-deodorizzatur, il-proċess isir f’vakwu (0.5 –
 8 mbar) u f’temperaturi ta’ bejn 180° - 270°C, u 

permezz tal-użu ta’ mezz għall-istrippaġġ, bħall-fwar jew in-nitroġenu, għaliex is-
sustanzi responsabbli mill-irwejjaħ u t-togħmiet huma normalment volatili. Il-

kundizzjonijiet jiġu adattati f’dawn il-firxiet skont ma jkun il-każ biex tiġi żgurata t-
tneħħija ta’ sustanzi speċifiċi. 

F’dan l-istadju tinkiseb it-tneħħija ulterjuri tal-proteini. 

 
3.2.6 DISTILLAZZJONI: RAFFINAR FIŻIKU 

Ir-raffinar fiżiku jneħħi l-FFAs permezz tad-distillazzjoni; Il-punt tat-togħlija tal-FFA 

huwa aktar baxx minn dak taż-żejt trigliċerid. L-FFA minn raffinar fiżiku jissejħu 
distillati ta’ aċidi xaħmin. Raffineriji awtonomi, jiġifieri dawk li jixtru żjut sors mhux 
raffinati u li għalhekk ma jisħqux iż-żrieragħ taż-żejt ta’ spiss japplikaw raffinar fiżiku 

għal żjut tropikali bħaż-żejt tal-palma, iż-żejt tal-lewż tal-palma u ż-żejt tal-ġewż tal-
indi. L-impjanti tat-tisħiq u r-raffinar integrati jistgħu japplikaw ukoll raffinar fiżiku 

għal żjut taż-żerriegħa bħaż-żerriegħa tal-lift, iż-żerriegħa tal-ġirasol u ż-żejt tal-
fażola tas-sojja. Ir-raffinar fiżiku ma jinvolvix fażi ta’ newtralizzazzjoni taż-żejt mhux 
raffinat u għalhekk ma jkun hemm l-ebda produzzjoni ta’ stokk tas-sapun.  
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3.3 MODIFIKI FUQ IŻ-ŻJUT U X-XAĦMIJIET 

 
3.3.1 IDROĠENIZZAZZJONI 

Waqt l-idroġenizzazzjoni l-idroġenu jirreaġixxi mal-punti tat-tneħħija tas-saturazzjoni 
fl-aċidi xaħmin. L-għan tal-idroġenizzazzjoni huwa l-kisba ta’ żjut u xaħmijiet bi 
profili ta’ tidwib speċifiċi jew stabbiltà ossidattiva billi jitnaqqsu l-bonds doppji mhux 
saturati fiż-żejt jew fix-xaħam.  

L-idroġenizzazzjoni tinkiseb billi ż-żejt jirreaġixxi mal-gass idroġenu u fil-preżenza 

ta’ katalisti tas-sħana u tal-metall eż. nikil. 

 
3.3.2 INTERESTERIFIKAZZJONI 

Profil ta’ tidwib aħjar tas-sistema taż-żejt/tax-xaħam jista’ jinkiseb ukoll permezz 

tal-interesterifikazzjoni, li hija definita bħala l-interkambju ta’ aċidi xaħmin minn 
xaħmijiet/żjut differenti fuq il-  qafas tal-gliċerol.  
Hemm żewġ tipi ta’ proċessi ta’ interesterifikazzjoni: kimika u enzimatika.  

L-interesterifikazzjoni kimika fil-preżenza ta’ katalisti bażiċi, eż. metossidu tas-sodju, 

tirriżulta f’arranġamenti mill-ġdid mhux selettivi jew aleatorji tal-aċidi xaħmin. L-
interesterifikazzjoni li tuża lipażi immobilizzati ssir aktar ta’ spiss fl-industrija 

minħabba l-modifika selettiva tagħha tal-pożizzjoni tal-aċidi xaħmin fit-trigliċeridi. 

Wara l-interesterifikazzjoni, il-prodott li jirriżulta jiġi bbliċjat (jekk ikun hemm bżonn) 
u deodorizzat mill-ġdid. 

 
3.3.3 FRAZZJONAMENT 

It-tul tal-katina ta’ trigliċerid jiddefinixxi l-punt tat-tidwib tiegħu. Il-frazzjonament 
jinvolvi kristallizzazzjoni kkontrollata. Is-solidi jitneħħew permezz ta’ solventi jew 

żmarġerinazzjoni jew ippressar. L-ippressar iseħħ permezz ta’ pressjoni idrawlika 
jew filtrazzjoni b’vakwu. 

Il-frazzjonament jintuża biex jiġu prodotti xaħmijiet ta’ speċjalità miż-żejt tal-palm u 
ż-żejt tal-lewż tal-palm. 

 
3.3.4 QSIM 

Il-qsim permezz tal-ilma taħt pressjoni għolja tal-bonds tal-ester tat-trigliċeridi 

jrendi aċidi xaħmin u molekuli tal-gliċerol. Il-gliċerol jiġi separat bl-ilma. 
 
Il-flowcharts hawn taħt jirrappreżentaw il-proċessi ewlenin applikati li ġejjin: 

- Tisħiq taż-żrieragħ żejtnin 
- Raffinar kimiku taż-żejt 

- Raffinar fiżiku taż-żejt 

- Ipproċessar downstream taż-żejt raffinat 
  



 

Gwida tal-EFISC - Dokument ta’ referenza settorjali dwar il-manifattura ta' materjali tal-għalf sikuri mit-tisħiq ta’ 

żerriegħa żejtnija u r-raffinar ta’ żejt veġetali 

 14 

3.4 IT-TISĦIQ FIL-FLOWCHART 
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3.5 IR-RAFFINAR KIMIKU FIL-FLOWCHART 
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3.6 IR-RAFFINAR FIŻIKU FIL-FLOWCHART 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Gwida tal-EFISC - Dokument ta’ referenza settorjali dwar il-manifattura ta' materjali tal-għalf sikuri mit-tisħiq ta’ 

żerriegħa żejtnija u r-raffinar ta’ żejt veġetali 

 17 

3.7 L-IPPROĊESSAR DOWNSTREAM FIL-FLOWCHART 
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4. Metodoloġija tal-valutazzjonijiet tar-riskju tal-katina ta’ 
sikurezza tal-ikel u tal-għalf ta’ FEDIOL 

 
4.1 ĦARSA ĠENERALI DWAR L-GĦELEJJEL SOĠĠETTI GĦAL VALUTAZZJONI TAR-

RISKJU TAL-KATINA TAS-SIKUREZZA TAL-GĦALF 
 żerriegħa tal-lift 

 fażola tas-sojja 
 żerriegħa tal-ġirasol 
 frott tal-palm u lewż tal-palm  

 ġewż tal-indi 
 

4.2 KIF FEDIOL WETTQET IL-VALUTAZZJONIJIET TAR-RISKJU TAL-KATINA  
 

FEDIOL segwiet il-metodoloġija kif deskritta fil-Gwida – il-kapitolu 6 – HACCP. 

 
1.1. Għal kull għalla li fiha ż-żejt, FEDIOL ħejjiet flowchart li tkopri l-elementi tal-

katina li ġejjin: il-kultivazzjoni tal-għalla, il-ħżin u t-trasport taż-żerriegħa 
żejtnija jew tal-frott taż-żejt maħsud, l-ipproċessar ta’ dawn f’diversi prodotti 
taż-żejt u prodotti b’kontenut għoli ta’ proteina, u l-ħżin u t-trasport finali ta’ 

dawn lejn l-industrija tal-ikel/għalf. Il-materjali tal-għalf li huma d-dqiq tal-lewż 
tal-palma u l-kopra jaqgħu barra l-ambitu ta’ dawn il-valutazzjonijiet għaliex 

huma prodotti minn kumpaniji li mhumiex membri ta’ FEDIOL. 
 

1.2. Għal kull element tal-katina, FEDIOL iddeskriviet il-perikli għas-sikurezza tal-

ikel/għalf li jistgħu jkunu raġonevolment mistennija li jseħħu f’dak il-punt fil-
katina, diment li ma jkun hemm l-ebda miżura ta’ sikurezza fis-seħħ. Għall-

fażijiet tal-ipproċessar (it-tisħiq u/jew ir-raffinar u l-ipproċessar ulterjuri) ġew ta’ 
spiss deskritti l-perikli relatati mal-utilitajiet. Periklu għas-sikurezza huwa aġent 

bijoloġiku (B), kimiku (C) jew fiżiku (P) fi, jekk kundizzjoni ta’, prodott  li 
jagħmel ħsara lis-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali.  

 

1.3. Fl-elementi tal-katina li jkopru l-attivitajiet agrikoli bħall-kultivazzjoni tal-
għelejjel, it-trasport u l-ħżin taż-żrieragħ żejtnin jew tal-frott taż-żejt maħsud 

 u t-tnixxif taż-żrieragħ żejtnin u t-tisħiq tal-frott taż-żejt, il-kontroll  tal-
perikli huwa r-responsabbiltà tal-operaturi attivi f’dik il-parti tal-katina. Huwa 
minħabba din ir-raġuni li kienu identifikati biss il-perikli li qed iseħħu hemm, iżda 

r-riskji tagħhom ma kinux  ivvalutati ulterjorment (ma saret l-ebda 
valutazzjoni tal-probabbiltà u tal-gravità). Il-perikli li jidhru fil-valutazzjonijiet 

tar-riskju ta’ FEDIOL, madankollu, se jippermettu lill-operatur  lokali jieħu l-
miżuri neċessarji. Il-membri ta’ FEDIOL għandhom jivverifikaw dan meta jkun 
attivi f’dawn il-katini. Eventwalment jistgħu jittieħdu miżuri ta’ kontroll għal 

dawn il-perikli fil-livell tat-tisħiq jew ir-raffinar ukoll. 
 

1.4. Dawk il-valutazzjonijiet tar-riskju jistgħu jvarjaw fost il-produtturi taż-żejt 
veġetali u tad-dqiq tal-proteina pereżempju abbażi tal-oriġini tal-materja prima u 
l-kundizzjonijiet ta’ pproċessar individwali u speċifiċi tal-operatur. 

 
Barra minn hekk, f'dawn it-tabelli, ma huwa elenkat ebda programm operattiv 

meħtieġ minn qabel (OPRP) jew punt ta' kontroll kritiku (CCP) minħabba l-fatt li 
d-deċiżjoni li twassal sabiex jiġi stabbilit it-tali OPRP jew CCP għandha tkun 
konsistenti mar-realtà ta' kull impjant jew linja ta' pproċessar. 

 
1.5. FEDIOL iġġustifikat il-valutazzjoni tar-riskju. 
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1.6. FEDIOL ivverifikat jekk il-leġiżlazzjoni tal-UE jew l-istandards kummerċjali bħal 
dawk ta’ FEDIOL u FOSFA jew NOFOTA jistabbilixxux limiti għall-periklu rispettiv 

u, jekk iva, elenkathom. 
 

1.7. L-imballaġġ tal-oġġetti huwa barra l-ambitu ta’ din il-metodoloġija għall-
valutazzjoni tal-analiżi tar-riskju tal-katina. It-trasport ta’ konsenji ex-works 
huwa barra l-ambitu ta’ din il-metodoloġija wkoll. 

 
Il-valutazzjoni tar-riskju tas-sikurezza tal-katini tal-ikel u tal-għalf tal-fażola tas-

sojja, iż-żrieragħ tal-lift, iż-żrieragħ tal-ġirasol, iż-żejt tal-palm/tal-lewż tal-palm u ż-
żejt tal-ġewż tal-indi huma mehmuża hawn taħt u huma disponibbli wkoll fuq is-sit 
web ta’ FEDIOL: http://www.fediol.eu.  

Kif deskritt hawn fuq, kull valutazzjoni tar-riskju hija magħmula mit-taqsimiet li 
ġejjin: 

 flowchart li turi l-katina tal-provvista sħiħa 
 skedi li jiddiskutu r-riskji f’kull stadju fil-katina tal-provvista, jiġifieri l-

kultivazzjoni, it-tnixxif, it-tisħiq, ir-raffinar, il-ħżin u t-trasport.  

Għall-iskedi tal-ħżin u tat-trasport tal-katini tal-ġirasol, taż-żerriegħa tal-lift, tal-
palm (/lewż tal-palm) u tal-ġewż tal-indi, jekk jogħġbok irreferi għal dawk tal-fażola 

tas-sojja. 
 
 

FEDIOL se tevalwa l-valutazzjonijiet tas-sikurezza tal-ikel u tal-għalf tal-
katini tal-prodotti taż-żerriegħa żejtnija u tal-frott taż-żejt kull sentejn. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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Għalf  
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti tad-dqiq u taż-żejt taż-żerriegħa tal-lift  

 
  

   Kultivazzjoni taż-żrieragħ 

   Żrieragħ tal-lift 

         Tindif 

Tnixxif fil-produzzjoni 

primarja 

  Żrieragħ tal-lift 

imnixxfa 

(A)Trasport         Ħżin 

Flowchart tal-katina tal-produzzjoni ta’ prodotti taż-żejt taż-żrieragħ tal-lift għall-applikazzjoni fl-għalf  
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Għalf  
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5. Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti tad-dqiq u taż-żejt tal-

lift  

 1. Kultivazzjoni ta’ żrieragħ tal-lift* 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C    Il-pajjiżi terzi tal-esportazzjoni taż-żrieragħ 

tal-lift jaħdmu b’listi pożittivi għall-użu ta’ 

pestiċidi waqt il-kultivazzjoni li, għal xi 

sustanzi, jistgħu jiġu f’kunflitt mal-

leġiżlazzjoni Ewropea dwar ir-residwi tal-

pestiċidi.  

 

Fil-każ ta’ żrieragħ tal-lift li jkunu joriġinaw 

minn żoni umdużi l-livell ta’ fungiċidi jista’ 

jkun għoli. 

Ir-Regolament tal-KE 

Nru 396/2005 jipprojbixxi t-tqegħid 

f’ċirkolazzjoni ta’ komoditajiet 

bażiċi li ma jikkonformawx mal-

MRLs stabbiliti fl-annessi. Ir-

Regolament tal-KE Nru. 178/2006 

jistabbilixxi l-Anness I li jelenka l-

prodotti tal-ikel u tal-għalf fir-

rigward ta’ liema jistgħu japplikaw 

il-limiti ta’ residwu ta’ pestiċidi. Ir-

Regolament Nru 149/2008 

jistabbilixxi l-Annessi II, III u IV li 

jiffissaw l-MRLs għall-prodotti 

elenkati fl-Anness I. 

 

  

OĠMs mhux awtorizzati mill-

UE 

B    Pass differenti ta’ approvazzjoni ta’ OĠMs 

ġodda bejn l-UE u l-pajjiżi terzi li minnhom 

huma importati ż-żrieragħ żejtnin. Riskju li 

traċċi ta’ OĠMs mhux awtorizzati mill-UE 

jispiċċaw fi żrieragħ żejtnin importati fl-UE. 

  Din hija kwistjoni ta’ 

konformità legali, aktar 

milli waħda dwar is-

sikurezza tal-ikel. 

Fitotossini C    Iż-żrieragħ tal-lift jista’ jkun fihom il-ħaxix 

ħażin. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-

kontenut massimu ta' żrieragħ tal-

ħaxix ħażin tossiċi. 

 Spezzjoni viżwali taż-

żrieragħ tal-lift. 

*Il-valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara d-Dokument ta’ metodoloġija, il-paragrafu 2.3 għal aktar 

informazzjoni. 
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 2. Tnixxif ta’ żrieragħ tal-lift fil-produzzjoni primarja*  

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, 

STANDARDS INDUSTRIJALI 

U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminanti kkawżati mit-

tnixxif   

        

- diossina C    Il-ħruq tal-iskart jista’ jirriżulta 

fil-formazzjoni tad-diossina. 

S’issa dawk li jisħqu sabu li l-

livelli ta’ diossina fiż-żejt taż-

żerriegħa tal-lift mhux raffinat 

huma aktar baxxi mil-limitu ta’ 

detezzjoni. 

Kodiċi ta’ Prattika għall-

prevenzjoni u għat-tnaqqis 

ta’ kontaminazzjoni mid-

diossina u b’PCBs simili 

għad-diossina fl-ikel u fl-

għalf (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Il-Prattiki ta’ Manifattura Tajba 
jirrakkomandaw l-użu ta’ fjuwils li ma 
jkunux qed jiġġeneraw diossini u 
komposti simili għad-diossina u 
kontaminanti oħra li jagħmlu l-ħsara.  

Fil-każ ta’ tisħin dirett, għandhom 

jintużaw berners li jixirqu. Il-

monitoraġġ huwa meqjus neċessarju 

biex jiġi żgurat li l-proċessi tat-tnixxif 

jew tat-tisħin ma jirriżultawx f’livelli 

elevati ta’ diossini u ta’ PCBs simili 

għad-diossina. Ma għandu jsir l-

ebda użu ta’ prodotti tal-iskart bħala 

fjuwil għat-tnixxif dirett. 

 

Materjali tal-għalf li jkunu ġejjin minn 

żrieragħ tal-lift għandhom 

jikkonformaw mal-limiti għad-

diossina u għal PCBs simili għad-

diossina tad-Direttiva 2002/32/KE. 

*Il-valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara d-Dokument ta’ metodoloġija, il-paragrafu 2.3 għal aktar 

informazzjoni. 
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  Utilitajiet: tisħiq taż-żrieragħ tal-lift, raffinar u proċessar taż-żejt 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Żjut jew lubrikanti idrawliċi 

mit-tagħmir 

C Baxx Għoli 3 Iż-żjut u l-lubrikanti idrawliċi jista’ jkun 

fihom komposti tossiċi. 

 Il-programm meħtieġ minn qabel 

għandu jiżgura li tiġi evitata l-

kontaminazzjoni ta’ prodott ma’ 

żjut jew lubrikanti idrawliċi ta' grad 

mhux tal-ikel u li jiġi minimizzat ir-

riskju ta' kontaminazzjoni tal-

prodott ma’ żjut u lubrikanti 

idrawliċi ta' grad tal-ikel. Il-

programm meħtieġ minn qabel 

jista' jinvolvi r-reġistrazzjoni tal-

kwantitajiet użati. 

 

Kontaminanti preżenti fl-

ilma bħal PFOS u PFOA 

 

C Baxx Medju 2 L-ilma jintuża fil-proċess tat-tisħiq u tar-

raffinar. 

Skont ir-Regolament Nru 

183/2005/KE, l-ilma użat 

għall-manifattura tal-għalf 

għandu jkun ta’ kwalità 

adatta. 

  

Aġenti tat-tindif u sustanzi 

kimiċi tal-bojler 

C Medju Medju 3 L-aġenti tat-tindif u l-fwar (bl-użu ta’ 

sustanzi kimiċi tal-bojler) jiġu f’kuntatt mal-

prodott. 

 L-aġenti tat-tindif użati fis-sistema 

tal-produzzjoni għandhom jiġu 

flaxxjati. L-aġenti tat-tindif u s-

sustanzi kimiċi tal-bojler għandhom 

ikunu adatti biex jintużaw fl-

industrija tal-ikel. 

 

Fluwidi ta’ tisħin termali 

(THF) mit-tagħmir 

 

C Medju Għoli 4 It-THF xorta jistgħu jintużaw minn dawk li 

mhumiex membri ta’ FEDIOL. 

 

 

Skont il-Kodiċi ta’ Prattika ta’ 

FEDIOL dwar it-Tisħin taż-

Żjut li Jittieklu matul l-

Ipproċessar , l-użu tat-THF 

mhux permess. 

Uża tisħin bl-ilma sħun jew bil-

fwar. Inkella, miżura ta’ kontroll 

għandha tiżgura li l-

kontaminazzjoni ta’ prodott bil-

fluwidi tat-tisħin termali hija evitata. 

 

  

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


 

Gwida tal-EFISC - Dokument ta’ referenza settorjali dwar il-manifattura ta' materjali tal-għalf sikuri mit-tisħiq ta’ żerriegħa żejtnija u r-raffinar ta’ żejt veġetali 

 24 

Għalf  
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti tad-dqiq u taż-żejt taż-żerriegħa tal-lift  

 3. Tisħiq ta’ żrieragħ tal-lift 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Tossini minn materjali ta' 

kontroll ta’ organiżmi ta’ 

ħsara 

C Baxx Għoli 3 Il-ħbub avvelenati minn kaxxi 

miftuħa jistgħu jispiċċaw fil-

katina tal-ikel. 

 Irid jiġi applikat programm ta' 

kontroll tal-organiżmi ta’ ħsara 

li jkun adatt biex jintuża fil-

katina tal-ikel. 

 

Komposti tossiċi mill-eżan 

bħall-benżen 

C Baxx Għoli 3 L-eżan industrijali jista’ jkun 

fih komposti tossiċi. 

Id-Direttiva 2009/32/KE 

tistabbilixxi l-kriterji ta’ purità 

għall-użu tal-eżan waqt it-

tisħiq taż-żrieragħ żejtnin.  

Irid jintuża eżan ta’ grad tal-

ikel. 

 

Materjal estern bħal ħġieġ, 

injam, metalli, eċċ. 

P Medju Medju 3 Jista’ jkun hemm materjal 

estern preżenti 

 Għandha tiġi stabbilita 

sistema li tneħħi l-materjal 

estern. 
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 3.1 Produzzjoni ta’ żejt mhux raffinat  

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminanti minn 

għajnuniet tal-filtrazzjoni 

C Baxx Għoli 3 Iż-żejt mhux raffinat jista’ 

potenzjalment jarmi ’l barra l-

kontaminanti mill-għajnuna 

tal-filtrazzjoni. 

 Użu ta’ għajnuniet tal-

filtrazzjoni li huma adatti għall-

industrija tal-ikel. 

 

Żjut minerali minn sistema 

ta’ rkupru li qed taħdem 

ħażin 

C Medju Medju 3 Żjut minerali b’viskożità 

baxxa-medja ta’ grad tal-ikel li 

jintużaw għall-irkupru tal-

eżan. Huwa fl-interess ta’ min 

jisħaq li jirkupra kemm jista’ 

jkun eżan, u li għalhekk 

iżomm is-sistema ta’ rkupru 

f’kundizzjoni tajba. 

 Iż-żejt minerali tas-sistema ta’ 

rkupru jrid ikun ta’ kwalità ta’ 

grad tal-ikel. Il-programm 

meħtieġ minn qabel jenħtieġ li 

jiżgura li tiġi evitata l-

kontaminazzjoni tal-prodott 

ma’ żjut ta’ grad mhux tal-ikel 

u li jiġi minimizzat ir-riskju ta' 

kontaminazzjoni tal-prodott 

ma’ żjut ta’ grad tal-ikel. Il-

programm meħtieġ minn 

qabel jista' jinvolvi r-

reġistrazzjoni tal-kwantitajiet 

użati. 

Il-limitu GMP Netherlandiż 

għal C (10-40) fiż-żjut huwa 

ta’ 400 mg/kg. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-

residwi tal-pestiċidi fuq iż-

żrieragħ tal-lift juri li l-livelli ta’ 

residwu jibqgħu fil-limiti legali.  

Ir-Regolament tal-KE 

Nru 396/2005 jistabbilixxi l-limiti 

għar-residwi tal-pestiċidi. Dan ir-

Regolament jippermetti l-użu ta’ 

fattur ta’ proċessar/konċentrazzjoni 

għall-pestiċidi fil-prodotti 

pproċessati, diment li tiġi żgurata 

s-sikurezza tal-ikel. Il-pożizzjoni ta’ 

FEDIOL (11SAF181) tikkonkludi li 

abbażi tal-kontenut medju taż-żejt 

fiż-żerriegħa tal-lift, li jvarja minn 

40%-45%, jenħtieġ li jintuża fattur 

tal-ipproċessar ta’  

 *Ċerti oriġini taż-żrieragħ tal-

lift jista’ jkollhom probabbiltà 

medja li jaqbżu l-MRL għal 

residwi ta’ pestiċida 

partikolari. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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2.5 biex jiġi stabbilit l-MRL fiż-żejt 

taż-żerriegħa tal-lift. 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-

ambjent. Madankollu, il-

probabbiltà li jinstabu fiż-żejt 

taż-żerriegħa tal-lift mhux 

raffinat, hija baxxa ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi 

l-limiti għall-għadd ta' residwi ta’ 

pestiċidi fil-materjal tal-għalf. 

  

Diossina C Baxx ħafna għoli 2    Il-kodiċi ta’ prattika ta’ 

FEDIOL dwar il-ġbir tad-dejta 

dwar il-prevalenza tal-

kontaminanti fiż-żejt u fil-

prodotti tad-dqiq fl-anness 

dwar id-diossina jista’ 

jispeċifika rekwiżiti ta’ ttestjar 

għad-diossina għaż-żrieragħ 

tal-lift minn oriġini ġeografiċi 

speċifiċi. 

 

Eżan li jirrisjedi fiż-żejt 

mhux raffinat wara l-irkupru 

C Għoli ftit 3 Wara l-estrazzjoni tal-eżan 

taż-żejt u l-irkupru tal-eżan 

sussegwenti miż-żejt, jibqgħu 

traċċi tal-eżan fiż-żejt mhux 

raffinat. 

Ir-Regolament Nru 767/2009 dwar 

il-Kummerċjalizzazzjoni tal-Għalf 

jistipula li l-materjali tal-għalf 

għandhom ikunu ħielsa mill-

impuritajiet kimiċi li jirriżultaw mill-

proċess tal-manifattura u minn 

għajnuniet fl-ipproċessar, diment li 

ma ġiex iffissat kontenut massimu 

fil-Katalgu. Il-Katalgu tal-Materjali 

tal-Għalf, ir-Regolament Nru 

68/2013, jintroduċi livell limitu 

għall-iffissar tal-kontenuti massimi 

għal dawn l-impuritajiet kimiċi ta’ 

0.1% (1000 ppm). 

 Il-valutazzjonijiet tossikoloġiċi 

juru li ż-żejt taż-żerriegħa tal-

lift mhux raffinat b’livelli ta’ 

eżan sa 1000 ppm huwa 

tajjeb għall-għalf. FOSFA 

għandha limitu ta’ punt ta’ 

fjammabbiltà ta’ 121̊C, li huwa 

relatat mas-sikurezza tat-

trasport u tal-ħżin. 
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 3.2 Produzzjoni ta’ leċitini mhux raffinati 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Żjut minerali minn sistema 

ta’ rkupru li qed taħdem 

ħażin 

C Medju Medju 3 Żjut minerali b’viskożità 

baxxa-medja ta’ grad tal-ikel li 

jintużaw għall-irkupru tal-

eżan. Huwa fl-interess ta’ min 

jisħaq li jirkupra kemm jista’ 

jkun eżan, u li għalhekk 

iżomm is-sistema ta’ rkupru 

f’kundizzjoni tajba. 

 Iż-żejt minerali tas-sistema ta’ 

rkupru jrid ikun ta’ kwalità ta’ 

grad tal-ikel. Il-programm 

meħtieġ minn qabel jenħtieġ li 

jiżgura li tiġi evitata l-

kontaminazzjoni tal-prodott 

ma’ żjut ta’ grad mhux tal-ikel 

u li jiġi minimizzat ir-riskju ta' 

kontaminazzjoni tal-prodott 

ma’ żjut ta’ grad tal-ikel. Il-

programm meħtieġ minn 

qabel jista' jinvolvi r-

reġistrazzjoni tal-kwantitajiet 

użati. 

Il-limitu GMP Netherlandiż 

għal C (10-40) fiż-żjut huwa 

ta’ 400 mg/kg. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-

residwi tal-pestiċidi fuq iż-

żrieragħ tal-lift juri li l-livelli ta’ 

residwu jibqgħu fil-limiti legali.  

Ir-Regolament tal-KE 

Nru 396/2005 jistabbilixxi l-

limiti għar-residwi tal-pestiċidi. 

Dan ir-Regolament jippermetti 

l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni 

għall-pestiċidi fil-prodotti 

pproċessati, diment li tiġi 

żgurata s-sikurezza tal-ikel.  

 *Ċerti oriġini taż-żrieragħ tal-

lift jista’ jkollhom probabbiltà 

medja li jaqbżu l-MRL għal 

residwi ta’ pestiċida 

partikolari. 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-

ambjent. Madankollu, il-

probabbiltà li jinstabu fiż-żejt 

taż-żerriegħa tal-lift mhux 

raffinat, hija baxxa ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tistabbilixxi l-limiti għall-għadd 

ta' residwi ta’ pestiċidi fil-

materjal tal-għalf. 
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Eżan li jirrisjedi fil-leċitini 

mhux raffinati wara l-

irkupru 

C Għoli ftit 3 Wara l-estrazzjoni tal-eżan 

taż-żejt u l-irkupru tal-eżan 

sussegwenti miż-żejt, jibqgħu 

traċċi tal-eżan fiż-żejt mhux 

raffinat. 

Ir-Regolament Nru 767/2009 

dwar il-Kummerċjalizzazzjoni 

tal-Għalf jistipula li l-materjali 

tal-għalf għandhom ikunu 

ħielsa mill-impuritajiet kimiċi li 

jirriżultaw mill-proċess tal-

manifattura u minn għajnuniet 

fl-ipproċessar, diment li ma 

ġiex iffissat kontenut massimu 

fil-Katalgu. Il-Katalgu tal-

Materjali tal-Għalf, ir-

Regolament Nru 68/2013, 

jintroduċi livell limitu għall-

iffissar tal-kontenuti massimi 

għal dawn l-impuritajiet kimiċi 

ta’ 0.1% (1000 ppm). 

 Il-valutazzjonijiet tossikoloġiċi 

juru li materjali tal-għalf 

b’livelli ta’ eżan sa 1000 ppm 

huma tajba għall-għalf. 

FOSFA għandha limitu ta’ 

punt ta’ fjammabbiltà ta’ 

121 ̊C,  C, li huwa relatat mas-

sikurezza tat-trasport u tal-

ħżin. 

Patoġeni B Baxx Medju 2 Tkabbir mikrobijoloġiku 

b’riżultat ta’ kondensazzjoni 

tal-ilma evaporat mil-leċitini 

mhux raffinati.   
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 3.3 Produzzjoni ta’ espellent u dqiq taż-żerriegħa tal-lift 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Diossina minn aġent 

antiagglomerant 

C Baxx Għoli 3 L-aġent antiagglomerant 

huwa ta’ oriġini minerali u 

jista’ jkun fih id-diossina 

b’mod naturali. Id-diossina 

hija tossika għall-bnedmin u 

għall-annimali. 

Ir-Regolament Nru 

2439/1999/KE jistabbilixxi l-

kriterji tal-kwalità għall-aġenti 

antiagglomeranti. 

Ixtri aġent antiagglomerant ta’ 

kwalità tal-grad tal-għalf. 

 

Salmonella B Għoli Għoli 4 Is-Salmonella hija l-periklu 

prinċipali għall-

kontaminazzjoni 

mikrobijoloġika tal-għalf. Is-

Salmonella hija mifruxa fl-

ambjent u kull ħolqa fil-katina 

tal-ikel, mill-produtturi sa u 

inklużi l-konsumaturi, 

għandhom rwol x’jaqdu fit-

tnaqqis tar-riskju li s-

Salmonella tagħmel ħsara lill-

annimali jew lill-bnedmin.  

FEDIOL flimkien ma’ tliet 

assoċjazzjonijiet oħra li 

jirrappreżentaw lill-fornituri u 

lill-konsumaturi tal-għalf, 

jiġifieri FEFAC, COCERAL u 

COPA-COGECA, aċċettaw ir-

responsabbiltà għall-ħruġ ta’ 

gwida għall-industrija biex 

jagħtuha l-għajnuna fil-kontroll 

tas-Salmonella u f’Ġunju 2011 

ippubblikaw il-“Common 

principles for the management 

of the Salmonella risk in the 

feed chain”. Il-Gwida Ewropea 

għall-prattika tajba għall-

manifattura industrijali ta’ 

Prinċipji komuni għall-ġestjoni 

tar-riskju tas-Salmonella fil-

katina tal-għalf ta’ FEDIOL, 

FEFAC, COCERAL u COPA-

COGECA.  

 

Ir-Rakkomandazzjoni ta’ 

FEDIOL dwar il-kontenut tal-

indewwa għad-dqiq taż-

żerriegħa tal-lift/tal-kolza u d-

dqiq taż-żerriegħa tal-ġirasol. 

 

Il-programm tal-PRP tal-

operatur għandu jkopri l-

miżuri li ġejjin: 

a) Il-preservazzjoni tal-

materjali tal-għalf mill-

kontaminazzjoni waqt l-

ipproċessar u l-ħżin, eż. 

permezz ta’ sistemi 

magħluqa, prattiki tal-iġjene, 

jew permezz tas-separazzjoni 

tal-bini f’żoni tal-iġjene kif 

jixraq. 

b) L-applikazzjoni ta’ kontroll 

tal-ħin u tat-temperatura fuq 

id-Desolventiser Toaster (DT). 

c) L-applikazzjoni ta’ kontroll 

tal-indewwa tad-dqiq/tal-

espellenti. FEDIOL qed 

tirrakkomanda kontenut ta’ 

ndewwa tad-dqiq taż-

żerriegħa tal-lift ta’ massimu 

12.5%. 

L-operatur għandu jintroduċi 

monitoraġġ tal-linja 

b’kampjuni li għandhom 

jittieħdu mil-linja sħiħa, minn 

fejn il-prodott iħalli d-DT, għal 

meta jidħol fis-sajlo tal-ħżin sa 

u inkluża ż-żona tat-tagħbija. 

 

L-operatur għandu jistabbilixxi 

miri realistiċi biex titnaqqas l-

inċidenza ta’ kontaminazzjoni 

mis-Salmonella tad-dqiq/l-

espellenti tiegħu abbażi tad-

dejta storika. 
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materjali tal-għalf sikuri ġiet 

emendata biex tikkonforma 

ma’ dawn il-prinċipji. 

 

 

Jekk is-sistema ta’ monitoraġġ 

tindika li fil-materjal tal-għalf 

lest hemm is-Salmonella, 

għandhom jiġu kkunsidrati l-

azzjonijiet li ġejjin: 

o It-twettiq ta’ serotipizzazzjoni 
u traċċabbiltà biex jiġi 
identifikat is-sors tal-
kontaminazzjoni; 

o Ir-reviżjoni tal-kundizzjonijiet 
tal-ipproċessar u l-
programmi minn qabel 
meħtieġa rilevanti 

o It-tindif addizzjonali tal-
imħażen u tal-vetturi (fejn 
jixraq);  

o It-tindif addizzjonali tal-
impjant u tat-tagħmir;  

o Ir-reviżjoni tar-riżultati ta’ 
monitoraġġ preċedenti 

o Il-kunsiderazzjoni ta’ taħriġ 
addizzjonali jew ta’ bidliet fil-
proċess jew fil-proċeduri 

o  L-applikazzjoni ta’ 
trattament kimiku bil-għan li 
s-Salmonella titnaqqas għal 
livelli aċċettabbli. 

 

Diossina minn trab tal-

ibbliċjar użat 

C Baxx Għoli 3 It-tafal tal-ibbliċjar huwa ta’ 

oriġini minerali u jista’ jkun fih 

id-diossina b’mod naturali. Id-

diossina hija tossika għall-

bnedmin u għall-annimali. 

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tillimita l-kontenut ta’ diossina 

fil-materjal tal-għalf ta’ oriġini 

veġetali għal 0.75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) u 

tillimita s-somma ta’ diossina 

u PCBs simili għad-diossina 

għal  

1.5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn 

fornituri li jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL 

kif elenkati fil-Kodiċi ta’ 

Prattika ta’ FEDIOL dwar il-

kundizzjonijiet tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar 

taż-żejt. 

Ir-riskju japplika biss għal 

impjanti ta’ tisħiq u raffinar 

integrati. 
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FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ 

Prattika dwar il-kundizzjonijeit 

tax-xiri ta’ trab tal-ibbliċjar 

għar-raffinar taż-żejt, li jinkludi 

limitu massimu għad-diossina 

u  PCBs simili għad-diossina 

ta’ 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) bħala l-valur 

superjuri. 

Residwu tal-eżan C Għoli ftit 3 Ir-residwu tal-eżan huwa 

preżenti fid-dqiq taż-żerriegħa 

żejtnija. 

Ir-Regolament Nru 767/2009 

dwar il-Kummerċjalizzazzjoni 

tal-Għalf jistipula li l-materjali 

tal-għalf għandhom ikunu 

ħielsa mill-impuritajiet kimiċi li 

jirriżultaw mill-proċess tal-

manifattura u minn għajnuniet 

fl-ipproċessar, diment li ma 

ġiex iffissat kontenut massimu 

fil-Katalgu. Il-Katalgu tal-

Materjali tal-Għalf, ir-

Regolament Nru 68/2013, 

jintroduċi livell limitu għall-

iffissar tal-kontenuti massimi 

għal dawn l-impuritajiet kimiċi 

ta’ 0.1% (1000 ppm). 

 Il-valutazzjonijiet tossikoloġiċi 

juru li d-dqiq taż-żerriegħa 

żejtnija b’livelli tal-eżan sa 

1000 ppm huwa sikur għall-

għalf. OVID fil-Ġermanja 

għandha skeda ta’ dejta tas-

sikurezza li tirreferi għal 

massimu ta’ 300 ppm ta’ eżan 

fid-dqiq taż-żerriegħa tal-lift 

biex tiġi evitata splużjoni waqt 

it-trasport biċ-ċattra. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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 4. Raffinar 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, 

STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW 

TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminanti f’għajnuniet 

tal-ipproċessar  

(soluzzjoni alkali, aċidi), 

bħall-merkurju fis-soda 

kawstika 

C Baxx Għoli 3 L-għajnuniet tal-ipproċessar jiġu 

f’kuntatt mal-prodott. 

 L-għajnuniet tal-ipproċessar li jiġu f’kuntatt 

dirett maż-żejt iridu jkunu għall-użu mal-ikel 

jew ta’ kwalità ta’ grad tal-ikel. 
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 4.1 Produzzjoni ta’ żejt taż-żerriegħa tal-lift raffinat 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Diossina u PCBs simili 

għad-diossina 

C Baxx Għoli 3 Sors potenzjali ta’ 

kontaminazzjoni mid-diossina 

għaż-żejt huwa t-tnixxif ta’ 

żrieragħ tal-lift u t-trab tal-

ibbliċjar. Minkejja dan, il-livell ta’ 

dożaġġ tat-trab tal-ibbliċjar waqt 

ir-raffinar huwa biss ta’ 1-3 %. Id-

diossina tevapora parzjalment 

waqt id-distillazzjoni. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-

kontenut tad-diossina fil-materjal tal-

għalf ta’ oriġini veġetali għal 

0.75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) u 

tillimita s-somma tad-diossina u 

PCBs simili għad-diossina għal 

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

TEQ). 

 

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ Prattika 

dwar il-kundizzjonijeit tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar taż-

żejt, li jinkludi limitu massimu għad-

diossina u  PCBs simili għad-

diossina ta’ 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) bħala l-valur 

superjuri. 

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn 

fornituri li jirrispettaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL 

dwar it-trab tal-ibbliċjar frisk. 

 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-residwi 

tal-pestiċidi fuq iż-żrieragħ tal-lift 

juri li l-livelli ta’ residwu jibqgħu 

fil-limiti legali.  

Ir-Regolament tal-KE Nru 396/2005 

jistabbilixxi l-limiti għar-residwi tal-

pestiċidi. Dan ir-Regolament 

jippermetti l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għall-

pestiċidi fil-prodotti pproċessati, 

diment li tiġi żgurata s-sikurezza tal-

ikel. Il-pożizzjoni ta’ FEDIOL 

(11SAF181) tikkonkludi li abbażi tal-

kontenut medju ta’ żejt fil-fażola tas-

sojja li jvarja minn 40%-45%, 

jenħtieġ li jintuża fattur tal-

ipproċessar ta’ 2. 5 biex jiġi stabbilit 

l-MRL fiż-żejt taż-żerriegħa tal-lift. 

*Ċerti oriġini taż-żrieragħ tal-

lift jista’ jkollhom probabbiltà 

medja li jaqbżu l-MRL għal 

residwi ta’ pestiċida 

partikolari. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-ambjent. 

Madankollu, il-probabbiltà li 

jinstabu fiż-żejt taż-żerriegħa tal-

lift mhux raffinat, hija baxxa 

ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi 

l-limiti għall-għadd ta' residwi ta’ 

pestiċidi fil-materjal tal-għalf. 

  

Kontaminazzjoni 

mikrobijoloġika 

 

B Baxx Medju 2 Il-kontenut ta’ ndewwa (jiġifieri l-

attività tal-ilma) fi żjut raffinati 

huwa baxx wisq biex tikber il-

batterja. 

   

Materjal estern bħal ħġieġ, 

injam, metalli, eċċ. 

P Medju Medju 3   Applika prattiki tal-iġjene (eż. 

sistemi magħluqa) u ffiltra 

qabel it-tagħbija. 

 

 

 

 4.2 Raffinar fiżiku: produzzjoni ta’ distillati ta’ aċidi xaħmin tal-lift 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Diossina C Baxx Għoli 3 Sors potenzjali ta’ 

kontaminazzjoni mid-diossina 

waqt ir-raffinar taż-żejt huwa t-

trab tal-ibbliċjar. Madankollu, il-

livell ta’ dożaġġ tat-trab tal-

ibbliċjar waqt ir-raffinar huwa biss 

ta’ 1-3%. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-

kontenut tad-diossina fil-materjal tal-

għalf ta’ oriġini veġetali għal 

0.75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) u 

tillimita s-somma tad-diossina u 

PCBs simili għad-diossina għal 

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

TEQ). 

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-

annimali li jkun fihom livell ta’ 

sustanza mhux mixtieqa li jaqbeż il-

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn 

fornituri li jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL 

kif elenkati fil-Kodiċi ta’ 

Prattika ta’ FEDIOL dwar il-

kundizzjonijiet tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar 

taż-żejt. 
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limitu legali ma jistgħux jitħalltu għal 

finijiet ta’ diluzzjoni mal-istess 

prodotti, jew oħrajn, maħsuba għall-

għalf tal-annimali (id-

Direttiva 2002/32/KE). 

Skont ir-Regolament Nru 225/2012 

li jemenda r-Regolament Nru 

183/2005 dwar l-Iġjene tal-Għalf, 

għandhom jiġu ttestjati 100% tal-

lottijiet ta’ distillati ta’ aċidi xaħmin 

għall-għalf, fir-rigward tas-somma 

tad-diossini u PCBs simili għad-

diossina.  

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ Prattika 

dwar il-kundizzjonijeit tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar taż-

żejt, li jinkludi limitu massimu għad-

diossina u  PCBs simili għad-

diossina ta’ 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) bħala l-valur 

superjuri. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-residwi 

tal-pestiċidi fuq iż-żrieragħ tal-lift 

juri li l-livelli ta’ residwu jibqgħu 

fil-limiti legali.  

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi tal-

pestiċidi. Dan ir-Regolament 

jippermetti l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għall-

pestiċidi fi prodotti pproċessati, 

diment li tiġi żgurata s-sikurezza tal-

għalf.  

 *Ċerti oriġini taż-żrieragħ 

tal-lift jista’ jkollhom 

probabbiltà medja li 

jaqbżu l-MRL għal residwi 

ta’ pestiċida partikolari. 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Baxx Għoli 3 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-ambjent. 

Madankollu, il-probabbiltà li 

jinstabu fiż-żejt taż-żerriegħa tal-

lift mhux raffinat, hija baxxa 

ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi 

l-limiti għall-għadd ta' residwi ta’ 

pestiċidi fil-materjal tal-għalf. 

Prodott li ma jikkonformax ma 

għandux jiġi applikat għall-

materjal tal-għalf. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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 4.3 
Raffinar kimiku: produzzjoni ta’ (mluħa ta’) stokkijiet ta’ sapun 
tal-lift u żjut aċidi tal-lift ħielsa mid-deodistillati 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-residwi 

tal-pestiċidi fuq iż-żrieragħ tal-lift 

juri li l-livelli ta’ residwu jibqgħu 

fil-limiti legali.  

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi tal-

pestiċidi. Dan ir-Regolament 

jippermetti l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għall-

pestiċidi fi prodotti pproċessati, 

diment li tiġi żgurata s-sikurezza tal-

għalf.  

 *Ċerti oriġini taż-żrieragħ 

tal-lift jista’ jkollhom 

probabbiltà medja li 

jaqbżu l-MRL għal residwi 

ta’ pestiċida partikolari. 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-ambjent. 

Madankollu, il-probabbiltà li 

jinstabu fiż-żejt taż-żerriegħa tal-

lift mhux raffinat, hija baxxa 

ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi 

l-limiti għall-għadd ta' residwi ta’ 

pestiċidi fil-materjal tal-għalf. 

  

Diossina C baxx ħafna Għoli 2 L-iskeda informattiva ta’ FEDIOL 

dwar it-tisħiq u r-raffinar fir-

rigward tal-produzzjoni tal-istokk 

tas-sapun (Ref 12SAF183) 

tindika li l-livell ta’ kontaminanti li 

jinħallu fiż-żejt fl-istokkijiet tas-

sapun jirrifletti dak taż-żjut mhux 

raffinati.  

Skont ir-Regolament Nru 225/2012 

li jemenda r-Regolament Nru 

183/2005 dwar l-Iġjene tal-Għalf, 

għandhom jiġu ttestjati 100% tal-

lottijiet ta’ stokkijiet tas-sapun u żjut 

aċidi għall-għalf, fir-rigward tas-

somma tad-diossini u PCBs simili 

għad-diossina.  

 

 F’impjanti tat-tisħiq u r-

raffinar integrati, l-

istokkijiet tas-sapun 

jistgħu jerġgħu jitpoġġew 

mingħajr periklu fuq id-

dqiq. 
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 4.4 Raffinar kimiku: produzzjoni ta’ deodistillati tal-lift 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

        

 

 

Diossina C Medju Għoli 4 Sors potenzjali ta’ 

kontaminazzjoni mid-diossina 

waqt ir-raffinar taż-żejt huwa t-

trab tal-ibbliċjar. Waqt ir-raffinar 

kimiku, id-diossini jikkonċentraw 

fid-deodistillati. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-

kontenut tad-diossina fil-materjal tal-

għalf ta’ oriġini veġetali għal 

0.75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) u 

tillimita s-somma tad-diossina u 

PCBs simili għad-diossina għal 

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

TEQ). 

 

Skont ir-Regolament Nru 225/2012 

li jemenda r-Regolament Nru 

183/2005 dwar l-Iġjene tal-Għalf, 

għandhom jiġu ttestjati 100% tal-

lottijiet ta’ deodistillati għall-għalf, fir-

rigward tas-somma ta’ diossini u 

PCBs simili għad-diossina.  

 

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-

annimali li jkun fihom livell ta’ 

sustanza mhux mixtieqa li jaqbeż il-

limitu legali ma jistgħux jitħalltu għal 

finijiet ta’ diluzzjoni mal-istess 

prodotti, jew oħrajn, maħsuba għall-

għalf tal-annimali (id-

Direttiva 2002/32/KE). 

 

Id-deodistillati mir-raffinar kimiku huma 

pprojbiti milli jintużaw fl-għalf ħlief jekk 

ikunu ġew trattati sabiex jiġi żgurat li l-

livelli ta’ diossina qed jaqblu mal-limiti tad-

Direttiva 2002/32 dwar Sustanzi Mhux 

Mixtieqa (ara wkoll l-iskeda informattiva ta’ 

FEDIOL dwar deodistillati trattati għall-użu 

fl-għalf Ref. 12SAF196).  

Prodotti xaħmin miksuba minn proċessi ta’ 

raffinar ta’ lottijiet li jikkombinaw fażijiet ta’ 

raffinar fiżiku u kimiku fl-uniku u l-istess 

tagħmir jistgħu jintużaw għal finijiet tal-

għalf, diment li jkun hemm evidenza 

analitika li turi li ġew rispettati l-limiti għar-

residwi tad-diossina u l-pestiċidi. 

 

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn fornituri li 

jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL 

kif elenkati fil-Kodiċi ta’ Prattika ta’ 

FEDIOL dwar il-kundizzjonijiet tax-xiri ta’ 

trab tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar taż-żejt. 
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FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ Prattika 

dwar il-kundizzjonijeit tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar għar-raffinar taż-żejt, li 

jinkludi limitu massimu għad-

diossina u  PCBs simili għad-

diossina ta’ 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) bħala l-valur 

superjuri. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Medju Medju 3 Il-monitoraġġ regolari tar-residwi 

tal-pestiċidi fuq iż-żrieragħ tal-lift 

juri li l-livelli ta’ residwu jibqgħu 

fil-limiti legali. Madankollu, waqt 

ir-raffinar kimiku, id-diossini 

jikkonċentraw fid-distillati. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi tal-

pestiċidi. Dan ir-Regolament 

jippermetti l-użu ta’ fattur ta’ 

trasferiment għal pestiċidi 

awtorizzati fi prodotti pproċessati, 

diment li tiġi żgurata s-sikurezza tal-

għalf. 

.  

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Medju Għoli 4 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-ambjent. 

Madankollu, il-possibbiltà li 

ssibhom fiż-żejt taż-żerriegħa tal-

lift mhux raffinat hija baxxa 

ħafna, iżda jikkonċentraw fid-

distillati waqt ir-raffinar. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi 

l-limiti għall-għadd ta' residwi ta’ 

pestiċidi fil-materjal tal-għalf. 

 

 

Id-deodistillati minn raffinar kimiku huma 

pprojbiti milli jintużaw fl-għalf ħlief jekk 

ikunu ġew trattati sabiex jiġi żgurat li l-

livelli ta’ residwu ta’ pestiċidi qed jaqblu 

mal-limiti tad-Direttiva 2002/32 dwar 

Sustanzi Mhux Mixtieqa (ara wkoll l-iskeda 

informattiva ta’ FEDIOL dwar deodistillati 

trattati għall-użu fl-għalf Ref. 12SAF196). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf


 

Gwida tal-EFISC - Dokument ta’ referenza settorjali dwar il-manifattura ta' materjali tal-għalf sikuri mit-tisħiq ta’ żerriegħa żejtnija u r-raffinar ta’ żejt veġetali 

 39 

Għalf  
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti tad-dqiq u taż-żejt taż-żerriegħa tal-lift  

 5. Idroġenizzazzjoni taż-żejt taż-żerriegħa tal-lift 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, 

STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW 

TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

nikil  C Baxx Għoli 3 In-nikil huwa użat bħala katalist 

b’idroġenizzazzjoni (twebbis) taż-

żejt.  

 L-għajnuniet tal-ipproċessar li jiġu f’kuntatt 

dirett maż-żejt iridu jkunu għall-użu mal-ikel 

jew ta’ kwalità ta’ grad tal-ikel. 

Iffiltra ż-żejt imwebbes. 

 

Il-kontenut tan-nikil ta’ żjut 

imwebbsa mill-membri ta’ 

FEDIOL huwa sew taħt l-

20 ppm.  
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 A. Ħżin u trasport ta’ żrieragħ tal-lift u dqiq taż-żerriegħa tal-lift 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Tossini minn materjali ta' 

kontroll ta’ organiżmi ta’ 

ħsara 

C Baxx Għoli 3 Il-ħbub avvelenati minn kaxxi 

miftuħa jistgħu jispiċċaw fil-katina 

tal-ikel. 

 Irid jiġi applikat programm ta' 

kontroll tal-organiżmi ta’ ħsara 

li jkun adatt biex jintuża fil-

katina tal-ikel. 

 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Medju Medju 3 L-użu tal-pestiċidi wara l-ħsad fuq 

iż-żrieragħ żejtnin huwa kritiku 

minħabba l-ammont ta’ ħin limitat 

disponibbli biex il-pestiċidi jitkissru. 

Il-pajjiżi ta’ esportazzjoni ta’ żrieragħ 

żejtnin jaħdmu b’listi pożittivi għall-

użu ta’ pestiċidi li, għal xi sustanzi, 

jistgħu jiġu f’kunflitt mal-leġiżlazzjoni 

Ewropea, b’mod partikolari fil-każ ta’ 

żrieragħ rotob bħal dawk tal-ġirasol. 

Il-pestiċidi użati fuq tagħbijiet 

preċedenti waqt il-ħżin u t-trasport 

jistgħu jikkontaminaw iż-żrieragħ tal-

lift. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jipprojbixxi t-tqegħid 

f’ċirkolazzjoni ta’ komoditajiet 

li ma jikkonformawx mal-

MRLs stabbiliti fl-Anness ta’ 

dan ir-Regolament. 

Il-kumpaniji tat-trasport u tal-

ħżin iridu jużaw il-pestiċidi 

b’mod korrett u 

jiddokumentaw dan l-użu. 

Inkella jridu jivverifikaw li l-

livelli tar-residwi tal-pestiċidi 

użati waqt it-trasport u l-ħżin 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 

tal-UE. 

 

Kontaminazzjoni mill-

merkanzija preċedenti matul 

it-trasport b’karru ta’ 

azjenda agrikola, trakk jew 

ċattra jew b’bastiment li 

jbaħħar fl-oċean 

C Baxx Għoli 3 It-trasport ta’ żrieragħ żejtnin u ta’ 

dqiq ta’ żerriegħa żejtnija 

normalment ma jseħħx f’mezzi tat-

trasport dedikati għat-trasport ta’ ikel 

jew għalf. 

 Il-kumpaniji tat-trasport iridu 

jnaddfu l-karrijiet tal-azjendi 

agrikoli, it-trakkijiet, iċ-ċattri u 

l-bastimenti li jbaħħru fl-oċean 

qabel it-tagħbija. Spezzjoni 

tal-indafa qabel it-tagħbija. 

 

Kontaminazzjoni mill-

merkanzija preċedenti waqt 

il-ħżin 

C Baxx Għoli 3 Iż-żrieragħ żejtnin u d-dqiq taż-

żerriegħa żejtnija jistgħu jkunu 

kkontaminati bil-mikotossina li tkun 

f’tagħbiji preċedenti. 

 Il-kumpaniji tal-ħżin iridu 

jnaddfu s-siti qabel l-użu u 

jridu jispezzjonawhom għall-

indafa qabel l-użu. 
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Adulterazzjoni bil-melamina C Baxx Medju 2 Analitikament, il-melamina timita l-

proteini 

Ir-Regolament Nru 2002/32 

jistabbilixxi limitu ta’ 2.5 mg/kg 

għall-melamina fil-materjali tal-

għalf. 

  

 

 

 B. 

Ġdid 

Trasport ta’ żejt taż-żerriegħa tal-lift u prodotti derivati għal 

applikazzjoni fl-għalf permezz ta’ vettura tank, tank ferrovjarju, 

ċattra jew bastiment ta’ mal-kosta (esklużi bastimenti li jbaħħru 

fl-oċean). 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni minn 

merkanzija preċedenti 

        

- Vetturi tank, tankijiet 
ferrovjarji u ċattri  

C Medju Għoli 4 Il-vetturi tank u ċ-ċattri setgħu ntużaw 

għal prodotti mhux kompatibbli mal-ikel 

jew mal-għalf bħall-petrokimiċi. 

 Il-vetturi tank u ċ-ċattri li 

mhumiex dedikati għat-

trasport ta’ materjal tal-ikel 

jew materjal tal-għalf jenħtieġ 

li jkunu għaddew minn 

proċedura ta’ tindif validata. 

 

- Vetturi tank, kontenituri tank, 

tankijiet ferrovjarji u ċattri li 

jsegwu l-istandards tal-UE 

għat-trasport tal-materjal tal-

ikel 

C Baxx Għoli 3 It-trasport tal-biċċa l-kbira taż-żjut 

veġetali jsir permezz ta’ trasport li huwa 

dedikat għall-oġġetti tal-ikel. 

Ir-Regolament dwar l-Iġjene 

tal-Ikel Nru KE/852/2004 

jirrikjedi li t-trasport ta’ oġġetti 

tal-ikel likwidi permezz ta’ 

vetturi tank, tankijiet ferrovjarji 

u ċattri jkun dedikat għal dak 

tal-oġġetti tal-ikel. 

Kodiċi ta’ prattika ta’ ħidma ta’ 

FEDIOL għat-trasport 

voluminuż b’kontejners tank u 

Ikkontrolla l-merkanziji 

preċedenti permezz tal-gwida 

prattika ta’ FEDIOL għal 

merkanzija/i preċedenti għall-

mezzi ta’ trasport u l-kisi tat-

tankijiet (Ref 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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bit-triq ta’ xaħmijiet u żjut 

għall-użu dirett fl-ikel (Ref 

07COD138). 

- Bastimenti tank ta’ mal-kosta 

li jsegwu l-istandards tal-UE 

għat-trasport tal-oġġetti tal-

ikel 

C Baxx Għoli 3 Il-bastimenti tank ta’ mal-kosta li jġorru 

żjut u xaħmijiet waqt vjaġġi bil-baħar 

qosra fl-UE irid ikollhom bħala minimu 

assolut bħall-merkanziji preċedenti 

immedjati prodott li huwa oġġett tal-ikel 

jew prodott li jidher fuq il-lista tal-UE ta’ 

merkanziji immedjati aċċettati tad-

Direttiva 96/3/KE. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

Ikkontrolla l-merkanziji 

preċedenti permezz tal-gwida 

prattika ta’ FEDIOL għal 

merkanzija/i preċedenti għall-

mezzi ta’ trasport u l-kisi tat-

tankijiet (Ref 07COD143F). 

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru ta’ 

FOSFA. Ċertifikat Masters 

ikkombinat FOSFA ffirmat 

mill-Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

ffirmata mis-sid tal-vapur jew 

aġent awtorizzat, applikabbli 

qabel kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija. 

 

Kontaminazzjoni mill-aġenti 

tat-tindif 

        

- Vetturi tank, tankijiet 

ferrovjarji u ċattri 

C Medju Medju 3 Riskju akbar fl-istazzjonijiet tat-tindif li 

jnaddfu kemm tankijiet tal-għalf kif ukoll 

tankijiet ta’ sustanzi kimiċi f’sit wieħed. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). 

 

 

Applika prattiki tajba għat-

tindif tat-tankijiet. 

 

. 

 

 

 

- Bastimenti tank ta’ mal-kosta C Medju Medju 3 Riskju akbar fil-każ li l-bastiment ta’ 

mal-kosta ma jkunx dedikat għal oġġetti 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

 

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%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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tal-ikel jew tal-għalf. Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru ta’ 

FOSFA. 

Ċertifikat Masters ikkombinat 

FOSFA ffirmat mill-

Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

ffirmata mis-sid tal-vapur jew 

aġent awtorizzat, applikabbli 

qabel kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija.  

Fluwidi ta’ tisħin jew tkessiħ 

mit-tagħmir 

        

- Vetturi tank  C Baxx Għoli 3 Jintużaw it-tankijiet tal-azzar 

inossidabbli li jissaħħnu bl-ilma tat-

tberrid mill-mutur permezz ta’ sistema 

ta’ ħitan doppji (u mhux kojlijiet).  

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). 

L-użu ta’ fluwidi ta’ tisħin 

termali f’sistemi ta’ tisħin dirett 

huwa pprojbit. 

 

- Tankijiet ferrovjarji, ċattri 

tankijiet  

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta 

jistgħu jintużaw. Madankollu, minħabba 

t-temperaturi ta’ tisħin relattivament 

baxxi applikati waqt it-trasport, il-

possibbiltà ta’ tnixxija tal-fluwidi tat-

tisħin termali fil-prodott hija baxxa. 

 

 

 

 

 

Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta 

jistgħu jintużaw. Madankollu, minħabba 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

Il-kojlijiet tat-tisħin tat-tankijiet 

ferrovjarji jridu jkunu tal-azzar 

inossidabbli. 

Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, it-trasportatur taż-żejt 

irid jipprovdi għad-

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett possibbli u janalizza 

skont il-każ jekk ikun hemm 

bżonn.  

 

 

Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, it-trasportatur taż-żejt 

irid jipprovdi għad-

L-użu ta’ tisħin bl-ilma sħun 

jew bil-fwar huwa 

rakkomandat. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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- Bastimenti tank ta’ mal-
kosta 

 

 

C 

 

 

 

 

Baxx 

 

 

Għoli 

 

 

3 

t-temperaturi ta’ tisħin relattivament 

baxxi applikati waqt it-trasport, il-

possibbiltà ta’ tnixxija tal-fluwidi tat-

tisħin termali fil-prodott hija baxxa. 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett possibbli u janalizza 

skont il-każ jekk ikun hemm 

bżonn. 

Materjal estern P Medju Medju 3   Pjan ta’ kwalità jenħtieġ li 

jirrikjedi t-tagħbija ta’ vetturi 

tank bi żjut raffinati taħt saqaf. 

 

Adulterazzjoni C/P/B Medju Medju 3 L-adulterazzjoni bi żjut minerali ġrat bit-

trasport ta’ żjut fil-pajjiżi ta’ oriġini ta’ 

dawn iż-żjut. 

Kodiċi ta’ prattika ta’ ħidma ta’ 

FEDIOL għat-trasport 

voluminuż b’kontejners tank u 

bit-triq ta’ xaħmijiet u żjut għal 

użu dirett fl-ikel (Ref 

07COD138). 

Analizza l-lottijiet kollha li 

deħlin. 

 

Applikazzjoni tar-rekwiżiti 

obbligatorji minimi tal-Kodiċi 

ta’ prattika ta’ ħidma ta’ 

FEDIOL għat-trasport 

voluminuż b’kontejners tank u 

bit-triq ta’ xaħmijiet u żjut 

għall-użu dirett fl-ikel bħad-

disponibbiltà tal-inħawi fejn 

ikun it-trakk waqt il-vjaġġ u l-

issiġillar tat-tank 

(Ref 07COD138). 

 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.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. Ħżin ta’ żejt taż-żerriegħa tal-lift 

PERIKLU  
KATEGO

RIJA  

PROBABBIL

TÀ  
SERJETÀ  

KLASSIFIKAZZ

JONI TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, 

STANDARDS INDUSTRIJALI 

U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni 

minħabba nuqqas ta’ 

segregazzjoni(kontamin

azzjoni minn merkanziji 

preċedenti, użu ta’ ġonot 

skorretti, tagħmir 

kondiviż) 

C Baxx Għoli 3 Din il-klassifikazzjoni tar-riskju tapplika għal 

terminali li jaħżnu kemm sustanzi kimiċi kif ukoll 

żjut veġetali. Ikun hemm inqas riskju involut 

meta t-terminal tat-tankijiet japplika l-lista tal-UE 

ta’ merkanziji preċedenti aċċettabbli waqt 

trasport bil-baħar għall-ħżin ta’ żjut veġetali. L-

inqas riskju huwa involut meta ż-żjut veġetali 

jinħażnu f’tankijiet dedikati għall-ħżin ta’ oġġetti 

tal-ikel. 

It-terminals fl-UE li jaħżnu 

ż-żjut u x-xaħmijiet għall-

applikazzjoni fl-ikel huma 

obbligati japplikaw l-

HACCP (ir-Regolament tal-

KE Nru 852/2004) 

 

Tankijiet tal-ħżin dedikati għall-

ikel jew l-għalf. Inkella, it-tankijiet 

tal-ħżin iridu mill-inqas jaderixxu 

mar-regoli tal-UE dwar merkanziji 

preċedenti li ġew stabbiliti għat-

trasport bil-baħar fid-

Direttiva 96/3/KE. 

 

Kontaminazzjoni mill-

aġenti tat-tindif 

C Baxx Għoli 3 Din il-klassifikazzjoni tar-riskju tapplika għal 

terminali li jaħżnu kemm sustanzi kimiċi kif ukoll 

żjut veġetali. Jistgħu ma jużawx aġenti tat-tindif li 

huma tajbin sabiex jintużaw fl-industrija tal-ikel. 

Il-probabbiltà li jintużaw l-aġenti tat-tindif il-

ħżiena għal terminals tat-tankijiet fl-UE li 

japplikaw l-HACCP u li jżommu l-ħżin taż-żjut 

veġetali u tas-sustanzi kimiċi separati minn 

xulxin, hija baxxa ħafna. 

 L-aġenti tat-tindif iridu jkunu 

adatti biex jintużaw fl-industrija 

tal-ikel. 

 

 

Solvent mill-kisi C Baxx Għoli 3 Solventi minn kisjiet verġni li jmorru fuq iż-żejt, li 

waqt ir-raffinar jistgħu jispiċċaw fid-distillati tal-

aċidi xaħmin. 

 Uża tankijiet tal-azzar 

inossidabbli jew fil-każ li jintużaw 

tankijiet b’kisi verġni, tagħlifx l-

FAD. 

 

Fluwidi tat-tisħin termali 

minn tagħmir li mhux 

qed jaħdem tajjeb 

C Baxx Għoli 3 Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta jistgħu 

jintużaw. Madankollu, minħabba t-temperaturi ta’ 

tisħin relattivament baxxi applikati matul il-ħżin, 

il-possibbiltà ta’ tnixxija tal-fluwidi tat-tisħin 

termali fil-prodott hija baxxa. 

 Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, il-kumpanija tal-ħżin trid 

tipprovdi għal dokumentazzjoni 

dwar it-telf nett u tanalizza skont 

il-każ, jekk ikun hemm bżonn.  

L-użu ta’ tisħin bl-ilma u l-fwar 

huwa rakkomandat. 
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Użu ħażin tal-addittivi C Baxx Għoli 3 Addittivi permessi għal żejt tal-ikel applikat għal 

żejt li jkun sejjer għall-għalf - jew viċi versa - li 

għal dan l-użu jistgħu ma jiġux approvati. 

 Aqbel dwar speċifikazzjonijiet ċari 

fir-rigward tal-użu tal-addittivi 

 

Adulterazzjoni b’żejt 

minerali 

 Baxx Għoli 3 L-adulterazzjoni bi żjut minerali ġrat fil-pajjiżi tal-

oriġini. Il-kontroll ġie intensifikat u l-possibbiltà li 

sseħħ adulterazzjoni naqset. 

   

 

 D. Trasport ta’ żejt taż-żerriegħa tal-lift b’bastiment li jbaħħar fl-oċean  

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  

PROBABBIL

TÀ  
SERJETÀ  

KLASSIFI

KAZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni fit-trasport         

- Kontaminazzjoni minn 

merkanziji preċedenti preżenti 

fit-tankijiet jew fil-pajpijiet 

C Medju  Medju 3  Bastimenti li jbaħħru fl-oċean li jkunu qed 

iġorru żjut u xaħmijiet għall-użu fl-ikel 

għall-UE irid ikollhom bħala minimu 

assolut li l-merkanziji preċedenti 

immedjati jkunu prodott li huwa oġġett tal-

ikel jew prodott li jidher fuq il-lista tal-UE 

ta’ merkanziji immedjati aċċettati tad-

Direttiva 96/3/KE. 

Id-Direttiva 96/3/KE (Deroga għar-

Regolament tal-KE Nru 852/2004) 

tirrikjedi li t-tagħbiji preċedenti 

għandhom jiġu kkontrollati.   

 

 

Il-kuntratti FOSFA jobbligaw lill-

bejjiegħ jinforma lix-xerrej x’kienu t-

tliet merkanziji preċedenti waqt it-

trasport bil-baħar taż-żjut u x-

xaħmijiet. 

 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL għat-

trasport voluminuż ta’ żjut u 

xaħmijiet lejn jew fl-Unjoni Ewropea 

(Ref 14COD152).(inkluż il-proċeduri 

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru ta’ 

FOSFA. Ċertifikat Masters 

ikkombinat FOSFA ffirmat 

mill-Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

ffirmata mis-sid tal-vapur jew 

aġent awtorizzat, applikabbli 

qabel kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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operattivi ta’ FOSFA). 

 

L-UE ma rregolatx it-trasport bil-

baħar taż-żjut u x-xaħmijiet għall-

applikazzjoni fl-għalf. 

       L-użu ta’ pipelines dedikati fit-

tagħbija u l-ħatt. 

 

- Kontaminazzjoni minn aġenti 

tat-tindif  

C Baxx  Għoli 3 Normalment il-kummerċ marittimu 

jaderixxi ma’ prattika tajba. 

 Iċċekkja l-ġurnal ta’ abbord 

tal-vapur.  

 

Solvent mill-kisi C Baxx Għoli 3 Solventi minn kisjiet verġni li jmorru fuq 

iż-żejt, li waqt ir-raffinar jistgħu jispiċċaw 

fid-distillati tal-aċidi xaħmin. 

 Uża tankijiet tal-azzar 

inossidabbli jew fil-każ li 

jintużaw tankijiet b’kisi verġni, 

tagħlifx l-FAD. 

 

Fluwidi ta’ tisħin termali 

(THF) mit-tagħmir 

C Baxx Għoli 3 Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta 

jistgħu jintużaw. Madankollu, minħabba t-

temperaturi ta’ tisħin relattivament baxxi 

applikati waqt it-trasport, il-possibbiltà ta’ 

tnixxija tal-fluwidi tat-tisħin termali fil-

prodott hija baxxa. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL għat-

trasport voluminuż ta’ żjut u 

xaħmijiet lejn jew fl-Unjoni Ewropea 

(inkluż il-proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, it-trasportatur taż-żejt 

irid jipprovdi għad-

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett possibbli u janalizza 

skont il-każ jekk ikun hemm 

bżonn. 

L-użu ta’ tisħin bl-ilma u l-fwar 

huwa rakkomandat. 

Żjut idrawliċi minn pompi 

portabbli 

C Baxx Għoli 3 Iż-żjut idrawliċi minn pompi portabbli 

jistgħu jkunu tossiċi. 

 L-użu ta’ pompi portabbli 

b’separazzjoni ċara tal-mutur 

idrawliku mill-pompa. Jekk le, 

iridu jintużaw żjut idrawliċi ta’ 

kwalità ta’ grad tal-ikel. 

Muturi idrawliċi li huma 

direttament marbuta mal-

pompa jippermettu tnixxijiet 

mhux mixtieqa ta’ żejt idrawliku 

fiż-żejt veġetali fil-każ ta’ ħsara 

fis-siġill. 

Adulterazzjoni b’żejt 

minerali 

 Baxx Għoli 3 L-adulterazzjoni bi żjut minerali ġrat fil-

pajjiżi tal-oriġini. Il-kontroll ġie intensifikat 

u l-possibbiltà li sseħħ adulterazzjoni 

naqset. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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(4.1) 

Produzzjon
i ta’ żejt 

(tal-fażola) 
tas-sojja 
raffinat 

(4.2) 

Produzzjoni 
ta’ distillati 

ta’ aċidi 
xaħmin tas-

sojja 

(4.3) 

Produzzjon
i ta’ żjut 

aċidi tas-
sojja 

(4.4) 

Produzzjoni 
ta’ 

deodistillati 
tas-sojja 

(4)Raffinar 

Għaj

nuni

Stokkiji

et tas-

sapun 

Trab tal-ibbliċjar 

użat 

(3) Tisħiq (ta’ fażola) tas-sojja 

Qxur 

(3.2) Produzzjoni ta’ leċitini mhux raffinati 
(gomom) 

(3.1) Produzzjoni ta’ żejt mhux raffinat 

(3.3) Produzzjoni ta’ dqiq (tal-fażola) tas-sojja 

Żjut aċidi tas-

sojja 

Żejt (tal-fażola) 

tas-sojja raffinat  

Qxur (tal-fażola) 

tas-sojja 

  (A)Trasport INDUSTRIJA TAL-GĦALF  

TAL-UE 

FL-UE 

(B)Trasport 

 Leċitini mhux 

raffinati 

(3.4) Separazzjoni tal-qxur (tal-fażola) tas-sojja 
Żejt (tal-fażola) tas-

sojja mingħajr 

Dqiq (tal-fażola) 

tas-sojja 

(B)Trasport 

Taħlit  (C)Ħżin 

(B)Trasport 

(C)Ħżin 

(B)Trasport  (C)Ħżin 

(R
af

fin
ar

 ta
’ 

no
fs

 il
-lo

tt)
 Deodistillati tas-

sojja 

Distillati ta’ aċidi 

xaħmin tas-sojja 

(R
af

fin
ar

 ta
’ 

no
fs

 il
-lo

tt)
 

(D)Trasport 

b’bastiment li 

jbaħħar fl-oċean 

BARRA L-UE 

Flowchart tal-katina tal-produzzjoni ta’ prodotti tad-dqiq u taż-żejt (tal-fażola) tas-sojja għall-
applikazzjoni  
fl-għalf fl-UE 

 Tisħiq (tal-fażola) tas-sojja 

 Qxur 
Produzzjoni ta’ leċitini mhux raffinati (gomma) 

Produzzjoni ta’ żejt mhux raffinat 

Produzzjoni ta’ dqiq (tal-fażola) tas-sojja 

(1)Kultivazzjoni (tal-fażola) tas-

sojja 

   (Fażola) tas-

sojja 

 (Fażola) tas-sojja 

(A)Trasport         Ħżin 

(2)Tnixxif fil-produzzjoni 

primarja 

Leċitini mhux 

Separazzjoni ta’ qxur (tal-fażola) tas-sojja 

It-tipi bejn il-parentesi jirreferu għal dawk fuq l-iskedi li ġejjin 

 Produzzjoni ta’ 
żejt (tal-fażola) 
tas-sojja raffinat 

Produzzjoni 
ta’ distillati ta’ 
aċidi xaħmin 

tas-sojja 

Produzzjoni 
ta’ żjut aċidi 

tas-sojja 

Produzzjoni 
ta’ 

deodistillati 
tas-sojja 

Raffinar 
Deodistillati tas-

sojja 

Distillati ta’ aċidi 

xaħmin tas-sojja 

Żjut aċidi tas-sojja 

Żejt (tal-fażola) 

tas-sojja raffinat 

Trab tal-ibbliċjar użat 
Għajnunie

t tal- Stokkijiet 

tas-sapun 

(B)Trasport 

   Ħżin 

Żejt (tal-fażola) 

tas-sojja mingħajr 

Distillati tad-dqiq 

(tal-fażola) tas-
Qxur (tal-fażola) 

tas-sojja 

(B)Trasport 

(A)Trasport    Ħżin 

(D)Trasport b’bastiment li 

jbaħħar fl-oċean 
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6. Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti tad-dqiq u taż-żejt tal-

fażola tas-sojja  

 1. Kultivazzjoni (ta’ fażola) tas-sojja* 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C    Il-pajjiżi ta’ esportazzjoni (tal-fażola) tas-

sojja (l-Istati Uniti tal-Amerka, il-Brażil, l-

Arġentina u l-Paragwaj) jaħdmu b’listi 

pożittivi għall-użu ta’ pestiċidi waqt il-

kultivazzjoni li, għal xi sustanzi, jistgħu 

jkunu f’kunflitt mal-leġiżlazzjoni Ewropea 

dwar ir-residwu ta’ pestiċidi. Monitoraġġ 

regolari ta’ pestiċidi fuq (il-fażola) tas-sojja 

juri li l-livelli ta’ residwu għadhom fil-limiti 

legali. 

Ir-Regolament tal-KE 

Nru 396/2005 jipprojbixxi li 

jitqiegħdu f’ċirkolazzjoni 

komoditajiet li ma 

jikkonformawx mal-MRLs 

stabbiliti fl-annessi. Ir-

Regolament tal-KE 

Nru 178/2006 jistabbilixxi l-

Anness I li jelenka l-prodotti 

tal-ikel u tal-għalf li għalihom 

japplikaw limiti ta’ residwu ta’ 

pestiċidi. Ir-Regolament Nru 

149/2008 jistabbilixxi l-

Annessi II, III u IV li jiffissaw l-

MRLs għall-prodotti elenkati 

fl-Anness I. 

  

OĠMs mhux awtorizzati mill-

UE 

B    Pass differenti ta’ approvazzjoni ta’ OĠMs 

ġodda bejn l-UE u l-pajjiżi terzi li minnhom 

huma importati ż-żrieragħ żejtnin. Riskju li 

traċċi ta’ OĠMs mhux awtorizzati mill-UE 

jispiċċaw fi żrieragħ żejtnin importati fl-UE. 

  Din hija kwistjoni ta’ konformità 

legali, aktar milli waħda dwar 

is-sikurezza tal-ikel. 

Fitotossini C    (Il-fażola) tas-sojja jista’ jkun fiha l-ħaxix 

ħażin. 

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tillimita l-kontenut massimu ta' 

żrieragħ tal-ħaxix ħażin 

tossiċi. 

 Hija rrakkomandata spezzjoni 

viżwali (tal-fażola) tas-sojja 

bħala miżura ta’ kontroll. 

*Il-valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara d-Dokument ta’ metodoloġija, il-paragrafu 2.3 għal aktar 

informazzjoni. 
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 2. Tnixxif ta’ (fażola) tas-sojja fil-produzzjoni primarja* 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminanti kkawżati mit-

tnixxif   

        

- diossina C    Il-ħruq tal-iskart jista’ jirriżulta 

fil-formazzjoni tad-diossina. 

S’issa dawk li jisħqu sabu li l-

livelli ta’ diossina fiż-żejt (tal-

fażola) tas-sojja mhux raffinat 

huma aktar baxxi mil-limitu ta’ 

detezzjoni. 

Kodiċi ta’ Prattika għall-

prevenzjoni u għat-tnaqqis ta’ 

kontaminazzjoni mid-diossina 

u b’PCBs simili għad-

diossina fl-ikel u fl-għalf 

(Codex CAC/RCP 62-2006). 

 Il-Prattiki ta’ Manifattura Tajba 
jirrakkomandaw l-użu ta’ fjuwils li ma 
jkunux qed jiġġeneraw diossini u 
komposti simili għad-diossina u 
kontaminanti oħra li jagħmlu l-ħsara.  

Fil-każ ta’ tisħin dirett, għandhom 
jintużaw berners li jixirqu. Il-
monitoraġġ huwa meqjus neċessarju 
biex jiġi żgurat li l-proċessi tat-tnixxif 
jew tat-tisħin ma jirriżultawx f’livelli 
elevati ta’ diossini u ta’ PCBs simili 
għad-diossina. Ma għandu jsir l-ebda 
użu ta’ prodotti tal-iskart bħala fjuwil 
għat-tnixxif dirett. 

Il-materjali tal-għalf derivati minn 

(fażola) tas-sojja għandhom 

jikkonformaw mal-limiti għal diossina 

u PBCs simili għad-diossina tad-

Direttiva 2002/32/KE. 

*Il-valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara d-Dokument ta’ metodoloġija, il-paragrafu 2.3 għal aktar informazzjoni. 
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Utilitajiet: tisħiq (tal-fażola) tas-sojja, raffinar u proċessar taż-
żejt  

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Żjut jew lubrikanti idrawliċi 

mit-tagħmir 

C Baxx Għoli 3 Iż-żjut u l-lubrikanti idrawliċi jista’ jkun 

fihom komposti tossiċi. 

 Il-programm meħtieġ minn 

qabel għandu jiżgura li tiġi 

evitata l-kontaminazzjoni ta’ 

prodott ma’ żjut jew lubrikanti 

idrawliċi ta' grad mhux tal-ikel 

u li jiġi minimizzat ir-riskju ta' 

kontaminazzjoni tal-prodott 

ma’ żjut u lubrikanti idrawliċi 

ta' grad tal-ikel. Il-programm 

meħtieġ minn qabel jista' 

jinvolvi r-reġistrazzjoni tal-

kwantitajiet użati. 

 

Kontaminanti preżenti fl-

ilma bħal PFOS u PFOA 

 

C Baxx Medju 2 L-ilma jintuża fil-proċess tat-tisħiq u tar-

raffinar. 

Għall-manifattura tal-għalf, 

skont ir-Regolament Nru 

183/2005/KE l-ilma użat 

għandu jkun ta’ kwalità li 

tixraq. 

  

Aġenti tat-tindif u sustanzi 

kimiċi tal-bojler 

C Medju Medju 3 L-aġenti tat-tindif u l-fwar (bl-użu ta’ 

sustanzi kimiċi tal-bojler) jiġu f’kuntatt mal-

prodott. 

 L-aġenti tat-tindif użati fis-

sistema tal-produzzjoni 

għandhom jiġu flaxxjati. L-

aġenti tat-tindif u s-sustanzi 

kimiċi tal-bojler għandhom 

ikunu adatti biex jintużaw fl-

industrija tal-ikel. 

 

Fluwidi ta’ tisħin termali 

(THF) mit-tagħmir 

 

C Medju Għoli 4 It-THF xorta jistgħu jintużaw minn dawk li 

mhumiex membri ta’ FEDIOL. 

Skont il-Kodiċi ta’ Prattika ta’ 

FEDIOL dwar it-Tisħin taż-

Żjut li Jittieklu matul l-

Ipproċessar , l-użu tat-THF 

Uża tisħin bl-ilma sħun jew 

bil-fwar. Inkella, miżura ta’ 

kontroll għandha tiżgura li l-

kontaminazzjoni ta’ prodott bi 

 

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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mhux permess. fluwidi tat-tisħin termali tiġi  

evitata. 

 

 3. Tisħiq (tal-fażola) tas-sojja 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Tossini minn materjali ta' 

kontroll ta’ organiżmi ta’ 

ħsara 

C Baxx Għoli 3 Il-ħbub avvelenati minn kaxxi miftuħa 

jistgħu jispiċċaw fil-katina tal-ikel. 

 Irid jiġi applikat programm ta' 

kontroll tal-organiżmi ta’ ħsara 

li jkun adatt biex jintuża fil-

katina tal-ikel. 

 

Komposti tossiċi mill-eżan 

bħall-benżen 

C Baxx Għoli 3 L-eżan industrijali jista’ jkun fih komposti 

tossiċi. 

Id-Direttiva 2009/32/KE 

tistabbilixxi l-kriterji ta’ purità 

għall-użu tal-eżan waqt it-

tisħiq taż-żrieragħ żejtnin.  

Irid jintuża eżan ta’ grad tal-

ikel. 

 

Materjal estern bħal ħġieġ, 

injam, metalli, eċċ. 

P Medju Medju 3 Jista’ jkun hemm materjal estern preżenti.  Għandha tiġi stabbilita 

sistema li tneħħi l-materjal 

estern. 
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 3.1 Produzzjoni ta’ żejt mhux raffinat  

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminanti minn 

għajnuniet tal-filtrazzjoni 

C Baxx Għoli 3 Iż-żejt mhux raffinat jista’ potenzjalment 

jarmi ’l barra l-kontaminanti mill-għajnuna 

tal-filtrazzjoni. 

 Użu ta’ għajnuniet tal-

filtrazzjoni li huma adatti għall-

industrija tal-ikel. 

 

Żjut minerali minn sistema 

ta’ rkupru li qed taħdem 

ħażin 

C Medju Medju 3 Żjut minerali ta’ grad tal-ikel b’viskożità 

baxxa-medja jintużaw għall-irkupru tal-

eżan. Huwa fl-interess ta’ min jisħaq li 

jirkupra kemm jista’ jkun eżan, u li 

għalhekk iżomm is-sistema ta’ rkupru 

f’kundizzjoni tajba. 

 Iż-żejt minerali tas-sistema ta’ 

rkupru jrid ikun ta’ kwalità ta’ 

grad tal-ikel. Il-programm 

meħtieġ minn qabel jenħtieġ li 

jiżgura li tiġi evitata l-

kontaminazzjoni tal-prodott 

ma’ żjut ta’ grad mhux tal-ikel 

u li jiġi minimizzat ir-riskju ta' 

kontaminazzjoni tal-prodott 

ma’ żjut ta’ grad tal-ikel. Il-

programm meħtieġ minn 

qabel jista' jinvolvi r-

reġistrazzjoni tal-kwantitajiet 

użati. 

Il-limitu GMP 

Netherlandiż għal C (10-

40) fiż-żjut huwa ta’ 

400 mg/kg. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-residwi ta’ 

pestiċidi fuq (il-fażola) tas-sojja juri li l-

livelli ta’ residwu għadhom fil-limiti legali.  

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi 

tal-pestiċidi. Dan ir-

Regolament jippermetti l-użu 

ta’ fattur ta’ proċessar/ 

konċentrazzjoni għal pestiċidi 

fi prodotti pproċessati, diment 

li tiġi żgurata s-sikurezza tal-

ikel.  

Il-pożizzjoni ta’ FEDIOL 

(11SAF181) tikkonkludi li 

abbażi tal-kontenut medju ta’ 

żejt fil-fażola tas-sojja li jvarja 

 *Ċerti oriġini tal-fażola 

tas-sojja jista’ jkollhom 

possibbiltà medja li 

jaqbżu l-MRL għal 

residwi ta’ pestiċida 

partikolari. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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minn 18%-21%, jenħtieġ li 

jintuża fattur tal-ipproċessar 

ta’ 5 biex jiġi stabbilit l-MRL 

fiż-żejt tal-fażola tas-sojja. 

 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti jistgħu jkunu 

preżenti fl-ambjent. Madankollu, il-

possibbiltà li jinstabu fiż-żejt (tal-fażola) 

tas-sojja mhux raffinat hija baxxa ħafna. L-

użu tal-endosulfan huwa permess fil-

(fażola) tas-sojja. Id-dejta tal-monitoraġġ 

turi li r-residwu tiegħu fiż-żejt mhux raffinat 

jibqa’ fil-limitu legali. 

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tistabbilixxi l-limiti għall-għadd 

ta' residwi ta’ pestiċidi fil-

materjal tal-għalf. 

  

Eżan li jirrisjedi fiż-żejt 

mhux raffinat wara l-irkupru 

C Għoli ftit 3 Wara l-estrazzjoni tal-eżan taż-żejt u l-

irkupru tal-eżan sussegwenti miż-żejt, 

jibqgħu traċċi tal-eżan fiż-żejt mhux 

raffinat. 

 Ir-Regolament Nru 767/2009 

dwar il-Kummerċjalizzazzjoni 

tal-Għalf jistipula li l-materjali 

tal-għalf għandhom ikunu 

ħielsa mill-impuritajiet kimiċi li 

jirriżultaw mill-proċess tal-

manifattura u minn għajnuniet 

fl-ipproċessar, diment li ma 

ġiex iffissat kontenut massimu 

fil-Katalgu. Il-Katalgu tal-

Materjali tal-Għalf, ir-

Regolament Nru 68/2013, 

jintroduċi livell limitu għall-

iffissar tal-kontenuti massimi 

għal dawn l-impuritajiet kimiċi 

ta’ 0.1% (1000 ppm). 

 Il-valutazzjonijiet 

tossikoloġiċi juru li żejt 

tas-sojja mhux raffinat 

b’livelli ta’ eżan sa 

1000 ppm huwa sikur 

għall-għalf. FOSFA 

għandha limitu ta’ punt 

ta’ fjammabbiltà ta’ 

121 ̊C,  C, li huwa relatat 

mas-sikurezza tat-

trasport u tal-ħżin. 
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 3.2 Produzzjoni ta’ leċitini mhux raffinati 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Żjut minerali minn sistema 

ta’ rkupru li qed taħdem 

ħażin 

C Medju Medju 3 Żjut minerali b’viskożità baxxa-medja ta’ 

grad tal-ikel li jintużaw għall-irkupru tal-

eżan. Huwa fl-interess ta’ min jisħaq li 

jirkupra kemm jista’ jkun eżan, u li 

għalhekk iżomm is-sistema ta’ rkupru 

f’kundizzjoni tajba. 

 Iż-żejt minerali tas-sistema ta’ 

rkupru jrid ikun ta’ kwalità ta’ 

grad tal-ikel. Il-programm 

meħtieġ minn qabel jenħtieġ li 

jiżgura li tiġi evitata l-

kontaminazzjoni tal-prodott 

ma’ żjut ta’ grad mhux tal-ikel 

u li jiġi minimizzat ir-riskju ta' 

kontaminazzjoni tal-prodott 

ma’ żjut ta’ grad tal-ikel. Il-

programm meħtieġ minn 

qabel jista' jinvolvi r-

reġistrazzjoni tal-kwantitajiet 

użati. 

Il-limitu GMP 

Netherlandiż għal C (10-

40) fiż-żjut huwa ta’ 

400 mg/kg. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-residwi tal-

pestiċidi fuq il-(fażola) tas-sojja juri li l-

livelli ta’ residwu jistgħu jaqbżu l-limiti 

legali.  

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi 

tal-pestiċidi. Dan ir-

Regolament jippermetti l-użu 

ta’ fattur ta’ proċessar/ 

konċentrazzjoni għal pestiċidi 

fi prodotti pproċessati, diment 

li tiġi żgurata s-sikurezza tal-

ikel.  

 

Ikkontrolla l-fażola tas-sojja 

dieħla jew il-leċitini mhux 

raffinati. Fil-każ ta’ livell ta’ 

residwu ta’ pestiċidi li jaqbeż 

il-limitu, għandha ssir 

valutazzjoni tas-sikurezza tal-

għalf. 

*Ċerti oriġini tal-fażola 

tas-sojja jista’ jkollhom 

possibbiltà medja li 

jaqbżu l-MRL għal 

residwi ta’ pestiċida 

partikolari. 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti jistgħu jkunu 

preżenti fl-ambjent. Madankollu, il-

possibbiltà li jinstabu fiż-żejt (tal-fażola) 

tas-sojja mhux raffinat hija baxxa ħafna. L-

użu tal-endosulfan huwa permess fil-

(fażola) tas-sojja. Id-dejta tal-monitoraġġ 

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tistabbilixxi l-limiti għall-għadd 

ta' residwi ta’ pestiċidi fil-

materjal tal-għalf. 
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turi li r-residwu tiegħu fiż-żejt mhux raffinat 

jibqa’ fil-limitu legali. 

Eżan li jirrisjedi fil-leċitini 

mhux raffinati wara l-

irkupru 

C Għoli ftit 3 Wara l-estrazzjoni tal-eżan taż-żejt u l-

irkupru tal-eżan sussegwenti miż-żejt, 

jibqgħu traċċi tal-eżan fiż-żejt mhux 

raffinat. 

Ir-Regolament Nru 767/2009 

dwar il-Kummerċjalizzazzjoni 

tal-Għalf jistipula li l-materjali 

tal-għalf għandhom ikunu 

ħielsa mill-impuritajiet kimiċi li 

jirriżultaw mill-proċess tal-

manifattura u minn għajnuniet 

fl-ipproċessar, diment li ma 

ġiex iffissat kontenut massimu 

fil-Katalgu. Il-Katalgu tal-

Materjali tal-Għalf, ir-

Regolament Nru 68/2013, 

jintroduċi livell limitu għall-

iffissar tal-kontenuti massimi 

għal dawn l-impuritajiet kimiċi 

ta’ 0.1% (1000 ppm). 

 Il-valutazzjonijiet 

tossikoloġiċi juru li l-

materjali tal-għalf b’livelli 

ta’ eżan sa 1000 ppm 

huma sikuri għall-għalf. 

FOSFA għandha limitu 

ta’ punt ta’ fjammabbiltà 

ta’ 121 ̊C,li huwa relatat 

mas-sikurezza tat-

trasport u l-ħżin. 

Patoġeni B Baxx Medju 2 Tkabbir mikrobijoloġiku bħala riżultat ta’ 

kondensazzjoni ta’ ilma evaporat mill-

gomma mxarrba. 
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 3.3 Produzzjoni ta’ espellent u dqiq (tal-fażola) tas-sojja 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Diossina minn aġent 

antiagglomerant 

C Baxx Għoli 3 L-aġent antiagglomerant huwa ta’ oriġini 

minerali u jista’ jkun fih id-diossina b’mod 

naturali. Id-diossina hija tossika għall-

bnedmin u għall-annimali. 

Ir-Regolament Nru 

2439/1999/KE jistabbilixxi l-

kriterji tal-kwalità għall-aġenti 

antiagglomeranti. 

Ixtri aġent antiagglomerant ta’ 

kwalità tal-grad tal-għalf. 

 

Salmonella B Għoli Għoli 4 Is-Salmonella hija l-periklu prinċipali għall-

kontaminazzjoni mikrobijoloġika tal-għalf. 

Is-Salmonella hija mifruxa fl-ambjent u kull 

ħolqa fil-katina tal-ikel, mill-produtturi sa u 

inklużi l-konsumaturi, għandhom rwol 

x’jaqdu fit-tnaqqis tar-riskju li s-Salmonella 

tagħmel ħsara lill-annimali jew lill-

bnedmin.  FEDIOL flimkien ma’ tliet 

assoċjazzjonijiet oħra li jirrappreżentaw lill-

fornituri u lill-konsumaturi tal-għalf, jiġifieri 

FEFAC, COCERAL u COPA-COGECA, 

aċċettaw ir-responsabbiltà għall-ħruġ ta’ 

gwida għall-industrija biex jagħtuha l-

għajnuna fil-kontroll tas-Salmonella u 

f’Ġunju 2011 ippubblikaw il-“Common 

principles for the management of the 

Salmonella risk in the feed chain”. Il-

Gwida Ewropea għall-prattika tajba għall-

manifattura industrijali ta’ materjali tal-

għalf sikuri ġiet emendata biex 

tikkonforma ma’ dawn il-prinċipji. 

 

 

Prinċipji komuni għall-ġestjoni 

tar-riskju tas-Salmonella fil-

katina tal-għalf ta’ FEDIOL, 

FEFAC, COCERAL u COPA-

COGECA. 

 

Il-programm tal-PRP tal-

operatur għandu jkopri l-

miżuri li ġejjin: 

a) Il-preservazzjoni tal-

materjali tal-għalf mill-

kontaminazzjoni waqt l-

ipproċessar u l-ħżin, eż. 

permezz ta’ sistemi 

magħluqa, prattiki tal-iġjene, 

jew permezz tas-separazzjoni 

tal-bini f’żoni tal-iġjene kif 

jixraq. 

b) L-applikazzjoni ta’ kontroll 

tal-ħin u tat-temperatura fuq 

id-Desolventiser Toaster (DT). 

c) Applika kontroll tal-

indewwa fuq id-dqiq/l-

espellenti  

 

Jekk is-sistema ta’ 

monitoraġġ tindika li fil-

materjal tal-għalf lest hemm 

is-Salmonella, għandhom jiġu 

 

L-operatur għandu 

jintroduċi monitoraġġ tal-

linja b’kampjuni li 

għandhom jittieħdu mil-

linja sħiħa, minn fejn il-

prodott iħalli d-DT, għal 

meta jidħol fis-sajlo tal-

ħżin sa u inkluża ż-żona 

tat-tagħbija. 

 

L-operatur għandu 

jistabbilixxi miri realistiċi 

biex titnaqqas l-inċidenza 

ta’ kontaminazzjoni mis-

Salmonella tad-dqiq/l-

espellenti tiegħu abbażi 

tad-dejta storika. 
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kkunsidrati l-azzjonijiet li 

ġejjin: 

o It-twettiq ta’ 
serotipizzazzjoni u traċċabbiltà 
biex jiġi identifikat is-sors tal-
kontaminazzjoni; 
o Ir-reviżjoni tal-
kundizzjonijiet tal-ipproċessar 
u l-programmi minn qabel 
meħtieġa rilevanti 
o It-tindif 
addizzjonali tal-imħażen u tal-
vetturi (fejn jixraq);  
o It-tindif 
addizzjonali tal-impjant u tat-
tagħmir;  
o Ir-reviżjoni tar-
riżultati ta’ monitoraġġ 
preċedenti 
o Il-kunsiderazzjoni 
ta’ taħriġ addizzjonali jew ta’ 
bidliet fil-proċess jew fil-
proċeduri 
o L-applikazzjoni ta’ 
trattament kimiku bil-għan li s-
Salmonella titnaqqas għal 
livelli aċċettabbli. 

Diossina minn trab tal-

ibbliċjar użat 

C Baxx Għoli 3 It-tafal tal-ibbliċjar huwa ta’ oriġini minerali 

u jista’ jkun fih id-diossina b’mod naturali. 

Id-diossina hija tossika għall-bnedmin u 

għall-annimali. 

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tillimita l-kontenut tad-diossina 

fil-materjal tal-għalf ta’ oriġini 

veġetali għal 0.75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) u 

tillimita s-somma tad-diossina 

u PCBs simili għad-diossina 

għal 1.5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ 

Prattika dwar il-kundizzjonijeit 

tax-xiri ta’ trab tal-ibbliċjar 

għar-raffinar taż-żejt, li jinkludi 

limitu massimu għad-diossina 

u  PCBs simili għad-diossina 

ta’ 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn 

fornituri li jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL 

kif elenkati fil-Kodiċi ta’ 

Prattika ta’ FEDIOL dwar il-

kundizzjonijiet tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar 

taż-żejt. 

Ir-riskju japplika biss għal 

impjanti ta’ tisħiq u 

raffinar integrati. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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PCB-TEQ) bħala l-valur 

superjuri. 

Residwu tal-eżan C Għoli ftit 3 Ir-residwu tal-eżan huwa preżenti fid-dqiq 

taż-żerriegħa żejtnija. 

Ir-Regolament Nru 767/2009 

dwar il-Kummerċjalizzazzjoni 

tal-Għalf jistipula li l-materjali 

tal-għalf għandhom ikunu 

ħielsa mill-impuritajiet kimiċi li 

jirriżultaw mill-proċess tal-

manifattura u minn għajnuniet 

fl-ipproċessar, diment li ma 

ġiex iffissat kontenut massimu 

fil-Katalgu. Il-Katalgu tal-

Materjali tal-Għalf, ir-

Regolament Nru 68/2013, 

jintroduċi livell limitu għall-

iffissar tal-kontenuti massimi 

għal dawn l-impuritajiet kimiċi 

ta’ 0.1% (1000 ppm). 

 Il-valutazzjonijiet 

tossikoloġiċi juru li d-dqiq 

taż-żerriegħa żejtnija 

b’livelli tal-eżan sa 

1000 ppm huwa sikur 

għall-għalf. Il-Ġermanja 

għandha 

speċifikazzjonijiet 

kuntrattwali ta’ massimu 

300 ppm ta’ eżan fid-dqiq 

tal-fażola tas-sojja biex 

tiġi evitata splużjoni waqt 

it-trasport biċ-ċattra. 

Kadmju C Baxx Medju 2 Skont l-oriġini, il-fażola tas-sojja jista’ jkun 

fiha livelli elevati ta’ Cd bħala riżultat ta’ 

fosforu kkontanimat b’Cd fil-bażi tal-

fertilizzant. 

 

  Dan ir-riskju japplika għal 

ċerti oriġini ġeografiċi. 
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 3.4 Separazzjoni ta’ qxur (tal-fażola) tas-sojja 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Salmonella B Għoli Għoli 4 Is-Salmonella hija l-periklu prinċipali għall-

kontaminazzjoni mikrobijoloġika tal-għalf. 

Is-salmonella hija mifruxa fl-ambjent u kull 

ħolqa fil-katina tal-ikel, mill-produtturi sa u 

inklużi l-konsumaturi, għandha rwol x’taqdi 

fit-tnaqqis tar-riskju li s-Salmonella 

tagħmel ħsara lill-annimali jew lill-

bnedmin.  FEDIOL flimkien ma’ tliet 

assoċjazzjonijiet oħra li jirrappreżentaw lill-

fornituri u lill-konsumaturi tal-għalf, jiġifieri 

FEFAC, COCERAL u COPA-COGECA, 

aċċettaw ir-responsabbiltà tagħhom u 

f’Ġunju 2011 ippubblikaw il-“Common 

principles for the management of the 

Salmonella risk in the feed chain”. Il-

Gwida Ewropea għall-prattika tajba għall-

manifattura industrijali ta’ materjali tal-

għalf sikuri ġiet emendata biex 

tikkonforma ma’ dawn il-prinċipji. 

 

 Prinċipji komuni għall-

ġestjoni tar-riskju tas-

Salmonella fil-katina tal-għalf 

ta’ FEDIOL, FEFAC, 

COCERAL u COPA-

COGECA. 

. 

Il-programm tal-PRP tal-

operatur għandu jkopri l-

miżuri li ġejjin: 

a) Il-preservazzjoni tal-

materjali tal-għalf mill-

kontaminazzjoni waqt l-

ipproċessar u l-ħżin, eż. 

permezz ta’ sistemi 

magħluqa, prattiki tal-iġjene, 

jew permezz tas-separazzjoni 

tal-bini f’żoni tal-iġjene kif 

jixraq. 

b) L-applikazzjoni ta’ kontroll 

tal-indewwa  

 

Jekk is-sistema ta’ 

monitoraġġ tindika li fil-

materjal tal-għalf lest hemm 

is-Salmonella, għandhom jiġu 

kkunsidrati l-azzjonijiet li 

ġejjin: 

o It-twettiq ta’ 
serotipizzazzjoni u traċċabbiltà 
biex jiġi identifikat is-sors tal-
kontaminazzjoni; 
o Ir-reviżjoni tal-
kundizzjonijiet tal-ipproċessar 
u l-programmi minn qabel 
meħtieġa rilevanti 
o It-tindif 
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addizzjonali tal-imħażen u tal-
vetturi (fejn jixraq);  
o It-tindif 
addizzjonali tal-impjant u tat-
tagħmir;  
o Ir-reviżjoni tar-
riżultati ta’ monitoraġġ 
preċedenti 
o Il-kunsiderazzjoni 
ta’ taħriġ addizzjonali jew ta’ 
bidliet fil-proċess jew fil-
proċeduri 
o  L-applikazzjoni ta’ 
trattament kimiku bil-għan li s-
Salmonella titnaqqas għal 
livelli aċċettabbli. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-residwi ta’ 

pestiċidi fuq il-fażola tas-sojja juri li l-livelli 

ta’ residwu jibqgħu fil-limiti legali.  

Il-politika dwar l-MRL f’pajjiżi terzi hija 

differenti mill-politika dwar l-MRL fl-UE. 

Ir-Regolament tal-KE 

Nru 396/2005 jistabbilixxi l-limiti 

għar-residwi tal-pestiċidi.  

Kuntratt ta’ FEDIOL għax-xiri ta’ 

żrieragħ tal-ġirasol miż-żona tal-

Baħar l-Iswed (fih klawżola dwar 

il-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-

UE dwar l-MRL). 

 *Ċerti oriġini tal-fażola 

tas-sojja jista’ jkollhom 

possibbiltà medja li 

jaqbżu l-MRL għal 

residwi ta’ pestiċida 

partikolari. 
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 4. Raffinar  

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminanti f’għajnuniet 

tal-ipproċessar   

(soluzzjoni ta’ alkali, aċidi) 

bħall-merkurju fis-soda 

kawstika. 

C Baxx Għoli 3 L-għajnuniet tal-ipproċessar jiġu f’kuntatt 

mal-prodott. 

 L-għajnuniet tal-ipproċessar li 

jiġu f’kuntatt dirett maż-żejt 

iridu jkunu għall-użu mal-ikel 

jew ta’ kwalità ta’ grad tal-ikel. 
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 4.1 Produzzjoni ta’ żejt (tal-fażola) tas-sojja raffinat 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 
LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS INDUSTRIJALI 

U/JEW TERMINI KUNTRATTWALI  
MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Diossina u PCBs simili 

għad-diossina 

C Baxx Għoli 3 Sors potenzjali ta’ kontaminazzjoni bid-

diossina għaż-żejt huwa t-tnixxif tal-fażola 

tas-sojja u t-trab tal-ibbliċjar. Madankollu, 

il-livell ta’ dożaġġ tat-trab tal-ibbliċjar waqt 

ir-raffinar huwa biss ta’ 1-3%. Id-diossina 

tevapora parzjalment waqt id-distillazzjoni. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-kontenut ta’ 

diossina fil-materjal tal-għalf ta’ oriġini 

veġetali għal 0.75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) u tillimita s-somma ta’ diossina u PCBs 

simili għad-diossina għal  

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

 

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ Prattika dwar il-

kundizzjonijeit tax-xiri ta’ trab tal-ibbliċjar 

għar-raffinar taż-żejt, li jinkludi limitu massimu 

għad-diossina u  PCBs simili għad-diossina 

ta’ 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

bħala l-valur superjuri. 

Ixtri trab tal-ibbliċjar 

frisk minn fornituri li 

jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ 

FEDIOL kif elenkati fil-

Kodiċi ta’ Prattika ta’ 

FEDIOL dwar il-

kundizzjonijiet tax-xiri 

ta’ trab tal-ibbliċjar frisk 

għar-raffinar taż-żejt. 

. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-residwi tal-

pestiċidi fuq il-(fażola) tas-sojja juri li l-

livelli ta’ residwu jistgħu jaqbżu l-limiti 

legali. Madankollu, l-esperjenza turi li r-

residwi tal-pestiċidi jitneħħew waqt ir-

raffinar. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 jistabbilixxi limiti 

għar-residwi tal-pestiċidi. Dan ir-Regolament 

jippermetti l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għall-pestiċidi fi 

prodotti pproċessati, diment li tiġi żgurata s-

sikurezza tal-għalf. 

Il-pożizzjoni ta’ FEDIOL (11SAF181) 

tikkonkludi li abbażi tal-kontenut medju ta’ żejt 

fil-fażola tas-sojja li jvarja minn 18%-21%, 

jenħtieġ li jintuża fattur tal-ipproċessar ta’ 5 

biex jiġi stabbilit l-MRL fiż-żejt tal-fażola tas-

sojja. 

 *Ċerti oriġini tal-

fażola tas-sojja 

jista’ jkollhom 

possibbiltà 

medja li jaqbżu 

l-MRL għal 

residwi ta’ 

pestiċida 

partikolari. 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

C Baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti jistgħu jkunu 

preżenti fl-ambjent. Madankollu, il-

possibbiltà li jinstabu fiż-żejt (tal-fażola) 

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi l-limiti 

għall-għadd ta' residwi ta’ pestiċidi fil-materjal 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

tas-sojja mhux raffinat hija baxxa ħafna. L-

użu tal-endosulfan huwa permess fil-

(fażola) tas-sojja. Id-dejta tal-monitoraġġ 

turi li r-residwu tiegħu fiż-żejt mhux raffinat 

jibqa’ fil-limitu legali. 

tal-għalf. 

Materjal estern bħal ħġieġ, 

injam, metalli, eċċ. 

P Medju Medju 3 Jista’ jkun hemm materjali esterni preżenti.  Applika prattiki tal-

iġjene (eż sistemi 

magħluqa). Iffiltra qabel 

it-tagħbija.  

 

 

 

 4.2 Raffinar fiżiku: produzzjoni ta’ distillati ta’ aċidu xaħmi tas-sojja 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 
LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS INDUSTRIJALI 

U/JEW TERMINI KUNTRATTWALI  
MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

         

Diossina C Baxx Għoli 3 Sors potenzjali ta’ kontaminazzjoni mid-

diossina waqt ir-raffinar taż-żejt huwa t-

trab tal-ibbliċjar. Madankollu, il-livell ta’ 

dożaġġ tat-trab tal-ibbliċjar waqt ir-raffinar 

huwa biss ta’ 1-3%. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-kontenut ta’ 

diossina fil-materjal tal-għalf ta’ oriġini 

veġetali għal 0.75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) u tillimita s-somma ta’ diossina u PCBs 

simili għad-diossina għal  

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

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali li 

jkun fihom livell ta’ sustanza mhux mixtieqa li 

jaqbeż il-limitu legali ma jistgħux jitħalltu għal 

finijiet ta’ diluzzjoni mal-istess prodotti, jew 

oħrajn, maħsuba għall-għalf tal-annimali (id-

Direttiva 2002/32/KE). 

Ixtri trab tal-ibbliċjar 

frisk minn fornituri li 

jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ 

FEDIOL kif elenkati fil-

Kodiċi ta’ Prattika ta’ 

FEDIOL dwar il-

kundizzjonijiet tax-xiri 

ta’ trab tal-ibbliċjar frisk 

għar-raffinar taż-żejt. 
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Skont ir-Regolament Nru 225/2012 li jemenda 

r-Regolament Nru 183/2005 dwar l-Iġjene tal-

Għalf, għandhom jiġu ttestjati 100% tal-lottijiet 

ta’ distillati ta’ aċidi xaħmin għall-għalf, fir-

rigward tas-somma tad-diossini u PCBs simili 

għad-diossina.  

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ Prattika dwar il-

kundizzjonijeit tax-xiri ta’ trab tal-ibbliċjar 

għar-raffinar taż-żejt, li jinkludi limitu massimu 

għad-diossina u  PCBs simili għad-diossina 

ta’ 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

bħala l-valur superjuri. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-residwi tal-

pestiċidi fuq il-(fażola) tas-sojja juri li l-

livelli ta’ residwu jistgħu jaqbżu l-limiti 

legali. Waqt ir-raffinar ir-residwi tal-

pestiċida jimxu miż-żejt għal fuq id-distillat 

tal-aċidu xaħmi. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 jistabbilixxi limiti 

għar-residwi tal-pestiċidi. Dan ir-Regolament 

jippermetti l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għall-pestiċidi fi 

prodotti pproċessati, diment li tiġi żgurata s-

sikurezza tal-għalf. 

Ikkontrolla l-fażola tas-

sojja dieħla jew id-

distillati tal-aċidu xaħmi. 

Fil-każ ta’ livell ta’ 

residwu ta’ pestiċidi li 

jaqbeż il-limitu, 

għandha ssir 

valutazzjoni tas-

sikurezza tal-għalf. 

*Ċerti oriġini tal-

fażola tas-sojja 

jista’ jkollhom 

possibbiltà 

medja li jaqbżu 

l-MRL għal 

residwi ta’ 

pestiċida 

partikolari. 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Baxx Għoli 3 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti jistgħu jkunu 

preżenti fl-ambjent. Madankollu, il-

possibbiltà li jinstabu fiż-żejt (tal-fażola) 

tas-sojja mhux raffinat hija baxxa ħafna. L-

użu tal-endosulfan huwa permess fil-

(fażola) tas-sojja. Id-dejta tal-monitoraġġ 

turi li r-residwu tiegħu fiż-żejt mhux raffinat 

jibqa’ fil-limitu legali. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi l-limiti 

għall-għadd ta' residwi ta’ pestiċidi fil-materjal 

tal-għalf. 

Prodott li ma 

jikkonformax ma 

għandux jiġi applikat 

għall-materjal tal-għalf. 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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 4.3 

Raffinar kimiku: produzzjoni ta’ stokkijiet ta’ sapun tas-sojja u 
żjut aċidi tas-sojja ħielsa mid-deodistillati 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 
LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS INDUSTRIJALI 

U/JEW TERMINI KUNTRATTWALI  
MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx Medju 2 Monitoraġġ regolari tar-residwi ta’ pestiċidi 

fuq (il-fażola) tas-sojja juri li l-livelli ta’ 

residwu jistgħu jaqbżu l-limiti. Il-livell ta’ 

residwi tal-pestiċidi f’żejt aċiduż se jirrifletti 

dak fiż-żejt mhux raffinat. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 jistabbilixxi limiti 

għar-residwi tal-pestiċidi. Dan ir-Regolament 

jippermetti l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għall-pestiċidi 

awtorizzati fil-prodotti pproċessati, diment li 

tiġi żgurata s-sikurezza tal-għalf. 

Ikkontrolla l-fażola 

dieħla jew l-istokk tas-

sapun u ż-żejt aċiduż. 

Fil-każ ta’ livell ta’ 

residwu ta’ pestiċidi li 

jaqbeż il-limitu, 

għandha ssir 

valutazzjoni tas-

sikurezza tal-għalf. 

*Ċerti oriġini tal-

fażola tas-sojja 

jista’ jkollhom 

possibbiltà 

medja li jaqbżu 

l-MRL għal 

residwi ta’ 

pestiċida 

partikolari. 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti jistgħu jkunu 

preżenti fl-ambjent. Madankollu, il-

possibbiltà li jinstabu fiż-żejt (tal-fażola) 

tas-sojja mhux raffinat hija baxxa ħafna. L-

użu tal-endosulfan huwa permess fil-

(fażola) tas-sojja. Id-dejta tal-monitoraġġ 

turi li r-residwu tiegħu fiż-żejt mhux raffinat 

jibqa’ fil-limitu legali. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi l-limiti 

għall-għadd ta' residwi ta’ pestiċidi fil-materjal 

tal-għalf. 

  

Diossina C Baxx ħafna Għoli 2 L-iskeda informattiva ta’ FEDIOL dwar it-

tisħiq u r-raffinar fir-rigward tal-produzzjoni 

tal-istokk tas-sapun (Ref 12SAF183) 

tindika li l-livell ta’ kontaminanti li jinħallu 

fiż-żejt fl-istokkijiet tas-sapun jirrifletti dak 

taż-żjut mhux raffinati. 

Skont ir-Regolament Nru 225/2012 li jemenda 

r-Regolament Nru 183/2005 dwar l-Iġjene tal-

Għalf, għandhom jiġu ttestjati 100% tal-lottijiet 

ta’ stokkijiet tas-sapun u żjut aċidi għall-għalf, 

fir-rigward tas-somma tad-diossini u PCBs 

simili għad-diossina.  

 

 F’impjanti tat-

tisħiq u r-

raffinar 

integrati, l-

istokkijiet tas-

sapun jistgħu 

għalhekk 

jerġgħu 

jitpoġġew lura 

mingħajr periklu 

fuq id-dqiq. 
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 4.4 Raffinar kimiku: produzzjoni ta’ deodistillati tas-sojja 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 
LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS INDUSTRIJALI U/JEW 

TERMINI KUNTRATTWALI  
MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

         

Diossina C Medju Għoli 4 Sors potenzjali ta’ kontaminazzjoni 

mid-diossina waqt ir-raffinar taż-żejt 

huwa t-trab tal-ibbliċjar. Waqt ir-raffinar 

kimiku, id-diossini jikkonċentraw fid-

deodistillati. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-kontenut tad-

diossina fil-materjal tal-għalf ta’ oriġini veġetali għal 

0.75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) u tillimita s-

somma tad-diossina u PCBs simili għad-diossina 

għal 1.5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Skont ir-Regolament Nru 225/2012 li jemenda r-

Regolament Nru 183/2005 dwar l-Iġjene tal-Għalf, 

għandhom jiġu ttestjati 100% tal-lottijiet ta’ 

deodistillati għall-għalf, fir-rigward tas-somma ta’ 

diossini u PCBs simili għad-diossina.  

 

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali li jkun 

fihom livell ta’ sustanza mhux mixtieqa li jaqbeż il-

limitu legali ma jistgħux jitħalltu għal finijiet ta’ 

diluzzjoni mal-istess prodotti, jew oħrajn, maħsuba 

għall-għalf tal-annimali (id-Direttiva 2002/32/KE). 

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ Prattika dwar il-

kundizzjonijeit tax-xiri ta’ trab tal-ibbliċjar għar-

raffinar taż-żejt, li jinkludi limitu massimu għad-

diossina u  PCBs simili għad-diossina ta’ 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) bħala l-valur superjuri. 

Id-deodistillati minn raffinar 

kimiku huma pprojbiti għal 

użu fl-għalf diment li ma 

jkunux ġew trattati biex jiġi 

żgurat li l-livelli ta’ diossina 

huma limiti li jaqblu mad-

Direttiva 2002/32 dwar 

Sustanzi Mhux Mixtieqa (ara 

wkoll l-iskeda informattiva ta’ 

FEDIOL dwar deodistillati 

trattati għall-użu fl-għalf, Ref 

12SAF196). 

 

Prodotti xaħmin miksuba minn 

proċessi ta’ raffinar ta’ lottijiet 

li jikkombinaw fażijiet ta’ 

raffinar fiżiku u kimiku fl-uniku 

u l-istess tagħmir jistgħu 

jintużaw għal finijiet tal-għalf, 

diment li jkun hemm evidenza 

analitika li turi li ġew rispettati 

l-limiti għar-residwi tad-

diossina u l-pestiċidi. 

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn 

fornituri li jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL 

kif elenkati fil-Kodiċi ta’ 

Prattika ta’ FEDIOL dwar il-

kundizzjonijiet tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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taż-żejt. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Għoli Medju 4 Monitoraġġ regolari tar-residwi ta’ 

pestiċidi fuq (fażola) tas-sojja juri li l-

livelli ta’ residwu jistgħu jaqbżu l-limiti 

legali. Waqt ir-raffinar kimiku, ir-residwi 

tal-pestiċidi jikkonċentraw fid-

deodistillati. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 jistabbilixxi limiti għar-

residwi tal-pestiċidi. Dan ir-Regolament jippermetti 

l-użu ta’ fattur ta’ trasferiment għal pestiċidi 

awtorizzati fi prodotti pproċessati, diment li tiġi 

żgurata s-sikurezza tal-għalf. 

Ikkontrolla l-fażola tas-sojja 

dieħla jew id-deodistillati. Fil-

każ ta’ livell ta’ residwu ta’ 

pestiċidi li jaqbeż il-limitu, 

għandha ssir valutazzjoni tas-

sikurezza tal-għalf. 

 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Medju Għoli 4 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti jistgħu 

jkunu preżenti fl-ambjent. Madankollu, 

il-possibbiltà li jinstabu fiż-żejt (tal-

fażola) tas-sojja mhux raffinat hija 

baxxa ħafna. Waqt ir-raffinar, l-

endosulfan jista’ parzjalment jispiċċa 

fid-distillat. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi l-limiti għall-

għadd ta' residwi ta’ pestiċidi fil-materjal tal-għalf. 

Id-deodistillati minn raffinar 

kimiku huma pprojbiti milli 

jintużaw fl-għalf ħlief jekk 

ikunu ġew trattati sabiex jiġi 

żgurat li l-livelli ta’ residwu ta’ 

pestiċidi huma limiti li jaqblu 

mad-Direttiva 2002/32 dwar 

Sustanzi Mhux Mixtieqa (ara 

wkoll l-iskeda informattiva ta’ 

FEDIOL dwar deodistillati 

trattati għall-użu fl-għalf, 

Ref. 12SAF196). 

 

Żejt minerali C Medju Medju 3 Iż-żejt minerali użat bħala aġent ta’ 

kontra t-tfarfir se jikkonċentra fid-

deodistillat 

 Ikkontrolla l-fażola tas-sojja 

dieħla jew id-deodistillati. 
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 5. Idroġenizzazzjoni taż-żejt tal-fażola tas-sojja  

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

nikil  C Baxx Għoli 3 In-nikil huwa użat bħala katalist 

b’idroġenizzazzjoni (twebbis) taż-żejt.  

 L-għajnuniet tal-ipproċessar li 

jiġu f’kuntatt dirett maż-żejt 

iridu jkunu għall-użu mal-ikel 

jew ta’ kwalità ta’ grad tal-ikel. 

Iffiltra ż-żejt imwebbes. 

 

Il-kontenut tan-nikil ta’ 

żjut imwebbsa mill-

membri ta’ FEDIOL huwa 

sew taħt l-20 ppm. 
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 A. Ħżin u trasport ta’ fażola tas-sojja u dqiq u qxur tal-fażola tas-sojja 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  

PROBABBI

LTÀ  
SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Tossini minn materjali ta' 

kontroll ta’ organiżmi ta’ 

ħsara 

C Baxx Għoli 3 Il-ħbub avvelenati minn kaxxi miftuħa jistgħu 

jispiċċaw fil-katina tal-ikel. 

 Irid jiġi applikat programm 

ta' kontroll tal-organiżmi ta’ 

ħsara li jkun adatt biex 

jintuża fil-katina tal-ikel. 

 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Medju Medju 3 L-użu tal-pestiċidi wara l-ħsad fuq iż-żrieragħ 

żejtnin huwa kritiku minħabba l-ammont ta’ ħin 

limitat disponibbli biex il-pestiċidi jitkissru. Il-

pajjiżi tal-esportazzjoni ta’ żrieragħ żejtnin 

jaħdmu b’listi pożittivi għall-użu ta’ pestiċidi li, 

għal xi sustanzi, jistgħu jiġu f’kunflitt mal-

leġiżlazzjoni Ewropea, b’mod partikolari fil-każ 

ta’ żrieragħ rotob bħal dawk tal-ġirasol. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jipprojbixxi t-tqegħid 

f’ċirkolazzjoni ta’ komoditajiet li 

ma jikkonformawx mal-MRLs 

stabbiliti fl-Anness ta’ dan ir-

Regolament. 

Il-kumpaniji tat-trasport u 

tal-ħżin iridu jużaw il-

pestiċidi b’mod korrett u 

jiddokumentaw dan l-użu. 

Inkella jridu jivverifikaw li l-

livelli tar-residwi tal-

pestiċidi użati waqt it-

trasport u l-ħżin 

jikkonformaw mal-

leġiżlazzjoni tal-UE. 

 

Kontaminazzjoni mill-

merkanzija preċedenti matul 

it-trasport b’karru ta’ 

azjenda agrikola, trakk jew 

ċattra jew b’bastiment li 

jbaħħar fl-oċean 

C Baxx Għoli 3 It-trasport ta’ żrieragħ żejtnin u ta’ dqiq ta’ 

żerriegħa żejtnija normalment ma jseħħx f’mezzi 

tat-trasport dedikati għat-trasport ta’ ikel jew 

għalf. 

 Il-kumpaniji tat-trasport 

iridu jnaddfu l-karrijiet tal-

azjendi agrikoli, it-trakkijiet, 

iċ-ċattri u l-bastimenti li 

jbaħħru fl-oċean qabel it-

tagħbija. Spezzjoni tal-

indafa qabel it-tagħbija. 

 

Kontaminazzjoni mill-

merkanzija preċedenti waqt 

il-ħżin 

C Baxx Għoli 3 Iż-żrieragħ żejtnin u d-dqiq taż-żerriegħa żejtnija 

jistgħu jkunu kkontaminati bil-mikotossina li tkun 

f’tagħbiji preċedenti. 

 Il-kumpaniji tal-ħżin iridu 

jnaddfu s-siti qabel l-użu u 

jridu jispezzjonawhom 

għall-indafa qabel l-użu. 

 

Aġent ta’ kontra t-tfarfir fuq 

(il-fażola) tas-sojja 

C Medju Medju 3 Għall-prevenzjoni tat-trab, l-Istati Uniti tal-

Amerka jippermettu l-isprejjar ta’ żjut bojod 

(paraffini) fuq (il-fażola) tas-sojja f’livelli sa 

200 ppm. Fl-Amerka t’Isfel jintuża żejt (tal-

 Ikkontrolla l-fażola tas-sojja 

dieħla mill-Istati Uniti tal-

Amerka. 
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fażola) tas-sojja. 

Adulterazzjoni bil-melamina C Baxx Medju 2 Analitikament, il-melamina timita l-proteini Ir-Regolament Nru 2002/32 

jistabbilixxi limitu ta’ 2.5 mg/kg 

għall-melamina fil-materjali tal-

għalf. 

  

 

 

 

 B. 

Ġdid 

It-trasport ta’ żejt tal-fażola tas-sojja u prodotti derivati għall-

applikazzjoni fl-għalf b’vettura tank, tank ferrovjarju, ċattra jew 

bastiment ta’ mal-kosta (eskluż bastiment li jbaħħar fl-oċean). 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni minn 

merkanzija preċedenti 

        

- Vetturi tank, 
tankijiet ferrovjarji u ċattri  

C Medju Għoli 4 Il-vetturi tank u ċ-ċattri setgħu ntużaw 

għal prodotti mhux kompatibbli mal-ikel 

jew mal-għalf bħall-petrokimiċi. 

 Il-vetturi tank u ċ-ċattri li 

mhumiex dedikati għat-

trasport ta’ materjal tal-ikel 

jew materjal tal-għalf jenħtieġ 

li jkunu għaddew minn 

proċedura ta’ tindif validata. 

 

- Vetturi tank, kontenituri tank, 

tankijiet ferrovjarji u ċattri li 

jsegwu l-istandards tal-UE 

għat-trasport tal-materjal tal-

ikel 

C Baxx Għoli 3 It-trasport tal-biċċa l-kbira taż-żjut 

veġetali jsir permezz ta’ trasport li huwa 

dedikat għall-oġġetti tal-ikel. 

Ir-Regolament dwar l-Iġjene 

tal-Ikel Nru KE/852/2004 

jirrikjedi li t-trasport ta’ oġġetti 

tal-ikel likwidi permezz ta’ 

vetturi tank, tankijiet ferrovjarji 

u ċattri jkun dedikat għal dak 

Ikkontrolla l-merkanziji 

preċedenti permezz tal-gwida 

prattika ta’ FEDIOL għal 

merkanzija/i preċedenti għall-

mezzi ta’ trasport u l-kisi tat-

tankijiet (Ref 07COD143F). 
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tal-oġġetti tal-ikel. 

 

Kodiċi ta’ prattika ta’ ħidma ta’ 

FEDIOL għat-trasport 

voluminuż b’kontejners tank u 

bit-triq ta’ xaħmijiet u żjut 

għall-użu dirett fl-ikel (Ref 

07COD138). 

- Bastimenti tank ta’ mal-kosta 

li jsegwu l-istandards tal-UE 

għat-trasport tal-oġġetti tal-

ikel 

C Baxx Għoli 3 Il-bastimenti tank ta’ mal-kosta li jġorru 

żjut u xaħmijiet waqt vjaġġi bil-baħar 

qosra fl-UE irid ikollhom bħala minimu 

assolut bħall-merkanziji preċedenti 

immedjati prodott li huwa oġġett tal-ikel 

jew prodott li jidher fuq il-lista tal-UE ta’ 

merkanziji immedjati aċċettati tad-

Direttiva 96/3/KE. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

Ikkontrolla l-merkanziji 

preċedenti permezz tal-gwida 

prattika ta’ FEDIOL għal 

merkanzija/i preċedenti għall-

mezzi ta’ trasport u l-kisi tat-

tankijiet (Ref 07COD143F). 

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru ta’ 

FOSFA. Ċertifikat Masters 

ikkombinat FOSFA ffirmat 

mill-Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

ffirmata mis-sid tal-vapur jew 

aġent awtorizzat, applikabbli 

qabel kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija. 

 

Kontaminazzjoni mill-aġenti 

tat-tindif 

        

- Vetturi tank, tankijiet 

ferrovjarji u ċattri 

C Medju Medju 3 Riskju akbar fl-istazzjonijiet tat-tindif li 

jnaddfu kemm tankijiet tal-għalf kif ukoll 

tankijiet ta’ sustanzi kimiċi f’sit wieħed. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). 

Applika prattiki tajba għat-

tindif tat-tankijiet. 

 

. 

 

 

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%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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- Bastimenti tank ta’ mal-kosta C Medju Medju 3 Riskju akbar fil-każ li l-bastiment ta’ 

mal-kosta ma jkunx dedikat għal oġġetti 

tal-ikel jew tal-għalf. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru ta’ 

FOSFA. 

Ċertifikat Masters ikkombinat 

FOSFA ffirmat mill-

Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

ffirmata mis-sid tal-vapur jew 

aġent awtorizzat, applikabbli 

qabel kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija.  

 

Fluwidi ta’ tisħin jew tkessiħ 

mit-tagħmir 

        

- Vetturi tank  C Baxx Għoli 3 Jintużaw it-tankijiet tal-azzar 

inossidabbli li jissaħħnu bl-ilma tat-

tberrid mill-mutur permezz ta’ sistema 

ta’ ħitan doppji (u mhux kojlijiet).  

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). 

L-użu ta’ fluwidi ta’ tisħin 

termali f’sistemi ta’ tisħin dirett 

huwa pprojbit. 

 

- Tankijiet ferrovjarji, ċattri 

tankijiet  

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

Baxx 

 

 

 

 

 

Għoli 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta 

jistgħu jintużaw. Madankollu, minħabba 

t-temperaturi ta’ tisħin relattivament 

baxxi applikati waqt it-trasport, il-

possibbiltà ta’ tnixxija tal-fluwidi tat-

tisħin termali fil-prodott hija baxxa. 

 

 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). 

 

 

 

Il-kojlijiet tat-tisħin tat-tankijiet 

ferrovjarji jridu jkunu tal-azzar 

inossidabbli. 

Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, it-trasportatur taż-żejt 

irid jipprovdi għad-

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett possibbli u janalizza 

skont il-każ jekk ikun hemm 

L-użu ta’ tisħin bl-ilma sħun 

jew bil-fwar huwa 

rakkomandat. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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- Bastimenti tank 
ta’ mal-kosta 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

Baxx 

 

 

 

 

 

Għoli 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta 

jistgħu jintużaw. Madankollu, minħabba 

t-temperaturi ta’ tisħin relattivament 

baxxi applikati waqt it-trasport, il-

possibbiltà ta’ tnixxija tal-fluwidi tat-

tisħin termali fil-prodott hija baxxa. 

 

 

 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

bżonn.  

 

 

 

Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, it-trasportatur taż-żejt 

irid jipprovdi għad-

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett possibbli u janalizza 

skont il-każ jekk ikun hemm 

bżonn. 

Materjal estern P Medju Medju 3   Pjan ta’ kwalità jenħtieġ li 

jirrikjedi t-tagħbija ta’ vetturi 

tank bi żjut raffinati taħt saqaf. 

 

Adulterazzjoni C/P/B Medju Medju 3 L-adulterazzjoni bi żjut minerali ġrat bit-

trasport ta’ żjut fil-pajjiżi ta’ oriġini ta’ 

dawn iż-żjut. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

kontejners tank u bit-triq ta’ 

żjut u xaħmijiet għall-użu dirett 

fl-ikel (Ref 07COD138) 

Analizza l-lottijiet kollha li 

deħlin. 

Applikazzjoni tar-rekwiżiti 

obbligatorji minimi tal-Kodiċi 

ta’ prattika ta’ ħidma ta’ 

FEDIOL għat-trasport 

voluminuż b’kontejners tank u 

bit-triq ta’ xaħmijiet u żjut 

għall-użu dirett fl-ikel bħad-

disponibbiltà tal-inħawi fejn 

ikun it-trakk waqt il-vjaġġ u l-

issiġillar tat-tank 

(Ref 07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.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. Ħżin ta’ żejt tal-fażola tas-sojja 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni minħabba 

nuqqas ta’ 

segregazzjoni(kontaminazzjo

ni minn merkanziji preċedenti, 

użu ta’ ġonot skorretti, tagħmir 

kondiviż) 

C Baxx Għoli 3 Din il-klassifikazzjoni tar-riskju tapplika 

għal terminali li jaħżnu kemm sustanzi 

kimiċi kif ukoll żjut veġetali. Ikun hemm 

inqas riskju involut meta t-terminal tat-

tankijiet japplika l-lista tal-UE ta’ merkanziji 

preċedenti aċċettabbli waqt trasport bil-

baħar għall-ħżin ta’ żjut veġetali. L-inqas 

riskju huwa involut meta ż-żjut veġetali 

jinħażnu f’tankijiet dedikati għall-ħżin ta’ 

oġġetti tal-ikel. 

It-terminals fl-UE li jaħżnu ż-

żjut u x-xaħmijiet għall-

applikazzjoni fl-ikel huma 

obbligati japplikaw l-HACCP 

(ir-Regolament tal-KE 

Nru 852/2004) 

 

Tankijiet tal-ħżin dedikati 

għall-ikel jew l-għalf. Inkella, 

it-tankijiet tal-ħżin iridu mill-

inqas jaderixxu mar-regoli tal-

UE dwar merkanziji 

preċedenti li ġew stabbiliti 

għat-trasport bil-baħar fid-

Direttiva 96/3/KE. 

 

Kontaminazzjoni mill-aġenti 

tat-tindif 

C Baxx Għoli 3 Din il-klassifikazzjoni tar-riskju tapplika 

għal terminali li jaħżnu kemm sustanzi 

kimiċi kif ukoll żjut veġetali. Jistgħu ma 

jużawx aġenti tat-tindif li huma tajbin 

sabiex jintużaw fl-industrija tal-ikel. Il-

probabbiltà li jintużaw l-aġenti tat-tindif il-

ħżiena għal terminals tat-tankijiet fl-UE li 

japplikaw l-HACCP u li jżommu l-ħżin taż-

żjut veġetali u tas-sustanzi kimiċi separati 

minn xulxin, hija baxxa ħafna. 

 L-aġenti tat-tindif iridu jkunu 

adatti biex jintużaw fl-

industrija tal-ikel. 

 

 

Solvent mill-kisi C Baxx Għoli 3 Solventi minn kisjiet verġni li jmorru fuq iż-

żejt, li waqt ir-raffinar jistgħu jispiċċaw fid-

distillati tal-aċidi xaħmin. 

 Uża tankijiet tal-azzar 

inossidabbli jew fil-każ li 

jintużaw tankijiet b’kisi verġni, 

tagħlifx l-FAD. 

 

Fluwidi tat-tisħin termali 

minn tagħmir li mhux qed 

jaħdem tajjeb 

C Baxx Għoli 3 Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta 

jistgħu jintużaw. Madankollu, minħabba t-

temperaturi ta’ tisħin relattivament baxxi 

applikati matul il-ħżin, il-possibbiltà ta’ 

 Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, il-kumpanija tal-ħżin 

trid tipprovdi għal 

dokumentazzjoni dwar it-telf 

L-użu ta’ tisħin bl-ilma u 

l-fwar huwa 

rakkomandat. 
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tnixxija tal-fluwidi tat-tisħin termali fil-

prodott hija baxxa. 

nett u tanalizza skont il-każ, 

jekk ikun hemm bżonn.  

Użu ħażin tal-addittivi C Baxx Għoli 3 Addittivi permessi għal żejt tal-ikel applikat 

għal żejt għall-għalf - jew viċi versa - li 

għal dan l-użu dawn jistgħu ma jiġux 

approvati.  

 Aqbel dwar speċifikazzjonijiet 

ċari fir-rigward tal-użu tal-

addittivi 

 

Adulterazzjoni b’żejt 

minerali 

 Baxx Għoli 3 L-adulterazzjoni bi żjut minerali ġrat fil-

pajjiżi tal-oriġini. Il-kontroll ġie intensifikat u 

l-possibbiltà li sseħħ adulterazzjoni 

naqset. 
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 D. Trasport ta’ żejt ta’ fażola tas-sojja b’bastiment li jbaħħar fl-oċean 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  

PROBABBI

LTÀ  
SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni fit-trasport         

- Kontaminazzjoni minn 

merkanziji preċedenti preżenti 

fit-tankijiet jew fil-pajpijiet 

C Medju  Medju 3  Bastimenti li jbaħħru fl-oċean li jkunu qed 

iġorru żjut u xaħmijiet għall-użu fl-ikel 

għall-UE irid ikollhom bħala minimu 

assolut li l-merkanziji preċedenti immedjati 

jkunu prodott li huwa oġġett tal-ikel jew 

prodott li jidher fuq il-lista tal-UE ta’ 

merkanziji immedjati aċċettati tad-

Direttiva 96/3/KE. 

Id-Direttiva 96/3/KE (Deroga għar-

Regolament tal-KE Nru 852/2004) 

tirrikjedi li t-tagħbiji preċedenti 

għandhom jiġu kkontrollati.   

 

 

Il-kuntratti FOSFA jobbligaw lill-bejjiegħ 

jinforma lix-xerrej x’kienu t-tliet 

merkanziji preċedenti waqt it-trasport 

bil-baħar taż-żjut u x-xaħmijiet. 

 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL għat-

trasport voluminuż ta’ żjut u xaħmijiet 

lejn jew fl-Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152).(inkluż il-proċeduri 

operattivi ta’ FOSFA). 

 

L-UE ma rregolatx it-trasport bil-baħar 

taż-żjut u x-xaħmijiet għall-

applikazzjoni fl-għalf. 

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru 

ta’ FOSFA. Ċertifikat 

Masters ikkombinat 

FOSFA ffirmat mill-

Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

ffirmata mis-sid tal-vapur 

jew aġent awtorizzat, 

applikabbli qabel 

kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija. 

 

       L-użu ta’ pipelines dedikati 

fit-tagħbija u l-ħatt. 

 

- Kontaminazzjoni minn aġenti 

tat-tindif  

C Baxx  Għoli 3 Normalment il-kummerċ marittimu 

jaderixxi ma’ prattika tajba. 

 Iċċekkja l-ġurnal ta’ abbord 

tal-vapur.  

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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Solvent mill-kisi C Baxx Għoli 3 Solventi minn kisjiet verġni li jmorru fuq iż-

żejt, li waqt ir-raffinar jistgħu jispiċċaw fid-

distillati tal-aċidi xaħmin. 

 Uża tankijiet tal-azzar 

inossidabbli jew fil-każ li 

jintużaw tankijiet b’kisi 

verġni, tagħlifx l-FAD. 

Solvent mill-kisi 

Fluwidi ta’ tisħin termali 

(THF) mit-tagħmir 

C Baxx Għoli 3 Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta 

jistgħu jintużaw. Madankollu, minħabba t-

temperaturi ta’ tisħin relattivament baxxi 

applikati waqt it-trasport, il-possibbiltà ta’ 

tnixxija tal-fluwidi tat-tisħin termali fil-

prodott hija baxxa. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL għat-

trasport voluminuż ta’ żjut u xaħmijiet 

lejn jew fl-Unjoni Ewropea (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ FOSFA). 

Jekk intużaw fluwidi tat-

tisħin termali, it-

trasportatur taż-żejt irid 

jipprovdi għad-

dokumentazzjoni dwar it-

telf nett possibbli u 

janalizza skont il-każ jekk 

ikun hemm bżonn. 

L-użu ta’ tisħin bl-ilma u l-

fwar huwa rakkomandat. 

Żjut idrawliċi minn pompi 

portabbli 

C Baxx Għoli 3 Iż-żjut idrawliċi minn pompi portabbli 

jistgħu jkunu tossiċi. 

 L-użu ta’ pompi portabbli 

b’separazzjoni ċara tal-

mutur idrawliku mill-

pompa. Jekk le, iridu 

jintużaw żjut idrawliċi ta’ 

kwalità ta’ grad tal-ikel. 

Muturi idrawliċi li huma 

direttament marbuta mal-

pompa jippermettu tnixxijiet 

mhux mixtieqa ta’ żejt 

idrawliku fiż-żejt veġetali fil-

każ ta’ ħsara fis-siġill. 

Adulterazzjoni b’żejt 

minerali 

 Baxx Għoli 3 L-adulterazzjoni bi żjut minerali ġrat fil-

pajjiżi tal-oriġini. Il-kontroll ġie intensifikat u 

l-possibbiltà li sseħħ adulterazzjoni 

naqset. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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7. Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti tad-dqiq u taż-żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol 

 1. Kultivazzjoni ta’ żrieragħ tal-ġirasol* 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL.  

C    Il-pajjiżi terzi tal-esportazzjoni ta’ 

żrieragħ tal-ġirasol (bħall-Arġentina 

u oħrajn) jaħdmu b’listi pożittivi 

għall-użu ta’ pestiċidi waqt il-

kultivazzjoni li, għal xi sustanzi, 

jistgħu jiġu f’kunflitt mal-leġiżlazzjoni 

Ewropea dwar ir-residwu tal-

pestiċidi. Fir-rigward taż-żrieragħ tal-

ġirasol, l-użu tal-pestiċidi wara l-

ħsad jidher li huwa aktar kritiku minn 

qabel il-ħsad. 

Ir-Regolament tal-KE 

Nru 396/2005 jipprojbixxi t-

tqegħid f’ċirkolazzjoni ta’ 

komoditajiet bażiċi li ma 

jikkonformawx mal-MRLs 

stabbiliti fl-annessi. Ir-

Regolament tal-KE Nru 

178/2006 jistabbilixxi l-

Anness I li jelenka l-prodotti 

tal-ikel u tal-għalf li għalihom 

japplikaw limiti ta’ residwu ta’ 

pestiċidi. Ir-Regolament Nru 

149/2008 jistabbilixxi l-

Annessi II, III u IV li jiffissaw l-

MRLs għall-prodotti elenkati 

fl-Anness I  

  

Fitotossini C    Iż-żrieragħ tal-ġirasol jista’ jkun 

fihom iż-żerriegħa tal-ħaxix ħażin 

Datura Stramonium. Dan huwa 

partikolarment il-każ għal Franza. 

  Hija rrakkomandata spezzjoni 

viżwali taż-żrieragħ tal-ġirasol 

bħala miżura ta’ kontroll. 

*Il-valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara d-Dokument ta’ metodoloġija, il-paragrafu 2.3 għal aktar informazzjoni. 
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 2. Tnixxif ta’ żrieragħ tal-ġirasol fil-produzzjoni primarja* 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminanti kkawżati mit-

tnixxif   

        

- diossina C    Il-ħruq tal-iskart jista’ jirriżulta 

fil-formazzjoni tad-diossina. 

S’issa dawk li jisħqu sabu li l-

livelli ta’ diossina fiż-żejt taż-

żerriegħa tal-ġirasol mhux 

raffinat huma aktar baxxi mil-

limitu ta’ detezzjoni. 

Kodiċi ta’ Prattika għall-

prevenzjoni u għat-tnaqqis ta’ 

kontaminazzjoni mid-diossina 

u b’PCBs simili għad-diossina 

fl-ikel u fl-għalf (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Il-Prattiki ta’ Manifattura Tajba 
jirrakkomandaw l-użu ta’ fjuwils li 
ma jkunux qed jiġġeneraw 
diossini u komposti simili għad-
diossina u kontaminanti oħra li 
jagħmlu l-ħsara.  

Fil-każ ta’ tisħin dirett, għandhom 
jintużaw berners li jixirqu. Il-
monitoraġġ huwa meqjus 
neċessarju biex jiġi żgurat li l-
proċessi tat-tnixxif jew tat-tisħin 
ma jirriżultawx f’livelli elevati ta’ 
diossini u ta’ PCBs simili għad-
diossina. Ma għandu jsir l-ebda 
użu ta’ prodotti tal-iskart bħala 
fjuwil għat-tnixxif dirett. 

Il-materjali tal-għalf derivati minn 

żrieragħ tal-ġirasol għandhom 
jikkonformaw mal-limiti għad-
diossina u PCBs simili għad-
diossina tad-
Direttiva 2002/32/KE. 

*Il-valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara d-Dokument ta’ metodoloġija, il-paragrafu 2.3 għal aktar informazzjoni. 
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Utilitajiet: tisħiq taż-żrieragħ tal-ġirasol, raffinar u proċessar taż-
żejt.  

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Żjut jew lubrikanti idrawliċi 

mit-tagħmir 

C Baxx Għoli 3 Iż-żjut u l-lubrikanti idrawliċi jista’ jkun 

fihom komposti tossiċi. 

 Il-programm meħtieġ minn 
qabel għandu jiżgura li tiġi 
evitata l-kontaminazzjoni ta’ 
prodott ma’ żjut jew lubrikanti 
idrawliċi ta' grad mhux tal-ikel 
u li jiġi minimizzat ir-riskju ta' 
kontaminazzjoni tal-prodott 
ma’ żjut u lubrikanti idrawliċi 
ta' grad tal-ikel. Il-programm 
meħtieġ minn qabel jista' 
jinvolvi r-reġistrazzjoni tal-
kwantitajiet użati. 

 

Kontaminanti preżenti fl-

ilma bħal PFOS u PFOA 

 

C Baxx Medju 2 L-ilma jintuża fil-proċess tat-tisħiq u tar-

raffinar. 

Għall-manifattura tal-għalf, 

skont ir-Regolament Nru 

183/2005/KE l-ilma użat 

għandu jkun ta’ kwalità li 

tixraq. 

  

Aġenti tat-tindif u sustanzi 

kimiċi tal-bojler 

C Medju Medju 3 L-aġenti tat-tindif u l-fwar (bl-użu ta’ 

sustanzi kimiċi tal-bojler) jiġu f’kuntatt mal-

prodott. 

 L-aġenti tat-tindif użati fis-

sistema tal-produzzjoni 

għandhom jiġu flaxxjati. L-

aġenti tat-tindif u s-sustanzi 

kimiċi tal-bojler għandhom 

ikunu adatti biex jintużaw fl-

industrija tal-ikel. 

 

Fluwidi ta’ tisħin termali 

(THF) mit-tagħmir 

 

C Medju Għoli 4 It-THF xorta jistgħu jintużaw minn dawk li 

mhumiex membri ta’ FEDIOL. 

Skont il-Kodiċi ta’ Prattika ta’ 

FEDIOL dwar it-Tisħin taż-

Żjut li Jittieklu matul l-

Ipproċessar , l-użu tat-THF 

mhux permess. 

Uża tisħin bl-ilma sħun jew 

bil-fwar. Inkella, miżura ta’ 

kontroll għandha tiżgura li l-

kontaminazzjoni ta’ prodott 

bil-fluwidi tat-tisħin termali hija 

evitata. 

 

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. Tisħiq taż-żrieragħ tal-ġirasol 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Tossini minn materjali ta' 

kontroll ta’ organiżmi ta’ 

ħsara 

C Baxx Għoli 3 Il-ħbub avvelenati minn kaxxi 

miftuħa jistgħu jispiċċaw fil-katina 

tal-ikel. 

 Irid jiġi applikat programm ta' kontroll 

tal-organiżmi ta’ ħsara li jkun adatt 

biex jintuża fil-katina tal-ikel. 

 

Komposti tossiċi mill-eżan 

bħall-benżen 

C Baxx Għoli 3 L-eżan industrijali jista’ jkun fih 

komposti tossiċi. 

Id-Direttiva 2009/32/KE 

tistabbilixxi l-kriterji ta’ purità 

għall-użu tal-eżan waqt it-

tisħiq taż-żrieragħ żejtnin.  

Irid jintuża eżan ta’ grad tal-ikel.  

Materjal estern bħal ħġieġ, 

injam, metalli, eċċ. 

P Medju Medju 3 Jista’ jkun hemm materjal estern 

preżenti 

 Għandha tiġi stabbilita sistema li 

tneħħi l-materjal estern. 
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 3.1 Produzzjoni ta’ żejt mhux raffinat 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminanti minn 

għajnuniet tal-filtrazzjoni 

C Baxx Għoli 3 Iż-żejt mhux raffinat jista’ 

potenzjalment jarmi ’l barra l-

kontaminanti mill-għajnuna tal-

filtrazzjoni. 

 Użu ta’ għajnuniet tal-

filtrazzjoni li huma adatti għall-

industrija tal-ikel. 

 

Żjut minerali minn sistema 

ta’ rkupru li qed taħdem 

ħażin 

C Medju Medju 3 Għall-irkupru tal-eżan jintużaw żjut 

minerali ta’ grad tal-ikel ta’ viskożità 

baxxa-medja. Huwa fl-interess ta’ 

dak li jisħaq li jirkupra kemm jista’ 

jkun eżan, u li għalhekk iżomm s-

sistema ta’ rkupru f’kundizzjoni 

tajba. 

 Iż-żejt minerali tas-sistema ta’ 

rkupru jrid ikun ta’ kwalità ta’ 

grad tal-ikel. Il-programm 

meħtieġ minn qabel jenħtieġ li 

jiżgura li tiġi evitata l-

kontaminazzjoni tal-prodott 

ma’ żjut ta’ grad mhux tal-ikel 

u li jiġi minimizzat ir-riskju ta' 

kontaminazzjoni tal-prodott 

ma’ żjut ta’ grad tal-ikel. Il-

programm meħtieġ minn 

qabel jista' jinvolvi r-

reġistrazzjoni tal-kwantitajiet 

użati. 

L-istandard GMP Netherlandiż 

jillimita l-kontenut għal C(10-

40) fiż-żjut taż-żerriegħa tal-

ġirasol u prodotti sekondarji ta’ 

raffinar għal 1000 mg/kg. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-residwi tal-

pestiċidi fuq iż-żrieragħ tal-ġirasol 

juri li l-livelli ta’ residwu jibqgħu fil-

limiti legali.  

Il-politika dwar l-MRL f’pajjiżi terzi 

hija differenti mill-politika dwar l-

MRL fl-UE. 

Ir-Regolament tal-KE 

Nru 396/2005 jistabbilixxi l-

limiti għar-residwi tal-pestiċidi. 

Dan ir-Regolament jippermetti 

l-użu ta’ fattur ta’ proċessar/ 

konċentrazzjoni għall-pestiċidi 

fi prodotti proċessati, diment li 

tiġi żgurata s-sikurezza tal-

ikel. 

Il-pożizzjoni ta’ FEDIOL 

(11SAF181) tikkonkludi li 

abbażi tal-kontenut medju taż-

 *Ċerti oriġini taż-żrieragħ tal-

ġirasol jista’ jkollhom 

probabbiltà medja li jaqbżu l-

MRL għal residwi ta’ pestiċida 

partikolari. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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żejt fiż-żerriegħa tal-ġirasol, li 

jvarja minn 40%-45%, 

jenħtieġ li jintuża fattur tal-

ipproċessar ta’  

2.5 biex jiġi stabbilit l-MRL 

taż-żejt taż-żerriegħa tal-

ġirasol. 

Kuntratt ta’ FEDIOL għax-xiri 

ta’ żrieragħ tal-ġirasol miż-

żona tal-Baħar l-Iswed (fih 

klawżola dwar il-konformità 

mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 

l-MRL). 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti jistgħu 

jkunu preżenti fl-ambjent. 

Madankollu, il-probabbiltà li ssibhom 

fiż-żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol 

mhux raffinat hija baxxa ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tistabbilixxi l-limiti għall-għadd 

ta' residwi ta’ pestiċidi fil-

materjal tal-għalf. 

  

Eżan li jirrisjedi fiż-żejt 

mhux raffinat wara l-irkupru 

C Għoli Ftit 3 Wara l-estrazzjoni tal-eżan taż-żejt u 

l-irkupru tal-eżan sussegwenti miż-

żejt, jibqgħu traċċi tal-eżan fiż-żejt 

mhux raffinat. 

Ir-Regolament Nru 767/2009 

dwar il-Kummerċjalizzazzjoni 

tal-Għalf jistipula li l-materjali 

tal-għalf għandhom ikunu 

ħielsa mill-impuritajiet kimiċi li 

jirriżultaw mill-proċess tal-

manifattura u minn għajnuniet 

fl-ipproċessar, diment li ma 

ġiex iffissat kontenut massimu 

fil-Katalgu. Il-Katalgu tal-

Materjali tal-Għalf, ir-

Regolament Nru 68/2013, 

jintroduċi livell limitu għall-

iffissar tal-kontenuti massimi 

għal dawn l-impuritajiet kimiċi 

ta’ 0.1% (1000 ppm). 

 Il-valutazzjonijiet tossikoloġiċi 

juru li ż-żejt mhux raffinat 

b’livelli ta’ eżan sa 1000 ppm 

huwa sikur. FOSFA għandha 

limitu ta’ punt ta’ fjammabbiltà 

ta’ 121 ̊C  li huwa relatat mas-

sikurezza tat-trasport u l-ħżin. 
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 3.2 Produzzjoni ta’ leċitini mhux raffinati 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Żjut minerali minn sistema 

ta’ rkupru li qed taħdem 

ħażin 

C Medju Għoli 3 Għall-irkupru tal-eżan jintużaw żjut 

minerali ta’ grad tal-ikel ta’ viskożità 

baxxa-medja. Huwa fl-interess ta’ 

dak li jisħaq li jirkupra kemm jista’ 

jkun eżan, u li għalhekk iżomm is-

sistema ta’ rkupru f’kundizzjoni 

tajba. 

 Iż-żejt minerali tas-sistema ta’ 

rkupru jrid ikun ta’ kwalità ta’ 

grad tal-ikel. Il-programm 

meħtieġ minn qabel jenħtieġ li 

jiżgura li tiġi evitata l-

kontaminazzjoni tal-prodott 

ma’ żjut ta’ grad mhux tal-ikel 

u li jiġi minimizzat ir-riskju ta' 

kontaminazzjoni tal-prodott 

ma’ żjut ta’ grad tal-ikel. Il-

programm meħtieġ minn 

qabel jista' jinvolvi r-

reġistrazzjoni tal-kwantitajiet 

użati. 

L-istandard GMP Netherlandiż 

jillimita l-kontenut għal C(10-

40) fiż-żjut taż-żerriegħa tal-

ġirasol u prodotti sekondarji ta’ 

raffinar għal 1000 mg/kg. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-residwi tal-

pestiċidi fuq iż-żrieragħ tal-ġirasol 

juri li l-livelli ta’ residwu jibqgħu fil-

limiti legali.  

Il-politika dwar l-MRL f’pajjiżi terzi 

hija differenti mill-politika dwar l-

MRL fl-UE. 

Ir-Regolament tal-KE 

Nru 396/2005 jistabbilixxi l-

limiti għar-residwi tal-pestiċidi. 

Dan ir-Regolament jippermetti 

l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni 

għall-pestiċidi fil-prodotti 

pproċessati, diment li tiġi 

żgurata s-sikurezza tal-ikel. 

Kuntratt ta’ FEDIOL għax-xiri 

ta’ żrieragħ tal-ġirasol miż-

żona tal-Baħar l-Iswed (fih 

klawżola dwar il-konformità 

mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 

 *Ċerti oriġini taż-żrieragħ tal-

ġirasol jista’ jkollhom 

probabbiltà medja li jaqbżu l-

MRL għal residwi ta’ pestiċida 

partikolari. 
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l-MRL). 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti jistgħu 

jkunu preżenti fl-ambjent. 

Madankollu, il-probabbiltà li ssibhom 

fiż-żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol 

mhux raffinat hija baxxa ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tistabbilixxi l-limiti għall-għadd 

ta' residwi ta’ pestiċidi fil-

materjal tal-għalf. 

  

Eżan li jirrisjedi fiż-żejt 

mhux raffinat wara l-irkupru 

C Għoli ftit 3 Wara l-estrazzjoni tal-eżan taż-żejt u 

l-irkupru tal-eżan sussegwenti miż-

żejt, jibqgħu traċċi tal-eżan fiż-żejt 

mhux raffinat. 

Ir-Regolament Nru 767/2009 

dwar il-Kummerċjalizzazzjoni 

tal-Għalf jistipula li l-materjali 

tal-għalf għandhom ikunu 

ħielsa mill-impuritajiet kimiċi li 

jirriżultaw mill-proċess tal-

manifattura u minn għajnuniet 

fl-ipproċessar, diment li ma 

ġiex iffissat kontenut massimu 

fil-Katalgu. Il-Katalgu tal-

Materjali tal-Għalf, ir-

Regolament Nru 68/2013, 

jintroduċi livell limitu għall-

iffissar tal-kontenuti massimi 

għal dawn l-impuritajiet kimiċi 

ta’ 0.1% (1000 ppm). 

 Il-valutazzjonijiet tossikoloġiċi 

juru li materjali tal-għalf b’livelli 

tal-eżan sa 1000 ppm huma 

sikuri. FOSFA għandha limitu 

ta’ punt ta’ fjammabbiltà ta’ 

121 ̊C,  C, li huwa relatat mas-

sikurezza tat-trasport u tal-

ħżin. 

Patoġeni B Baxx Medju 2 Tkabbir mikrobijoloġiku b’riżultat ta’ 

kondensazzjoni tal-ilma evaporat 

mil-leċitini mhux raffinati.  
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 3.3 Produzzjoni ta’ dqiq ta’ żerriegħa tal-ġirasol 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Diossina minn aġent 

antiagglomerant 

C Baxx Għoli 3 L-aġent antiagglomerant huwa ta’ 

oriġini minerali u jista’ jkun fih id-

diossina b’mod naturali. Id-diossina 

hija tossika għall-bnedmin u għall-

annimali. 

Ir-Regolament Nru 

2439/1999/KE jistabbilixxi l-

kriterji tal-kwalità għall-aġenti 

antiagglomeranti. 

Ixtri aġent antiagglomerant ta’ 

kwalità tal-grad tal-għalf. 

 

Salmonella B Għoli Għoli 4 Is-Salmonella hija l-periklu prinċipali 

għall-kontaminazzjoni 

mikrobijoloġika tal-għalf. Is-

Salmonella hija mifruxa fl-ambjent u 

kull ħolqa fil-katina tal-ikel, mill-

produtturi sa u inklużi l-konsumaturi, 

għandhom rwol x’jaqdu fit-tnaqqis 

tar-riskju li s-Salmonella tagħmel 

ħsara lill-annimali jew lill-bnedmin.  

FEDIOL flimkien ma’ tliet 

assoċjazzjonijiet oħra li 

jirrappreżentaw lill-fornituri u lill-

konsumaturi tal-għalf, jiġifieri 

FEFAC, COCERAL u COPA-

COGECA, aċċettaw ir-

responsabbiltà għall-ħruġ ta’ gwida 

għall-industrija biex jagħtuha l-

għajnuna fil-kontroll tas-Salmonella 

u f’Ġunju 2011 ippubblikaw il-

“Common principles for the 

management of the Salmonella risk 

in the feed chain”. Il-Gwida Ewropea 

għall-prattika tajba għall-manifattura 

industrijali ta’ materjali tal-għalf 

sikuri ġiet emendata biex 

tikkonforma ma’ dawn il-prinċipji. 

 

Prinċipji komuni għall-ġestjoni 

tar-riskju tas-Salmonella fil-

katina tal-għalf ta’ FEDIOL, 

FEFAC, COCERAL u COPA-

COGECA. 

 

Ir-Rakkomandazzjoni ta’ 

FEDIOL dwar il-kontenut tal-

indewwa għad-dqiq taż-

żerriegħa tal-lift/tal-kolza u d-

dqiq taż-żerriegħa tal-ġirasol. 

 

 

Il-programm tal-PRP tal-

operatur għandu jkopri l-

miżuri li ġejjin: 

a) Il-preservazzjoni tal-

materjali tal-għalf mill-

kontaminazzjoni waqt l-

ipproċessar u l-ħżin, eż. 

permezz ta’ sistemi 

magħluqa, prattiki tal-iġjene, 

jew permezz tas-separazzjoni 

tal-bini f’żoni tal-iġjene kif 

jixraq. 

b) L-applikazzjoni ta’ kontroll 

tal-ħin u tat-temperatura fuq 

id-Desolventiser Toaster (DT). 

c) L-applikazzjoni ta’ kontroll 

tal-indewwa tad-dqiq/tal-

espellenti. FEDIOL qed 

tirrakkomanda kontenut ta’ 

ndewwa ta’ dqiq ta’ żerriegħa 

tal-ġirasol ta’ massimu ta’ 

12.5 %. 

 

L-operatur għandu jintroduċi 

monitoraġġ tal-linja b’kampjuni 

li għandhom jittieħdu mil-linja 

sħiħa, minn fejn il-prodott iħalli 

d-DT, għal meta jidħol fis-sajlo 

tal-ħżin sa u inkluża ż-żona tat-

tagħbija. 

 

L-operatur għandu jistabbilixxi 

miri realistiċi biex titnaqqas l-

inċidenza ta’ kontaminazzjoni 

mis-Salmonella tad-dqiq/l-

espellenti tiegħu abbażi tad-

dejta storika. 

 

) 
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Jekk is-sistema ta’ monitoraġġ 

tindika li fil-materjal tal-għalf 

lest hemm is-Salmonella, 

għandhom jiġu kkunsidrati l-

azzjonijiet li ġejjin: 

o It-twettiq ta’ serotipizzazzjoni 
u traċċabbiltà biex jiġi 
identifikat is-sors tal-
kontaminazzjoni; 

o Ir-reviżjoni tal-kundizzjonijiet 
tal-ipproċessar u l-
programmi minn qabel 
meħtieġa rilevanti 

o It-tindif addizzjonali tal-
imħażen u tal-vetturi (fejn 
jixraq);  

o It-tindif addizzjonali tal-
impjant u tat-tagħmir;  

o Ir-reviżjoni tar-riżultati ta’ 
monitoraġġ preċedenti 

o Il-kunsiderazzjoni ta’ taħriġ 
addizzjonali jew ta’ bidliet fil-
proċess jew fil-proċeduri 

L-applikazzjoni ta’ trattament 

kimiku bil-għan li titnaqqas is-

Salmonella għal livelli 

aċċettabbli 

 

Diossina minn trab tal-

ibbliċjar użat 

C Baxx Għoli 3 It-tafal tal-ibbliċjar huwa ta’ oriġini 

minerali u jista’ jkun fih id-diossina 

b’mod naturali. Id-diossina hija 

tossika għall-bnedmin u għall-

annimali. 

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tillimita l-kontenut ta’ diossina 

fil-materjal tal-għalf ta’ oriġini 

veġetali għal 0.75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) u 

tillimita s-somma ta’ diossina 

u PCBs simili għad-diossina 

għal  

1.5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ 

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn 

fornituri li jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL 

kif elenkati fil-Kodiċi ta’ 

Prattika ta’ FEDIOL dwar il-

kundizzjonijiet tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar 

taż-żejt. 

Ir-riskju japplika biss għal 

impjanti ta’ tisħiq u raffinar 

integrati. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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Prattika dwar il-kundizzjonijeit 

tax-xiri ta’ trab tal-ibbliċjar frisk 

għar-raffinar taż-żejt, li jinkludi 

limitu massimu għad-diossina 

u  PCBs simili għad-diossina 

ta’ 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) bħala l-valur 

superjuri. 

Mikotossini C Baxx Għoli 3 Riżultat ta’ tnixxif insuffiċjenti taż-

żrieragħ tal-ġirasol 

 Kontroll tal-livell ta’ 

mikotossina tad-dqiq taż-

żerriegħa tal-ġirasol. 

 

Kadmju C Medju Għoli 4 Il-Kadmju jikkonċentra fid-dqiq waqt 

it-tisħiq. Skont l-oriġini ġeografika 

hemm ir-riskju li ż-żrieragħ tal-

ġirasol ikun fihom livelli ta’ kadmju li 

jwasslu għal livelli li jaqbżu l-limitu 

fid-dqiq. Il-fertilizzant abbażi ta’ 

fosforu ta’ kwalità baxxa jista’ jkun 

fih livelli għolja ta’ kadmju.  

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tillimita l-preżenza tal-kadmju 

fil-materjali tal-għalf ta’ oriġini 

veġetali għal 1 ppm. 

Skont l-oriġini taż-żrieragħ, 

għandu jsir kontroll tal-lott tal-

ġirasol dieħel. 

Dan ir-riskju japplika għal ċerti 

oriġini ġeografiċi. 

 

Residwu tal-eżan C Għoli ftit 3 Ir-residwu tal-eżan huwa preżenti 

fid-dqiq taż-żerriegħa żejtnija. 

Ir-Regolament Nru 767/2009 

dwar il-Kummerċjalizzazzjoni 

tal-Għalf jistipula li l-materjali 

tal-għalf għandhom ikunu 

ħielsa mill-impuritajiet kimiċi li 

jirriżultaw mill-proċess tal-

manifattura u minn għajnuniet 

fl-ipproċessar, diment li ma 

ġiex iffissat kontenut massimu 

fil-Katalgu. Il-Katalgu tal-

Materjali tal-Għalf, ir-

Regolament Nru 68/2013, 

jintroduċi livell limitu għall-

iffissar tal-kontenuti massimi 

għal dawn l-impuritajiet kimiċi 

ta’ 0.1% (1000 ppm). 

 Il-valutazzjonijiet tossikoloġiċi 

juru li d-dqiq taż-żerriegħa 

żejtnija b’livelli tal-eżan sa 

1000 ppm huwa sikur għall-

għalf. OVID fil-Ġermanja 

għandha skeda ta’ dejta tas-

sikurezza li tirreferi għal 

massimu ta’ 300 ppm ta’ eżan 

fid-dqiq taż-żerriegħa tal-

ġirasol biex tiġi evitata 

splużjoni waqt it-trasport biċ-

ċattra. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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Arseniku C Baxx Medju 2 Fi Spanja ġiet osservata 

kontaminazzjoni bl-arseniku taż-

żrieragħ tal-ġirasol. 

   

Datura Stramonium B Baxx* Medju 2  Id-Direttiva 2002/32/KE 

tillimita l-kontenut massimu ta’ 

Datura Stramonium fil-

materjali tal-għalf għal 

1000 ppm 

 *Ċerti oriġini taż-żrieragħ tal-

ġirasol jista’ jkollhom 

probabbiltà medja li jaqbżu l-

limitu massimu għal Datura 

Stramonium fid-dqiq taż-

żerriegħa tal-ġirasol. 
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 3.4 Separazzjoni tal-qxur taż-żerriegħa tal-ġirasol 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Salmonella B Għoli Għoli 4 Is-Salmonella hija l-periklu prinċipali għall-

kontaminazzjoni mikrobijoloġika tal-għalf. 

Is-salmonella hija mifruxa fl-ambjent u kull 

ħolqa fil-katina tal-ikel, mill-produtturi sa u 

inklużi l-konsumaturi, għandha rwol x’taqdi 

fit-tnaqqis tar-riskju li s-Salmonella 

tagħmel ħsara lill-annimali jew lill-

bnedmin. FEDIOL flimkien ma’ tliet 

assoċjazzjonijiet oħra li jirrappreżentaw lill-

fornituri u lill-konsumaturi tal-għalf, jiġifieri 

FEFAC, COCERAL u COPA-COGECA, 

aċċettaw ir-responsabbiltà tagħhom u 

f’Ġunju 2011 ippubblikaw il-“Common 

principles for the management of the 

Salmonella risk in the feed chain”. Il-

Gwida Ewropea għall-prattika tajba għall-

manifattura industrijali ta’ materjali tal-

għalf sikuri ġiet emendata biex 

tikkonforma ma’ dawn il-prinċipji. 

 

 

Prinċipji komuni għall-ġestjoni 

tar-riskju tas-Salmonella fil-

katina tal-għalf ta’ FEDIOL, 

FEFAC, COCERAL u COPA-

COGECA. 

 

Il-programm tal-PRP tal-

operatur għandu jkopri l-

miżuri li ġejjin: 

a) Il-preservazzjoni tal-

materjali tal-għalf mill-

kontaminazzjoni waqt l-

ipproċessar u l-ħżin, eż. 

permezz ta’ sistemi 

magħluqa, prattiki tal-iġjene, 

jew permezz tas-separazzjoni 

tal-bini f’żoni tal-iġjene kif 

jixraq. 

b) L-applikazzjoni ta’ kontroll 

tal-indewwa  

Jekk is-sistema ta’ 

monitoraġġ tindika li fil-

materjal tal-għalf lest hemm 

is-Salmonella, għandhom jiġu 

kkunsidrati l-azzjonijiet li 

ġejjin: 

o  It-twettiq ta’ 
serotipizzazzjoni u 
traċċabbiltà biex jiġi 
identifikat is-sors tal-
kontaminazzjoni; 

o  Ir-reviżjoni tal-kundizzjonijiet 
tal-ipproċessar u l-
programmi minn qabel 
meħtieġa rilevanti 

o  It-tindif addizzjonali tal-
imħażen u tal-vetturi (fejn 
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jixraq);  
o  It-tindif addizzjonali tal-

impjant u tat-tagħmir;  
o  Ir-reviżjoni tar-riżultati ta’ 

monitoraġġ preċedenti 
o  Il-kunsiderazzjoni ta’ taħriġ 

addizzjonali jew ta’ bidliet fil-
proċess jew fil-proċeduri 

 L-applikazzjoni ta’ trattament 

kimiku bil-għan li s-

Salmonella titnaqqas għal 

livelli aċċettabbli. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-residwi tal-

pestiċidi fuq iż-żrieragħ tal-ġirasol juri li l-

livelli ta’ residwu jibqgħu fil-limiti legali.  

Il-politika dwar l-MRL f’pajjiżi terzi hija 

differenti mill-politika dwar l-MRL fl-UE. 

Ir-Regolament tal-KE 

Nru 396/2005 jistabbilixxi l-

limiti għar-residwi tal-pestiċidi.  

Kuntratt ta’ FEDIOL għax-xiri 

ta’ żrieragħ tal-ġirasol miż-

żona tal-Baħar l-Iswed (fih 

klawżola dwar il-konformità 

mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 

l-MRL). 

 *Ċerti oriġini taż-żrieragħ 

tal-ġirasol jista’ jkollhom 

probabbiltà medja li 

jaqbżu l-MRL għal 

residwi ta’ pestiċida 

partikolari. 
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 4. Raffinar 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, 

STANDARDS INDUSTRIJALI 

U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminanti f’għajnuniet 

tal-ipproċessar  

(soluzzjoni ta’ alkali, aċidi) 

bħall-merkurju fis-soda 

kawstika. 

C Baxx Għoli 3 L-għajnuniet tal-ipproċessar 

jiġu f’kuntatt mal-prodott. 

 L-għajnuniet tal-ipproċessar li jiġu 

f’kuntatt dirett maż-żejt iridu jkunu għall-

użu mal-ikel jew ta’ kwalità ta’ grad tal-

ikel. 
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 4.1 Produzzjoni ta’ żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol raffinat 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Diossina u PCBs simili 

għad-diossina 

C Baxx Għoli 3 Sors potenzjali ta’ 

kontaminazzjoni bid-diossina 

waqt ir-raffinar għaż-żejt huwa 

t-tnixxif ta’ żrieragħ tal-ġirasol 

u t-trab tal-ibbliċjar. 

Madankollu, il-livell ta’ dożaġġ 

tat-trab tal-ibbliċjar waqt ir-

raffinar huwa biss ta’ 1-3%. 

Id-diossina tevapora 

parzjalment waqt id-

distillazzjoni. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-

kontenut tad-diossina fil-materjal tal-

għalf ta’ oriġini veġetali għal 

0.75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) u 

tillimita s-somma tad-diossina u 

PCBs simili għad-diossina għal 

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

TEQ). FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ 

Prattika dwar il-kundizzjonijeit tax-

xiri ta’ trab tal-ibbliċjar għar-raffinar 

taż-żejt, li jinkludi limitu massimu 

għad-diossina u  PCBs simili għad-

diossina ta’ 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) bħala l-valur 

superjuri. 

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn 

fornituri li jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL 

kif elenkati fil-Kodiċi ta’ 

Prattika ta’ FEDIOL dwar il-

kundizzjonijiet tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar 

taż-żejt. 

 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 3 Il-monitoraġġ regolari tar-

residwi tal-pestiċidi fuq iż-

żrieragħ tal-ġirasol juri li l-

livelli ta’ residwu jibqgħu fil-

limiti legali. Madankollu, l-użu 

ta’ pestiċidi wara l-ħsad huwa 

kritiku, u jista’ jirriżulta fi 

żrieragħ tal-ġirasol u prodotti 

sekondarji ta’ raffinar li ma 

jirrispettawx l-MRLs, ħlief jekk 

ir-residwi ma jitneħħewx 

kompletament waqt ir-raffinar 

taż-żejt mhux raffinat. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi tal-

pestiċidi. Dan ir-Regolament 

jippermetti l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għall-

pestiċidi fi prodotti pproċessati, 

diment li tiġi żgurata s-sikurezza tal-

għalf. 

Il-pożizzjoni ta’ FEDIOL (11SAF181) 

tikkonkludi li abbażi tal-kontenut 

medju taż-żejt fiż-żerriegħa tal-

ġirasol, li jvarja minn 40%-45%, 

jenħtieġ li jintuża fattur tal-

ipproċessar ta’  

2. 5 biex jiġi stabbilit l-MRL taż-żejt 

taż-żerriegħa tal-ġirasol. 

Fil-każ ta’ livell ta’ residwu ta’ 

pestiċidi li jaqbeż il-limitu, 

għandha ssir valutazzjoni tas-

sikurezza tal-għalf. 

*Ċerti oriġini taż-żrieragħ tal-

ġirasol jista’ jkollhom 

probabbiltà medja li jaqbżu l-

MRL għal residwi ta’ pestiċida 

partikolari. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-

ambjent. Madankollu, il-

probabbiltà li ssibhom fiż-żejt 

taż-żerriegħa tal-ġirasol mhux 

raffinat hija baxxa ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi 

l-limiti għall-għadd ta' residwi ta’ 

pestiċidi fil-materjal tal-għalf. 

  

Kontaminazzjoni 

mikrobijoloġika 

 

B Baxx Medju 2 Il-kontenut ta’ ndewwa (jiġifieri 

l-attività tal-ilma) fi żjut 

raffinati huwa baxx wisq biex 

tikber il-batterja. 

   

Materjal estern bħal ħġieġ, 

injam, metalli, eċċ. 

P Medju Medju 3 Jista’ jkun hemm materjali 

esterni preżenti. 

 Applika prattiki tal-iġjene (eż 

sistemi magħluqa). Iffiltra 

qabel it-tagħbija.  
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  4.2 
Raffinar fiżiku: produzzjoni ta’ distillati ta’ aċidu xaħmi tal-

ġirasol 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

         

Diossina C Baxx Għoli 3 Sors potenzjali ta’ kontaminazzjoni 

mid-diossina waqt ir-raffinar taż-żejt 

huwa t-trab tal-ibbliċjar. Madankollu, 

il-livell ta’ dożaġġ tat-trab tal-ibbliċjar 

waqt ir-raffinar huwa biss ta’ 1-3%. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-

kontenut tad-diossina fil-materjal tal-

għalf ta’ oriġini veġetali għal 0.75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) u tillimita s-

somma tad-diossina u PCBs simili 

għad-diossina għal 1.5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-

annimali li jkun fihom livell ta’ sustanza 

mhux mixtieqa li jaqbeż il-limitu legali 

ma jistgħux jitħalltu għal finijiet ta’ 

diluzzjoni mal-istess prodotti, jew 

oħrajn, maħsuba għall-għalf tal-

annimali (id-Direttiva 2002/32/KE). 

Skont ir-Regolament Nru 225/2012 li 

jemenda r-Regolament Nru 183/2005 

dwar l-Iġjene tal-Għalf, għandhom jiġu 

ttestjati 100% tal-lottijiet ta’ distillati ta’ 

aċidi xaħmin għall-għalf, fir-rigward tas-

somma tad-diossini u PCBs simili 

għad-diossina.  

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ Prattika 

dwar il-kundizzjonijeit tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar taż-żejt, li 

jinkludi limitu massimu għad-diossina u  

PCBs simili għad-diossina ta’ 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) bħala l-

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn 

fornituri li jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL 

kif elenkati fil-Kodiċi ta’ 

Prattika ta’ FEDIOL dwar il-

kundizzjonijiet tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar 

taż-żejt. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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valur superjuri. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-residwi tal-

pestiċidi fuq iż-żrieragħ tal-ġirasol 

juri li l-livelli ta’ residwu jibqgħu fil-

limiti legali. Madankollu, l-użu ta’ 

pestiċidi wara l-ħsad huwa kritiku, u 

jista’ jirriżulta fi żrieragħ tal-ġirasol u 

prodotti sekondarji ta’ raffinar li ma 

jirrispettawx l-MRLs. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi tal-

pestiċidi. Dan ir-Regolament jippermetti 

l-użu ta’ fattur ta’ proċessar/ 

konċentrazzjonigħal pestiċidi fi prodotti 

pproċessati, diment li tiġi żgurata s-

sikurezza tal-għalf.  

 *Ċerti oriġini taż-

żrieragħ tal-ġirasol 

jista’ jkollhom 

probabbiltà medja li 

jaqbżu l-MRL għal 

residwi ta’ pestiċida 

partikolari. 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Baxx Għoli 3 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti jistgħu 

jkunu preżenti fl-ambjent. 

Madankollu, il-probabbiltà li ssibhom 

fiż-żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol 

mhux raffinat hija baxxa ħafna; 

dawn jikkonċentraw f’distillati ta’ 

aċidu xaħmi waqt ir-raffinar. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi l-

limiti għall-għadd ta' residwi ta’ pestiċidi 

fil-materjal tal-għalf. 

Prodott li ma jikkonformax ma 

għandux jiġi applikat għall-

materjal tal-għalf. 
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  4.3 
Raffinar kimiku: produzzjoni ta’ stokkijiet ta’ sapun tal-ġirasol u 
żjut aċidi tal-ġirasol liberi mid-deodistillati 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx* Medju 2 Il-monitoraġġ regolari tar-

residwi tal-pestiċidi fuq iż-

żrieragħ tal-ġirasol juri li l-

livelli ta’ residwu jibqgħu fil-

limiti legali. Madankollu, l-użu 

ta’ pestiċidi wara l-ħsad huwa 

kritiku, u jista’ jirriżulta fi 

żrieragħ tal-ġirasol u prodotti 

sekondarji ta’ raffinar li ma 

jirrispettawx l-MRLs. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi tal-

pestiċidi. Dan ir-Regolament 

jippermetti l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għall-

pestiċidi fi prodotti pproċessati, 

diment li tiġi żgurata s-sikurezza tal-

għalf. 

 

 *Ċerti oriġini taż-żrieragħ tal-

ġirasol jista’ jkollhom 

probabbiltà medja li jaqbżu l-

MRL għal residwi ta’ pestiċida 

partikolari. 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-

ambjent. Madankollu, il-

probabbiltà li ssibhom fiż-żejt 

taż-żerriegħa tal-ġirasol mhux 

raffinat hija baxxa ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi 

l-limiti għall-għadd ta' residwi ta’ 

pestiċidi fil-materjal tal-għalf. 

.  

Diossina C Baxx ħafna Għoli 2 L-iskeda informattiva ta’ 

FEDIOL dwar it-tisħiq u r-

raffinar fir-rigward tal-

produzzjoni tal-istokk tas-

sapun (Ref 12SAF183) tindika 

li l-livell ta’ kontaminanti li 

jinħallu fiż-żejt fl-istokkijiet tas-

sapun jirrifletti dak taż-żjut 

mhux raffinati. 

Skont ir-Regolament Nru 225/2012 li 

jemenda r-Regolament Nru 

183/2005 dwar l-Iġjene tal-Għalf, 

għandhom jiġu ttestjati 100% tal-

lottijiet ta’ stokkijiet tas-sapun u żjut 

aċidi għall-għalf, fir-rigward tas-

somma tad-diossini u PCBs simili 

għad-diossina.  

 

 F’impjanti tat-tisħiq u r-raffinar 

integrati, l-istokkijiet tas-sapun 

jistgħu għalhekk jerġgħu 

jitpoġġew lura mingħajr periklu 

fuq id-dqiq. 
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 4.4 Raffinar kimiku: produzzjoni ta’ deodistillati tal-ġirasol 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

         

Diossina C Medju Għoli 4 Sors potenzjali ta’ kontaminazzjoni 

mid-diossina waqt ir-raffinar taż-żejt 

huwa t-trab tal-ibbliċjar. Waqt ir-

raffinar kimiku, id-diossini 

jikkonċentraw fid-deodistillati. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-

kontenut tad-diossina fil-materjal tal-

għalf ta’ oriġini veġetali għal 0.75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) u tillimita s-

somma tad-diossina u PCBs simili 

għad-diossina għal 1.5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-

annimali li jkun fihom livell ta’ sustanza 

mhux mixtieqa li jaqbeż il-limitu legali 

ma jistgħux jitħalltu għal finijiet ta’ 

diluzzjoni mal-istess prodotti, jew 

oħrajn, maħsuba għall-għalf tal-

annimali (id-Direttiva 2002/32/KE). 

 

Skont ir-Regolament Nru 225/2012 li 

jemenda r-Regolament Nru 183/2005 

dwar l-Iġjene tal-Għalf, għandhom jiġu 

ttestjati 100% tal-lottijiet ta’ deodistillati 

għall-għalf, fir-rigward tas-somma ta’ 

diossini u PCBs simili għad-diossina.  

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ Prattika 

dwar il-kundizzjonijeit tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar taż-żejt, li 

jinkludi limitu massimu għad-diossina u  

PCBs simili għad-diossina ta’ 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) bħala l-

valur superjuri. 

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn 

fornituri li jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL kif 

elenkati fil-Kodiċi ta’ Prattika ta’ 

FEDIOL dwar il-kundizzjonijiet tax-

xiri ta’ trab tal-ibbliċjar frisk għar-

raffinar taż-żejt. 

 

Id-deodistillati minn raffinar kimiku 

huma pprojbiti milli jintużaw fl-għalf 

ħlief jekk ikunu ġew trattati sabiex 

jiġi żgurat li l-livelli ta’ diossina huma 

limiti li jaqblu mad-Direttiva 2002/32 

dwar Sustanzi Mhux Mixtieqa (ara 

wkoll l-iskeda informattiva ta’ 

FEDIOL dwar deodistillati trattati 

għall-użu fl-għalf, Ref. 12SAF196). 

Prodotti xaħmin miksuba minn 

proċessi ta’ raffinar ta’ lottijiet li 

jikkombinaw fażijiet ta’ raffinar fiżiku 

u kimiku fl-uniku u l-istess tagħmir 

jistgħu jintużaw għal finijiet tal-għalf, 

diment li jkun hemm evidenza 

analitika li turi li ġew rispettati l-limiti 

għar-residwi tad-diossina u l-

pestiċidi. 

 

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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fornituri li jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL kif 

elenkati fil-Kodiċi ta’ Prattika ta’ 

FEDIOL dwar il-kundizzjonijiet tax-

xiri ta’ trab tal-ibbliċjar frisk għar-

raffinar taż-żejt. 

 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Medju Medju 3 Il-monitoraġġ regolari tar-residwi tal-

pestiċidi fuq iż-żrieragħ tal-ġirasol 

juri li l-livelli ta’ residwu jibqgħu fil-

limiti legali. Madankollu, waqt ir-

raffinar kimiku, id-diossini 

jikkonċentraw fid-distillati. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi tal-

pestiċidi. Dan ir-Regolament jippermetti 

l-użu ta’ fattur ta’ trasferiment għal 

pestiċidi awtorizzati fi prodotti 

pproċessati, diment li tiġi żgurata s-

sikurezza tal-għalf. 

.  

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Medju Għoli 4 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti jistgħu 

jkunu preżenti fl-ambjent. 

Madankollu, il-probabbiltà li ssibhom 

fiż-żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol 

mhux raffinat hija baxxa ħafna, iżda 

waqt ir-raffinar jikkonċentraw fid-

distillati ta’ aċidi xaħmin.  

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi l-

limiti għall-għadd ta' residwi ta’ pestiċidi 

fil-materjal tal-għalf. 

Id-deodistillati minn raffinar kimiku 

huma pprojbiti milli jintużaw fl-għalf 

ħlief jekk ikunu ġew trattati sabiex 

jiġi żgurat li l-livelli ta’ residwu ta’ 

pestiċidi huma limiti li jaqblu mad-

Direttiva 2002/32 dwar Sustanzi 

Mhux Mixtieqa (ara wkoll l-iskeda 

informattiva ta’ FEDIOL dwar 

deodistillati trattati għall-użu fl-għalf, 

Ref. 12SAF196).  
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 5. Idroġenizzazzjoni ta’ żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, 

STANDARDS INDUSTRIJALI 

U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

nikil  C Baxx Għoli 3 In-nikil huwa użat bħala 

katalist b’idroġenizzazzjoni 

(twebbis) taż-żejt.  

 L-għajnuniet tal-ipproċessar li jiġu 

f’kuntatt dirett maż-żejt iridu jkunu għall-

użu mal-ikel jew ta’ kwalità ta’ grad tal-

ikel. 

Iffiltra ż-żejt imwebbes. 

 

Il-kontenut tan-nikil ta’ żjut 

imwebbsa mill-membri ta’ 

FEDIOL huwa sew taħt l-

20 ppm. 
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A. Ħżin u trasport ta’ żrieragħ tal-ġirasol u dqiq taż-żerriegħa tal-

ġirasol 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  

PROBABBI

LTÀ  
SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Tossini minn materjali ta' 

kontroll ta’ organiżmi ta’ 

ħsara 

C Baxx Għoli 3 Il-ħbub avvelenati minn kaxxi miftuħa jistgħu 

jispiċċaw fil-katina tal-ikel. 

 Irid jiġi applikat programm 

ta' kontroll tal-organiżmi ta’ 

ħsara li jkun adatt biex 

jintuża fil-katina tal-ikel. 

 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Medju Medju 3 L-użu tal-pestiċidi wara l-ħsad fuq iż-żrieragħ 

żejtnin huwa kritiku minħabba l-ammont ta’ ħin 

limitat disponibbli biex il-pestiċidi jitkissru. Il-

pajjiżi tal-esportazzjoni ta’ żrieragħ żejtnin 

jaħdmu b’listi pożittivi għall-użu ta’ pestiċidi li, 

għal xi sustanzi, jistgħu jiġu f’kunflitt mal-

leġiżlazzjoni Ewropea, b’mod partikolari fil-każ 

ta’ żrieragħ rotob bħal dawk tal-ġirasol. Il-

pestiċidi użati fuq tagħbiji preċedenti waqt il-ħżin 

u t-trasport jistgħu jikkontaminaw iż-żrieragħ tal-

ġirasol. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jipprojbixxi t-tqegħid 

f’ċirkolazzjoni ta’ komoditajiet li 

ma jikkonformawx mal-MRLs 

stabbiliti fl-Anness ta’ dan ir-

Regolament. 

Il-kumpaniji tat-trasport u 

tal-ħżin iridu jużaw il-

pestiċidi b’mod korrett u 

jiddokumentaw dan l-użu. 

Inkella jridu jivverifikaw li l-

livelli tar-residwi tal-

pestiċidi użati waqt it-

trasport u l-ħżin 

jikkonformaw mal-

leġiżlazzjoni tal-UE. 

 

Kontaminazzjoni mill-

merkanzija preċedenti matul 

it-trasport b’karru ta’ 

azjenda agrikola, trakk jew 

ċattra jew b’bastiment li 

jbaħħar fl-oċean 

C Baxx Għoli 3 It-trasport ta’ żrieragħ żejtnin u ta’ dqiq ta’ 

żerriegħa żejtnija normalment ma jseħħx f’mezzi 

tat-trasport dedikati għat-trasport ta’ ikel jew 

għalf. 

 Il-kumpaniji tat-trasport 

iridu jnaddfu l-karrijiet tal-

azjendi agrikoli, it-trakkijiet, 

iċ-ċattri u l-bastimenti li 

jbaħħru fl-oċean qabel it-

tagħbija. Spezzjoni tal-

indafa qabel it-tagħbija. 

 

Kontaminazzjoni mill-

merkanzija preċedenti waqt 

il-ħżin 

C Baxx Għoli 3 Iż-żrieragħ żejtnin u d-dqiq taż-żerriegħa żejtnija 

jistgħu jkunu kkontaminati bil-mikotossina li tkun 

f’tagħbiji preċedenti. 

 Il-kumpaniji tal-ħżin iridu 

jnaddfu s-siti qabel l-użu u 

jridu jispezzjonawhom 

għall-indafa qabel l-użu. 
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Adulterazzjoni bil-melamina C Baxx Medju 2 Analitikament, il-melamina timita l-proteini Ir-Regolament Nru 2002/32 
jistabbilixxi limitu ta’ 2.5 mg/kg 
għall-melamina fil-materjali tal-
għalf. 

  

 

 

 B. 

Ġdid 

Trasport ta’ żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol u prodotti derivati 

għall-applikazzjoni fl-għalf b’vettura tank, tank ferrovjarju, ċattra 

jew bastiment ta’ mal-kosta (eskluż bastiment li jbaħħar fl-

oċean). 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni minn 

merkanzija preċedenti 

        

- Vetturi tank, tankijiet 
ferrovjarji u ċattri  

C Medju Għoli 4 Il-vetturi tank u ċ-ċattri setgħu ntużaw 

għal prodotti mhux kompatibbli mal-ikel 

jew mal-għalf bħall-petrokimiċi. 

 Il-vetturi tank u ċ-ċattri li 

mhumiex dedikati għat-

trasport ta’ materjal tal-ikel 

jew materjal tal-għalf jenħtieġ 

li jkunu għaddew minn 

proċedura ta’ tindif validata. 

 

- Vetturi tank, kontenituri tank, 

tankijiet ferrovjarji u ċattri li 

jsegwu l-istandards tal-UE 

għat-trasport tal-materjal tal-

ikel 

C Baxx Għoli 3 It-trasport tal-biċċa l-kbira taż-żjut 

veġetali jsir permezz ta’ trasport li huwa 

dedikat għall-oġġetti tal-ikel. 

Ir-Regolament dwar l-Iġjene 

tal-Ikel Nru KE/852/2004 

jirrikjedi li t-trasport ta’ oġġetti 

tal-ikel likwidi permezz ta’ 

vetturi tank, tankijiet ferrovjarji 

u ċattri jkun dedikat għal dak 

tal-oġġetti tal-ikel. 

Kodiċi ta’ prattika ta’ ħidma ta’ 

FEDIOL għat-trasport 

voluminuż b’kontejners tank u 

bit-triq ta’ xaħmijiet u żjut 

Ikkontrolla l-merkanziji 

preċedenti permezz tal-gwida 

prattika ta’ FEDIOL għal 

merkanzija/i preċedenti għall-

mezzi ta’ trasport u l-kisi tat-

tankijiet (Ref 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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għall-użu dirett fl-ikel (Ref 

07COD138). 

- Bastimenti tank ta’ mal-kosta 

li jsegwu l-istandards tal-UE 

għat-trasport tal-oġġetti tal-

ikel 

C Baxx Għoli 3 Il-bastimenti tank ta’ mal-kosta li jġorru 

żjut u xaħmijiet waqt vjaġġi bil-baħar 

qosra fl-UE irid ikollhom bħala minimu 

assolut bħall-merkanziji preċedenti 

immedjati prodott li huwa oġġett tal-ikel 

jew prodott li jidher fuq il-lista tal-UE ta’ 

merkanziji immedjati aċċettati tad-

Direttiva 96/3/KE. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

Ikkontrolla l-merkanziji 

preċedenti permezz tal-gwida 

prattika ta’ FEDIOL għal 

merkanzija/i preċedenti għall-

mezzi ta’ trasport u l-kisi tat-

tankijiet (Ref 07COD143F). 

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru ta’ 

FOSFA. Ċertifikat Masters 

ikkombinat FOSFA ffirmat 

mill-Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

ffirmata mis-sid tal-vapur jew 

aġent awtorizzat, applikabbli 

qabel kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija. 

 

Kontaminazzjoni mill-aġenti 

tat-tindif 

        

- Vetturi tank, tankijiet 

ferrovjarji u ċattri 

C Medju Medju 3 Riskju akbar fl-istazzjonijiet tat-tindif li 

jnaddfu kemm tankijiet tal-għalf kif ukoll 

tankijiet ta’ sustanzi kimiċi f’sit wieħed. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 
għat-trasport voluminuż ta’ 
żjut u xaħmijiet lejn jew fl-
Unjoni Ewropea (Ref 
14COD152). 
 

Applika prattiki tajba għat-

tindif tat-tankijiet. 

 

 

 

- Bastimenti tank ta’ mal-kosta C Medju Medju 3 Riskju akbar fil-każ li l-bastiment ta’ 

mal-kosta ma jkunx dedikat għal oġġetti 

tal-ikel jew tal-għalf. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru ta’ 

FOSFA. 

Ċertifikat Masters ikkombinat 

 

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%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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FOSFA ffirmat mill-

Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

ffirmata mis-sid tal-vapur jew 

aġent awtorizzat, applikabbli 

qabel kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija.  

Fluwidi ta’ tisħin jew tkessiħ 

mit-tagħmir 

        

- Vetturi tank  C Baxx Għoli 3 Jintużaw it-tankijiet tal-azzar 

inossidabbli li jissaħħnu bl-ilma tat-

tberrid mill-mutur permezz ta’ sistema 

ta’ ħitan doppji (u mhux kojlijiet).  

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). 

L-użu ta’ fluwidi ta’ tisħin 

termali f’sistemi ta’ tisħin dirett 

huwa pprojbit. 

 

- Tankijiet ferrovjarji, ċattri 

tankijiet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bastimenti tank ta’ mal-
kosta 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Baxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baxx 

Għoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għoli 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta 

jistgħu jintużaw. Madankollu, minħabba 

t-temperaturi ta’ tisħin relattivament 

baxxi applikati waqt it-trasport, il-

possibbiltà ta’ tnixxija tal-fluwidi tat-

tisħin termali fil-prodott hija baxxa. 

 

 

 

 

 

Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta 

jistgħu jintużaw. Madankollu, minħabba 

t-temperaturi ta’ tisħin relattivament 

baxxi applikati waqt it-trasport, il-

possibbiltà ta’ tnixxija tal-fluwidi tat-

tisħin termali fil-prodott hija baxxa. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

Il-kojlijiet tat-tisħin tat-tankijiet 

ferrovjarji jridu jkunu tal-azzar 

inossidabbli. 

Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, it-trasportatur taż-żejt 

irid jipprovdi għad-

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett possibbli u janalizza 

skont il-każ jekk ikun hemm 

bżonn.  

 

 

Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, it-trasportatur taż-żejt 

irid jipprovdi għad-

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett possibbli u janalizza 

skont il-każ jekk ikun hemm 

bżonn. 

L-użu ta’ tisħin bl-ilma sħun 

jew bil-fwar huwa 

rakkomandat. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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FOSFA). 

Materjal estern P Medju Medju 3   Pjan ta’ kwalità jenħtieġ li 

jirrikjedi t-tagħbija ta’ vetturi 

tank bi żjut raffinati taħt saqaf. 

 

Adulterazzjoni C/P/B Medju Medju 3 L-adulterazzjoni bi żjut minerali ġrat bit-

trasport ta’ żjut fil-pajjiżi ta’ oriġini ta’ 

dawn iż-żjut. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

kontejners tank u bit-triq ta’ 

żjut u xaħmijiet għall-użu dirett 

fl-ikel (Ref 07COD138) 

Analizza l-lottijiet kollha li 

deħlin. 

Applikazzjoni tar-rekwiżiti 

obbligatorji minimi tal-Kodiċi 

ta’ prattika ta’ ħidma ta’ 

FEDIOL għat-trasport 

voluminuż b’kontejners tank u 

bit-triq ta’ xaħmijiet u żjut 

għall-użu dirett fl-ikel bħad-

disponibbiltà tal-inħawi fejn 

ikun it-trakk waqt il-vjaġġ u l-

issiġillar tat-tank 

(Ref 07COD138). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Ħżin ta’ żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni minħabba 

nuqqas ta’ 

segregazzjoni(kontaminazzjo

ni minn merkanziji preċedenti, 

użu ta’ ġonot skorretti, tagħmir 

kondiviż) 

C Baxx Għoli 3 Din il-klassifikazzjoni tar-riskju 

tapplika għal terminali li jaħżnu 

kemm sustanzi kimiċi kif ukoll żjut 

veġetali. Ikun hemm inqas riskju 

involut meta t-terminal tat-tankijiet 

japplika l-lista tal-UE ta’ merkanziji 

preċedenti aċċettabbli waqt trasport 

bil-baħar għall-ħżin ta’ żjut veġetali. 

L-inqas riskju huwa involut meta ż-

żjut veġetali jinħażnu f’tankijiet 

dedikati għall-ħżin ta’ oġġetti tal-ikel. 

It-terminals fl-UE li jaħżnu ż-

żjut u x-xaħmijiet għall-

applikazzjoni fl-ikel huma 

obbligati japplikaw l-HACCP 

(ir-Regolament tal-KE 

Nru 852/2004) 

 

Tankijiet tal-ħżin dedikati 

għall-ikel jew l-għalf. Inkella, 

it-tankijiet tal-ħżin iridu mill-

inqas jaderixxu mar-regoli tal-

UE dwar merkanziji 

preċedenti li ġew stabbiliti 

għat-trasport bil-baħar fid-

Direttiva 96/3/KE. 

 

Kontaminazzjoni mill-aġenti 

tat-tindif 

C Baxx Għoli 3 Din il-klassifikazzjoni tar-riskju 

tapplika għal terminali li jaħżnu 

kemm sustanzi kimiċi kif ukoll żjut 

veġetali. Jistgħu ma jużawx aġenti 

tat-tindif li huma tajbin sabiex 

jintużaw fl-industrija tal-ikel. Il-

probabbiltà li jintużaw l-aġenti tat-

tindif il-ħżiena għal terminals tat-

tankijiet fl-UE li japplikaw l-HACCP u 

li jżommu l-ħżin taż-żjut veġetali u 

tas-sustanzi kimiċi separati minn 

xulxin, hija baxxa ħafna. 

 L-aġenti tat-tindif iridu jkunu 

adatti biex jintużaw fl-

industrija tal-ikel. 

 

 

Solvent mill-kisi C Baxx Għoli 3 Solventi minn kisjiet verġni li jmorru 

fuq iż-żejt, li waqt ir-raffinar jistgħu 

jispiċċaw fid-distillati tal-aċidi 

xaħmin. 

 Uża tankijiet tal-azzar 

inossidabbli jew fil-każ li 

jintużaw tankijiet b’kisi verġni, 

tagħlifx l-FAD. 

 

Fluwidi tat-tisħin termali 

minn tagħmir li mhux qed 

C Baxx Għoli 3 Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi 

xorta jistgħu jintużaw. Madankollu, 

minħabba t-temperaturi ta’ tisħin 

 Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, il-kumpanija tal-ħżin 

trid tipprovdi għal 

L-użu ta’ tisħin bl-ilma u l-fwar 

huwa rakkomandat. 
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jaħdem tajjeb relattivament baxxi applikati matul il-

ħżin, il-possibbiltà ta’ tnixxija tal-

fluwidi tat-tisħin termali fil-prodott 

hija baxxa. 

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett u tanalizza skont il-każ, 

jekk ikun hemm bżonn.  

Użu ħażin tal-addittivi C Baxx Għoli 3 Addittivi permessi għal żejt tal-ikel 

applikat għal żejt li jkun sejjer għall-

għalf - jew viċi versa - li għal dan l-

użu jistgħu ma jiġux approvati. 

 Aqbel dwar speċifikazzjonijiet 

ċari fir-rigward tal-użu tal-

addittivi 

Abbuż ta’ addittivi 

Adulterazzjoni b’żejt 

minerali 

 Baxx Għoli 3 L-adulterazzjoni bi żjut minerali ġrat 

fil-pajjiżi tal-oriġini. Il-kontroll ġie 

intensifikat u l-possibbiltà li sseħħ 

adulterazzjoni naqset. 
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D. Trasport ta’ żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol b’bastiment li jbaħħar fl-

oċean 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  

PROBABBILT

À  
SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni fit-trasport         

- Kontaminazzjoni minn 

merkanziji preċedenti preżenti 

fit-tankijiet jew fil-pajpijiet 

C Medju  Medju 3  Bastimenti li jbaħħru fl-oċean li 

jkunu qed iġorru żjut u xaħmijiet 

għall-użu fl-ikel għall-UE irid 

ikollhom bħala minimu assolut li l-

merkanziji preċedenti immedjati 

jkunu prodott li huwa oġġett tal-ikel 

jew prodott li jidher fuq il-lista tal-UE 

ta’ merkanziji immedjati aċċettati 

tad-Direttiva 96/3/KE. 

Id-Direttiva 96/3/KE (Deroga għar-

Regolament tal-KE Nru 852/2004) 

tirrikjedi li t-tagħbiji preċedenti 

għandhom jiġu kkontrollati.   

 

 

Il-kuntratti FOSFA jobbligaw lill-bejjiegħ 

jinforma lix-xerrej x’kienu t-tliet 

merkanziji preċedenti waqt it-trasport 

bil-baħar taż-żjut u x-xaħmijiet. 

 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL għat-

trasport voluminuż ta’ żjut u xaħmijiet 

lejn jew fl-Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152).(inkluż il-proċeduri 

operattivi ta’ FOSFA). 

 

L-UE ma rregolatx it-trasport bil-baħar 

taż-żjut u x-xaħmijiet għall-applikazzjoni 

fl-għalf. 

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru ta’ 

FOSFA. Ċertifikat Masters 

ikkombinat FOSFA ffirmat 

mill-Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

ffirmata mis-sid tal-vapur jew 

aġent awtorizzat, applikabbli 

qabel kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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       L-użu ta’ pipelines dedikati fit-

tagħbija u l-ħatt. 

 

- Kontaminazzjoni minn aġenti 

tat-tindif  

C Baxx  Għoli 3 Normalment il-kummerċ marittimu 

jaderixxi ma’ prattika tajba. 

 Iċċekkja l-ġurnal ta’ abbord 

tal-vapur.  

 

Fluwidi ta’ tisħin termali 

(THF) mit-tagħmir 

C Baxx Għoli 3 Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi 

xorta jistgħu jintużaw. Madankollu, 

minħabba t-temperaturi ta’ tisħin 

relattivament baxxi applikati waqt it-

trasport, il-possibbiltà ta’ tnixxija tal-

fluwidi tat-tisħin termali fil-prodott 

hija baxxa. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL għat-

trasport voluminuż ta’ żjut u xaħmijiet 

lejn jew fl-Unjoni Ewropea (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ FOSFA). 

Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, it-trasportatur taż-żejt 

irid jipprovdi għad-

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett possibbli u janalizza 

skont il-każ jekk ikun hemm 

bżonn. 

L-użu ta’ tisħin bl-ilma u l-fwar 

huwa rakkomandat. 

Żjut idrawliċi minn pompi 

portabbli 

C Baxx Għoli 3 Iż-żjut idrawliċi minn pompi portabbli 

jistgħu jkunu tossiċi. 

 L-użu ta’ pompi portabbli 

b’separazzjoni ċara tal-mutur 

idrawliku mill-pompa. Jekk le, 

iridu jintużaw żjut idrawliċi ta’ 

kwalità ta’ grad tal-ikel. 

Muturi idrawliċi li huma 

direttament marbuta mal-

pompa jippermettu tnixxijiet 

mhux mixtieqa ta’ żejt idrawliku 

fiż-żejt veġetali fil-każ ta’ ħsara 

fis-siġill. 

Adulterazzjoni b’żejt 

minerali 

 Baxx Għoli 3 L-adulterazzjoni bi żjut minerali ġrat 

fil-pajjiżi tal-oriġini. Il-kontroll ġie 

intensifikat u l-possibbiltà li sseħħ 

adulterazzjoni naqset. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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(3.1)Produzzjoni ta’ żejt raffinat 

Produzzjoni ta’ żejt raffinat 

(3.2)Produzzjoni ta’ distillati ta’ aċidi 
xaħmin 

(3.4) Produzzjoni ta’ deodistillati 

Produzzjoni ta’ żjut aċidi tal-lift 

 
(3.3)Produzzjoni ta’ żjut aċidi 

Produzzjoni ta’ deodistillati tal-lift 

 

(3)Raffinar 

BARRA L-UE 

INDUSTRIJA TAL-
GĦALF TAL-UE 

It-tipi bejn il-parentesi jirreferu għal dawk fuq l-iskedi li ġejjin 

FL-UE 

(1) Kultivazzjoni ta’ frott tal-palm 

       Frott tal-palm 

(A)Trasport lejn il-mitħna taż-żejt 

Lewż tal-palm 

(2)Produzzjoni ta’ żejt mhux raffinat 

Tnixxif u proċessar ta’ lewż tal-
palm Ħżin 

(R
af

fin
ar
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’ 
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fs

 il
-lo

tt)
 

Distillati ta’ aċidi 
xaħmin 

 
Deodistillati 

Żjut aċidi 

(C)Ħżin 

(B)Trasport 

Proċessar ta’ gzuz ta’ frott 

 Raffinar 

 
Produzzjoni ta’ żejt 

RBD 

Żejt mhux 
raffinat 

Żejt 
RBD 

Frazzjonijiet 
RBD 

(B)Trasport 

Frazzjonament 
Żejt 
RBD 

(4)Qsim Gliċerina 

Żift 

Żejt raffinat 

Frazzjonar Prodotti taż-żejt 
tal-palm frazzjonati 

Aċidi xaħmin minn qsim 

(B)Trasport 

(D)Trasport 
b’bastiment li 

jbaħħar fl-oċean 

(B)Trasport 

Taħlit  (C)Ħżin 

(B)Trasport 

(B)Trasport 

Ħżin u trasport  

Flowchart tal-katina tal-produzzjoni ta’ prodotti taż-żejt tal-palm u żejt tal-lewż tal-palm għall-

applikazzjoni  

fl-għalf fl-UE 

fl-UE 
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Għalf 
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tal-palm 8. Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-palm u tal-

lewż tal-palm 

 1. Kultivazzjoni ta’ frott tal-palm* 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ* 

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C    Il-pajjiżi tal-esportazzjoni taż-

żejt tal-palm (l-Indoneżja, il-

Malasja u oħrajn bħal pajjiżi 

tal-Amerka t’Isfel u l-Afrika) 

jaħdmu b’listi pożittivi għall-

użu ta’ pestiċidi waqt il-

kultivazzjoni li, għal xi 

sustanzi, jistgħu jiġu f’kunflitt 

mal-leġiżlazzjoni Ewropea 

dwar ir-residwu tal-pestiċidi. 

S’issa ma nstabu l-ebda 

residwi ta’ pestiċidi fiż-żejt tal-

palm u tal-lewż tal-palm.  

Ir-Regolament tal-KE 

Nru 396/2005 jipprojbixxi li 

jitqiegħdu f’ċirkolazzjoni 

komoditajiet li ma 

jikkonformawx mal-MRLs 

stabbiliti fl-annessi. Ir-

Regolament tal-KE 

Nru 178/2006 jistabbilixxi l-

Anness I li jelenka l-prodotti 

tal-ikel u tal-għalf li għalihom 

japplikaw limiti ta’ residwu ta’ 

pestiċidi. Ir-Regolament Nru 

149/2008 jistabbilixxi l-

Annessi II, III u IV li jiffissaw l-

MRLs għall-prodotti elenkati 

fl-Anness I.  

  

*Il-valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara d-Dokument ta’ metodoloġija, il-paragrafu 2.3 għal aktar 

informazzjoni. 
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tal-palm 

 

2. Produzzjoni ta’ żejt tal-palm mhux raffinat u żejt tal-lewż tal-

palm mhux raffinat* 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ 

KONTROLL   
RIMARKI  

Sustanzi kimiċi tal-bojler C    Riskju akbar f’impjanti 

mingħajr prattiki ta’ 

manifattura tajba. 

  Il-fwar (bl-użu ta’ sustanzi kimiċi tal-bojler) li 

jiġi direttament f’kuntatt mal-prodott irid ikun 

adatt għall-użu fl-industrija tal-ikel. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C    Il-monitoraġġ regolari tar-

residwi tal-pestiċidi juri li dawn 

ir-residwi rarament ikunu fiż-

żejt tal-palm mhux raffinat u 

jekk ikunu preżenti huma 

dejjem fil-limiti legali.  

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi tal-

pestiċidi. Dan ir-Regolament 

jippermetti l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għall-

pestiċidi fil-prodotti pproċessati, 

diment li tiġi żgurata s-sikurezza 

tal-ikel. Il-pożizzjoni ta’ FEDIOL 

(11SAF181) tikkonkludi li abbażi 

tal-kontenut medju ta’ żejt fil-frott 

tal-palm, li jvarja minn 50%-55%, 

u fil-lewż tal-palm, ta’ 45% 

jenħtieġ li jintuża fattur tal-

ipproċessar ta’ 2 biex jiġi stabbilit 

l-MRL fiż-żejt tal-palm u tal-lewż 

tal-palm. 

  

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C    Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-

ambjent. Madankollu, il-

probabbiltà li ssibhom fiż-żejt 

tal-palm jew fiż-żejt tal-lewż 

tal-palm mhux raffinat hija 

baxxa ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tistabbilixxi l-limiti għall-għadd ta' 

residwi ta’ pestiċidi fil-materjal 

tal-għalf. 

  

Riċiklaġġ ta’ xaħam 

ikkontaminat minn sifuni 

C    L-ilma effluwenti jista’ jkun   Xaħam minn sifuni tax-xaħam fl-ilma 

effluwenti ma għandux jiġi rriċiklat għall-

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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tal-palm 
tax-xaħam fl-ilma effluwenti. kimikament ikkontaminat. applikazzjoni fl-ikel. 

Żjut jew lubrikanti idrawliċi 

mit-tagħmir 

C    Iż-żjut u l-lubrikanti idrawliċi 

jista’ jkun fihom komposti 

tossiċi. 

  Il-programm meħtieġ minn qabel għandu 

jiżgura li tiġi evitata l-kontaminazzjoni tal-

prodott ma’ żjut jew lubrikanti idrawliċi ta' 

grad mhux tal-ikel u li jiġi minimizzat ir-riskju 

ta' kontaminazzjoni tal-prodott ma’ żjut jew 

lubrikanti idrawliċi ta' grad tal-ikel. Il-

programm meħtieġ minn qabel jista' jinvolvi 

r-reġistrazzjoni tal-kwantitajiet użati. 

Il-limitu GMP Netherlandiż għal C (10-40) 

fiż-żjut huwa ta’ 400 mg/kg. 

Materjal estern P    Jista’ jkun hemm materjal 

estern preżenti. 

  Jenħtieġ li tiġi stabbilita sistema li tneħħi 

kwalunkwe materjal estern. 

*Il-valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara d-Dokument ta’ metodoloġija, il-paragrafu 2.3 għal aktar 

informazzjoni. 
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  Utilitajiet: raffinar u proċessar ta’ żejt tal-palm u tal-lewż tal-palm  

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 
LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS INDUSTRIJALI 

U/JEW TERMINI KUNTRATTWALI  
MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Żjut jew lubrikanti idrawliċi 

mit-tagħmir 

C Baxx Għoli 3 Iż-żjut u l-lubrikanti idrawliċi jista’ jkun fihom 

komposti tossiċi. 

 Il-programm meħtieġ minn qabel 

għandu jiżgura li tiġi evitata l-

kontaminazzjoni ta’ prodott ma’ 

żjut jew lubrikanti idrawliċi ta' 

grad mhux tal-ikel u li jiġi 

minimizzat ir-riskju ta' 

kontaminazzjoni tal-prodott ma’ 

żjut u lubrikanti idrawliċi ta' grad 

tal-ikel. Il-programm meħtieġ 

minn qabel jista' jinvolvi r-

reġistrazzjoni tal-kwantitajiet 

użati. 

 

Kontaminanti preżenti fl-ilma 

bħal PFOS u PFOA 

 

C Baxx Medju 2 L-ilma jintuża fil-proċess tat-tisħiq u tar-

raffinar. 

Skont ir-Regolament Nru 183/2005/KE, l-

ilma użat għall-manifattura tal-għalf għandu 

jkun ta’ kwalità adatta. 

  

Aġenti tat-tindif u sustanzi 

kimiċi tal-bojler 

C Medju Medju 3 L-aġenti tat-tindif u l-fwar (bl-użu ta’ sustanzi 

kimiċi tal-bojler) jiġu f’kuntatt mal-prodott. 

 L-aġenti tat-tindif użati fis-

sistema tal-produzzjoni 

għandhom jiġu flaxxjati. L-aġenti 

tat-tindif u s-sustanzi kimiċi tal-

bojler għandhom ikunu adatti 

biex jintużaw fl-industrija tal-ikel. 

 

Fluwidi ta’ tisħin termali 

(THF) mit-tagħmir 

 

C Medju Għoli 4 It-THF xorta jistgħu jintużaw minn dawk li 

mhumiex membri ta’ FEDIOL. 

Skont il-Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL dwar 

it-Tisħin taż-Żjut li Jittieklu matul l-

Ipproċessar , l-użu tat-THF mhux permess. 

Uża tisħin bl-ilma sħun jew bil-
fwar. Inkella, miżura ta’ kontroll 
għandha tiżgura li l-
kontaminazzjoni ta’ prodott bil-
fluwidi tat-tisħin termali hija 
evitata. 

 

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. 
Raffinar  

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, 

STANDARDS INDUSTRIJALI 

U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminanti f’għajnuniet 

tal-ipproċessar  

(soluzzjoni alkali, aċidi), 

bħall-merkurju fis-soda 

kawstika 

C Baxx Għoli 3 L-għajnuniet tal-

ipproċessar jiġu f’kuntatt 

mal-prodott. 

 Għajnuniet tal-ipproċessar li jiġu 

f’kuntatt dirett maż-żejt għandhom 

ikunu għal użu mal-ikel jew ta’ kwalità 

ta’ grad tal-ikel. 
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Għalf 
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tal-palm 
 3.1 Produzzjoni ta’ żejt tal-palm u tal-lewż tal-palm raffinat 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Diossina minn trab tal-

ibbliċjar 

C Baxx Għoli 3 Sors potenzjali ta’ 

kontaminazzjoni mid-diossina 

waqt ir-raffinar taż-żejt huwa t-

trab tal-ibbliċjar. Madankollu, il-

livell ta’ dożaġġ tat-trab tal-

ibbliċjar waqt ir-raffinar huwa biss 

ta’ 1-3%. Id-diossina tevapora 

parzjalment waqt id-distillazzjoni. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-

kontenut tad-diossina fil-materjal tal-

għalf ta’ oriġini veġetali għal 

0.75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) u 

tillimita s-somma tad-diossina u 

PCBs simili għad-diossina għal 

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

TEQ). 

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ Prattika 

dwar il-kundizzjonijeit tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar taż-

żejt, li jinkludi limitu massimu għad-

diossina u  PCBs simili għad-

diossina ta’ 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) bħala l-valur 

superjuri. 

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn 

fornituri li jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL kif 

elenkati fil-Kodiċi ta’ Prattika ta’ 

FEDIOL dwar il-kundizzjonijiet 

tax-xiri ta’ trab tal-ibbliċjar frisk 

għar-raffinar taż-żejt. 

 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx Medju 2  Il-monitoraġġ regolari tar-residwi 

tal-pestiċidi juri li dawn ir-residwi 

rarament ikunu fiż-żejt tal-palm 

mhux raffinat u jekk ikunu 

preżenti huma dejjem fil-limiti 

legali. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi tal-

pestiċidi. Dan ir-Regolament 

jippermetti l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għall-

pestiċidi fi prodotti pproċessati, 

diment li tiġi żgurata s-sikurezza tal-

għalf. Il-pożizzjoni ta’ FEDIOL 

(11SAF181) tikkonkludi li abbażi tal-

kontenut medju ta’ żejt fil-frott tal-

palm, li jvarja minn 50%-55%, u fil-

lewż tal-palm, ta’ 45% jenħtieġ li 

jintuża fattur tal-ipproċessar ta’ 2 

biex jiġi stabbilit l-MRL fiż-żejt tal-

palm u tal-lewż tal-palm. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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tal-palm 
Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-ambjent. 

Madankollu, il-probabbiltà li 

ssibhom fiż-żejt tal-palm jew fiż-

żejt tal-lewż tal-palm mhux 

raffinat hija baxxa ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi 

l-limiti għall-għadd ta' residwi ta’ 

pestiċidi fil-materjal tal-għalf. 

  

Kontaminazzjoni 

mikrobijoloġika 

 

B Baxx Medju 2 Il-kontenut ta’ ndewwa (jiġifieri l-

attività tal-ilma) fi żjut raffinati 

huwa baxx wisq biex tikber il-

batterja. 

   

Materjal estern bħal ħġieġ, 

injam, metalli, eċċ. 

P Medju Medju 3   Applika prattiki tal-iġjene (eż. 

sistemi magħluqa) u ffiltra qabel 

it-tagħbija. 
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Għalf 
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-palm u tal-lewż 

tal-palm 

 3.2 

Raffinar fiżiku: produzzjoni ta’ distillati aċidi xaħmin tal-palm 

u tal-lewż tal-palm 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

         

Diossina C Medju Għoli 4 Sors potenzjali ta’ 

kontaminazzjoni 

b’diossina huwa d-

depożizzjoni ambjentali 

u t-trab tal-ibbliċjar. Din id-

diossina tista’ tmur fuq id-

distillati tal-aċidi xaħmin waqt 

ir-raffinar fiżiku. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-

kontenut tad-diossina fil-materjal tal-

għalf ta’ oriġini veġetali għal 0.75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) u tillimita s-

somma tad-diossina u PCBs simili 

għad-diossina għal 1.5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-

annimali li jkun fihom livell ta’ sustanza 

mhux mixtieqa li jaqbeż il-limitu legali 

ma jistgħux jitħalltu għal finijiet ta’ 

diluzzjoni mal-istess prodotti, jew 

oħrajn, maħsuba għall-għalf tal-

annimali (id-Direttiva 2002/32/KE). 

Skont ir-Regolament Nru 225/2012 li 

jemenda r-Regolament Nru 183/2005 

dwar l-Iġjene tal-Għalf, għandhom jiġu 

ttestjati 100% tal-lottijiet ta’ distillati ta’ 

aċidi xaħmin għall-għalf, fir-rigward tas-

somma tad-diossini u PCBs simili 

għad-diossina.  

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ Prattika 

dwar il-kundizzjonijeit tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar għar-raffinar taż-żejt, li 

jinkludi limitu massimu għad-diossina u  

PCBs simili għad-diossina ta’ 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) bħala l-

Dan ir-riskju jista’ jkun 

ġestit permezz ta’: 

- rilaxx pożittiv ta’ lott jew 

- trattament b’faħam attiv biex 

tiġi ffiltrata d-diossina. 

 

 

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn 

fornituri li jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL 

kif elenkati fil-Kodiċi ta’ 

Prattika ta’ FEDIOL dwar il-

kundizzjonijiet tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar 

taż-żejt. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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Għalf 
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-palm u tal-lewż 

tal-palm 
valur superjuri. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx Medju 2  Il-monitoraġġ regolari tar-

residwi tal-pestiċidi juri li dawn 

ir-residwi rarament ikunu fiż-

żejt tal-palm mhux raffinat u 

jekk ikunu preżenti huma 

dejjem fil-limiti legali. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi tal-

pestiċidi. Dan ir-Regolament jippermetti 

l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għal 

pestiċidi fi prodotti pproċessati, diment 

li tiġi żgurata s-sikurezza tal-għalf 

  

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Baxx Għoli 3 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-

ambjent. Madankollu, il-

probabbiltà li ssibhom fiż-żejt 

tal-palm mhux raffinat hija 

baxxa ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi l-

limiti għall-għadd ta' residwi ta’ pestiċidi 

fil-materjal tal-għalf. 

Prodott li ma jikkonformax ma 

għandux jiġi applikat għall-

materjal tal-għalf. 

 

PAH f’distillati ta’ aċidi 

xaħmin tal-lewż tal-palm 

C Għoli Medju 4 PAHs ħfief jikkonċentraw fid-

distillat ta’ aċidi xaħmin waqt 

id-deodorizzazzjoni. Fil-każ li 

jkun ġie miżjud faħam attiv, il-

PAHs tqal jitneħħew. 

 Prodott li ma jikkonformax ma 

għandux jiġi applikat għall-

materjal tal-għalf. 

Għaż-żejt tal-lewż 

tal-palm GMP+ 

International għandu 

limitu għall-erba’ 

PAHs beżo(a)piren, 

benżo(a) antraċen, 

benżo(b) fluworanten 

u krisen ta’ 

400 mikrogramma/kg

. 

OVOCOM (GMP) 

għandu limitu għal 

BaP ta’ 

50 mikrogramma/kg 

għax-xaħmijiet tal-

għalf. 
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Għalf 
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-palm u tal-lewż 

tal-palm 

 3.3 

Raffinar kimiku: Produzzjoni ta’ stokkijiet tas-sapun u żjut 

aċidi tal-palm jew tal-lewż tal-palm (ħielsa mid-deodistillat) 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx Medju 2  Il-monitoraġġ regolari tar-

residwi tal-pestiċidi juri li dawn 

ir-residwi rarament ikunu fiż-

żejt tal-palm mhux raffinat u 

jekk ikunu preżenti huma 

dejjem fil-limiti legali. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi 

tal-pestiċidi. Dan ir-

Regolament jippermetti l-użu 

ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni 

għall-pestiċidi fi prodotti 

pproċessati, diment li tiġi 

żgurata s-sikurezza tal-għalf. 

  

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-

ambjent. Madankollu, il-

probabbiltà li ssibhom fiż-żejt 

tal-palm jew fiż-żejt tal-lewż 

tal-palm mhux raffinat hija 

baxxa ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tistabbilixxi l-limiti għall-għadd 

ta' residwi ta’ pestiċidi fil-

materjal tal-għalf. 

  

Diossina C Baxx ħafna Għoli 2 L-iskeda informattiva ta’ 

FEDIOL dwar it-tisħiq u r-

raffinar fir-rigward tal-

produzzjoni tal-istokk tas-

sapun (Ref 12SAF183) tindika 

li l-livell ta’ kontaminanti li 

jinħallu fiż-żejt fl-istokkijiet tas-

sapun jirrifletti dak taż-żjut 

mhux raffinati.  

Skont ir-Regolament Nru 

225/2012 li jemenda r-

Regolament Nru 183/2005 

dwar l-Iġjene tal-Għalf, 

għandhom jiġu ttestjati 100% 

tal-lottijiet ta’ stokkijiet tas-

sapun u żjut aċidi għall-għalf, 

fir-rigward tas-somma tad-

diossini u PCBs simili għad-

diossina.  
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Għalf 
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-palm u tal-lewż 

tal-palm 

 3.4 

Raffinar kimiku: produzzjoni ta’ deodistillati tal-palm u tal-

lewż tal-palm 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

         

Diossina C Għoli Għoli 4 Sors potenzjali ta’ 

kontaminazzjoni mid-diossina 

waqt ir-raffinar taż-żejt huwa t-

trab tal-ibbliċjar. Waqt ir-

raffinar kimiku, id-diossini 

jikkonċentraw fid-deodistillati. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-

kontenut tad-diossina fil-materjal tal-

għalf ta’ oriġini veġetali għal 0.75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) u tillimita s-

somma tad-diossina u PCBs simili 

għad-diossina għal 1.5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-

annimali li jkun fihom livell ta’ sustanza 

mhux mixtieqa li jaqbeż il-limitu legali 

ma jistgħux jitħalltu għal finijiet ta’ 

diluzzjoni mal-istess prodotti, jew 

oħrajn, maħsuba għall-għalf tal-

annimali (id-Direttiva 2002/32/KE). 

 

Skont ir-Regolament Nru 225/2012 li 

jemenda r-Regolament Nru 183/2005 

dwar l-Iġjene tal-Għalf, għandhom jiġu 

ttestjati 100% tal-lottijiet ta’ deodistillati 

għall-għalf, fir-rigward tas-somma ta’ 

diossini u PCBs simili għad-diossina.  

 

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ Prattika 

dwar il-kundizzjonijeit tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar għar-raffinar taż-żejt, li 

jinkludi limitu massimu għad-diossina u  

Id-deodistillati mir-raffinar kimiku 

huma pprojbiti milli jintużaw fl-għalf 

ħlief jekk ikunu ġew trattati sabiex 

jiġi żgurat li l-livelli ta’ diossina qed 

jaqblu mal-limiti tad-

Direttiva 2002/32 dwar Sustanzi 

Mhux Mixtieqa (ara wkoll l-iskeda 

informattiva ta’ FEDIOL dwar 

deodistillati trattati għall-użu fl-għalf 

Ref. 12SAF196). 

 

Prodotti xaħmin miksuba minn 

proċessi ta’ raffinar ta’ lottijiet li 

jikkombinaw fażijiet ta’ raffinar fiżiku 

u kimiku fl-uniku u l-istess tagħmir 

jistgħu jintużaw għal finijiet tal-għalf, 

diment li jkun hemm evidenza 

analitika li turi li ġew rispettati l-limiti 

għar-residwi tad-diossina u l-

pestiċidi. 

 

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn 

fornituri li jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL kif 

elenkati fil-Kodiċi ta’ Prattika ta’ 

FEDIOL dwar il-kundizzjonijiet tax-

xiri ta’ trab tal-ibbliċjar frisk għar-

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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Għalf 
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-palm u tal-lewż 

tal-palm 
PCBs simili għad-diossina ta’ 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) bħala l-

valur superjuri. 

raffinar taż-żejt. 

 

 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx Medju 3  Il-monitoraġġ regolari tar-

residwi tal-pestiċidi juri li dawn 

ir-residwi rarament ikunu fiż-

żejt tal-palm mhux raffinat u 

jekk ikunu preżenti huma 

dejjem fil-limiti legali. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi tal-

pestiċidi. Dan ir-Regolament jippermetti 

l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għall-

pestiċidi fi prodotti pproċessati, diment 

li tiġi żgurata s-sikurezza tal-għalf. 

  

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Medju Għoli 4 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-

ambjent. Madankollu, il-

probabbiltà li ssibhom fiż-żejt 

tal-palm jew fiż-żejt tal-lewż 

tal-palm mhux raffinat hija 

baxxa ħafna, iżda dawn 

jikkonċentraw fid-distillati waqt 

ir-raffinar. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi l-

limiti għall-għadd ta' residwi ta’ pestiċidi 

fil-materjal tal-għalf. 

Id-deodistillati minn raffinar kimiku 

huma pprojbiti milli jintużaw fl-għalf 

ħlief jekk ikunu ġew trattati sabiex 

jiġi żgurat li l-livelli ta’ residwu ta’ 

pestiċidi qed jaqblu mal-limiti tad-

Direttiva 2002/32 dwar Sustanzi 

Mhux Mixtieqa (ara wkoll l-iskeda 

informattiva ta’ FEDIOL dwar 

deodistillati trattati għall-użu fl-għalf 

Ref. 12SAF196). 

 

PAH għal deodistillati tal-lewż 

tal-palm 

C Għoli Medju 4 PAHs ħfief jikkonċentraw fid-

deodistillati waqt id-

deodorizzazzjoni. Fil-każ li 

jkun ġie miżjud faħam attiv, il-

PAHs tqal jitneħħew. 

 Prodott li ma jikkonformax ma 

għandux jiġi applikat għall-materjal 

tal-għalf. 

Għaż-żejt tal-
lewż tal-palm 
GMP+ 
International 
għandu limitu 
għall-erba’ 
PAHs 
beżo(a)piren, 
benżo(a) 
antraċen, 
benżo(b) 
fluworanten u 
krisen ta’ 
400 mikrogram
ma/kg. 
OVOCOM 
(GMP) għandu 
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Għalf 
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-palm u tal-lewż 

tal-palm 
limitu għal BaP 
ta’ 
50 mikrogram
ma/kg għax-
xaħmijiet tal-
għalf. 

 

 4. 

Qsim ta’ żejt mhux raffinat u raffinat bl-ilma, sħana u 

pressjoni u d-distillazzjoni frazzjonali sussegwenti biex jiġu 

prodotti aċidi xaħmin puri u gliċerina* 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Diossina minn trab tal-

ibbliċjar 

C    Sors potenzjali ta’ 

kontaminazzjoni mid-diossina 

waqt ir-raffinar taż-żejt huwa t-

trab tal-ibbliċjar. Madankollu, 

il-livell ta’ dożaġġ tat-trab tal-

ibbliċjar waqt ir-raffinar huwa 

biss ta’ 1-3%. 

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tillimita l-kontenut tad-diossina 

fil-materjal tal-għalf ta’ oriġini 

veġetali għal 0.75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) u 

tillimita s-somma tad-diossina 

u PCBs simili għad-diossina 

għal 1.5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Skont ir-Regolament Nru 

225/2012 li jemenda r-

Regolament Nru 183/2005 

dwar l-Iġjene tal-Għalf, 100 % 

tal-lottijiet ta’ aċidi xaħmin puri 

minn żejt mhux raffinat għall-

għalf għandhom jiġu ttestjati 

fir-rigward tas-somma ta’ 

diossini u PCBs simili għad-

diossina.  

 Prodott li ma 

jikkonformax ma 

għandux jiġi applikat 

għall-materjal tal-

għalf. 
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Għalf 
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-palm u tal-lewż 

tal-palm 
 

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ 

Prattika dwar il-kundizzjonijeit 

tax-xiri ta’ trab tal-ibbliċjar 

għar-raffinar taż-żejt, li jinkludi 

limitu massimu għad-diossina 

u  PCBs simili għad-diossina 

ta’ 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) bħala l-valur 

superjuri. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C    Il-monitoraġġ regolari tar-

residwi ta’ pestiċidi juri li dawn 

ir-residwi rarament ikunu fiż-

żejt tal-palm mhux raffinat u 

jekk ikunu preżenti huma 

dejjem fil-limiti legali. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi 

tal-pestiċidi. Dan ir-

Regolament jippermetti l-użu 

ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni 

għall-pestiċidi fi prodotti 

pproċessati, diment li tiġi 

żgurata s-sikurezza tal-għalf. 

  

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C    Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-

ambjent. Madankollu, il-

probabbiltà li ssibhom fiż-żejt 

tal-palm jew fiż-żejt tal-lewż 

tal-palm mhux raffinat hija 

baxxa ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tistabbilixxi l-limiti għall-għadd 

ta' residwi ta’ pestiċidi fil-

materjal tal-għalf. 

  

* Valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara d-Dokument ta’ metodoloġija, il-paragrafu 2.3 għal aktar 

informazzjoni. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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Għalf 
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-palm u tal-lewż 

tal-palm  

 5. Idroġenizzazzjoni ta’ distillati ta’ aċidi xaħmin tal-palm  

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, 

STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW 

TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Nikil  C Baxx Għoli 3 In-nikil jintuża bħala katalist 

b’idroġenizzazzjoni (twebbis) ta’ 

prodotti taż-żejt.  

 L-għajnuniet tal-ipproċessar li jiġu f’kuntatt 

dirett maż-żejt iridu jkunu għall-użu mal-ikel 

jew ta’ kwalità ta’ grad tal-ikel. 

Iffiltra l-prodott imwebbes. 

 

Il-kontenut ta’ nikil ta’ 

prodotti ta’ żejt imwebbes 

mill-membri ta’ FEDIOL 

huwa sew taħt l-20 ppm. 

Konġeneri tad-diossina 

trasformati f’konġeneri 

b’tossiċità ogħla 

C Medju Għoli 4 L-idroġenizzazzjoni permezz tan-

nikil tista’ tittrasforma l-konġeneri 

tad-diossina f’konġeneri aktar 

tossiċi. 

Skont ir-

Regolament Nru 

225/2012 li jemenda r-

Regolament Nru 

183/2005 dwar l-Iġjene 

tal-Għalf, 100 % tal-

lottijiet ta’ distillati ta’ 

aċidi xaħmin tal-palm 

idroġenizzati għall-għalf 

għandhom jiġu ttestjati 

fir-rigward tas-somma 

ta’ diossini u PCBs 

simili għad-diossina.  
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Għalf 
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-palm u tal-lewż 

tal-palm 

 

A. Trasport ta’ gzuz ta’ frott u lewż tal-palm lejn il-mitħna taż-żejt u 

l-ħżin ta’ lewż tal-palm* 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ 

KONTROLL   
RIMARKI  

Materjal estern P    Materjal estern bħal 
ġebel minn trakkijiet maħmuġin u 
frak tal-ħġieġ, rodituri mejta 
u weraq tas-siġar jista’ jkun 
preżenti. 

  Il-kompartimenti tat-tagħbija tal-mezzi 
tat-trasport għandhom ikunu ħielsa minn 
residwi ta’ tagħbiji preċedenti qabel 
ma jitgħabbew il-gzuz tal-frott. 

*Il-valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara d-Dokument ta’ metodoloġija, il-paragrafu 2.3 għal aktar 

informazzjoni. 
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Għalf 
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-palm u tal-lewż 

tal-palm 

 

 B. 

Ġdid 

Trasport ta’ żejt tal-palm u tal-lewż tal-palm u prodotti derivati 

għall-applikazzjoni fl-għalf b’vettura tank, tank ferrovjarju, ċattra 

jew bastiment ta’ mal-kosta (eskluż bastiment li jbaħħar fl-

oċean). 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni minn 

merkanzija preċedenti 

        

- Vetturi tank, tankijiet 
ferrovjarji u ċattri  

C Medju Għoli 4 Il-vetturi tank u ċ-ċattri setgħu ntużaw 

għal prodotti mhux kompatibbli mal-ikel 

jew mal-għalf bħall-petrokimiċi. 

 Il-vetturi tank u ċ-ċattri li 

mhumiex dedikati għat-

trasport ta’ materjal tal-ikel 

jew materjal tal-għalf jenħtieġ 

li jkunu għaddew minn 

proċedura ta’ tindif validata. 

 

- Vetturi tank, kontenituri tank, 

tankijiet ferrovjarji u ċattri li 

jsegwu l-istandards tal-UE 

għat-trasport tal-materjal tal-

ikel 

C Baxx Għoli 3 It-trasport tal-biċċa l-kbira taż-żjut 

veġetali jsir permezz ta’ trasport li huwa 

dedikat għall-oġġetti tal-ikel. 

Ir-Regolament dwar l-Iġjene 

tal-Ikel Nru KE/852/2004 

jirrikjedi li t-trasport ta’ oġġetti 

tal-ikel likwidi permezz ta’ 

vetturi tank, tankijiet ferrovjarji 

u ċattri jkun dedikat għal dak 

tal-oġġetti tal-ikel. 

 

Kodiċi ta’ prattika ta’ ħidma ta’ 

FEDIOL għat-trasport 

voluminuż b’kontejners tank u 

bit-triq ta’ xaħmijiet u żjut 

għall-użu dirett fl-ikel (Ref 

07COD138). 

Ikkontrolla l-merkanziji 

preċedenti permezz tal-gwida 

prattika ta’ FEDIOL għal 

merkanzija/i preċedenti għall-

mezzi ta’ trasport u l-kisi tat-

tankijiet (Ref 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Għalf 
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-palm u tal-lewż 

tal-palm - Bastimenti tank ta’ mal-kosta 

li jsegwu l-istandards tal-UE 

għat-trasport tal-oġġetti tal-

ikel 

C Baxx Għoli 3 Il-bastimenti tank ta’ mal-kosta li jġorru 

żjut u xaħmijiet waqt vjaġġi bil-baħar 

qosra fl-UE irid ikollhom bħala minimu 

assolut bħall-merkanziji preċedenti 

immedjati prodott li huwa oġġett tal-ikel 

jew prodott li jidher fuq il-lista tal-UE ta’ 

merkanziji immedjati aċċettati tad-

Direttiva 96/3/KE. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

Ikkontrolla l-merkanziji 

preċedenti permezz tal-gwida 

prattika ta’ FEDIOL għal 

merkanzija/i preċedenti għall-

mezzi ta’ trasport u l-kisi tat-

tankijiet (Ref 07COD143F). 

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru ta’ 

FOSFA. Ċertifikat Masters 

ikkombinat FOSFA ffirmat 

mill-Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

ffirmata mis-sid tal-vapur jew 

aġent awtorizzat, applikabbli 

qabel kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija. 

 

Kontaminazzjoni mill-aġenti 

tat-tindif 

        

- Vetturi tank, tankijiet 

ferrovjarji u ċattri 

C Medju Medju 3 Riskju akbar fl-istazzjonijiet tat-tindif li 

jnaddfu kemm tankijiet tal-għalf kif ukoll 

tankijiet ta’ sustanzi kimiċi f’sit wieħed. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). 

 

 

Applika prattiki tajba għat-

tindif tat-tankijiet. 

 

. 

 

 

 

- Bastimenti tank ta’ mal-kosta C Medju Medju 3 Riskju akbar fil-każ li l-bastiment ta’ 

mal-kosta ma jkunx dedikat għal oġġetti 

tal-ikel jew tal-għalf. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru ta’ 

FOSFA. 

Ċertifikat Masters ikkombinat 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf


 

Gwida tal-EFISC - Dokument ta’ referenza settorjali dwar il-manifattura ta' materjali tal-għalf sikuri mit-tisħiq ta’ żerriegħa żejtnija u r-raffinar ta’ żejt veġetali 

 131 

Għalf 
Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-palm u tal-lewż 

tal-palm FOSFA ffirmat mill-

Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

ffirmata mis-sid tal-vapur jew 

aġent awtorizzat, applikabbli 

qabel kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija.  

Fluwidi ta’ tisħin jew tkessiħ 

mit-tagħmir 

        

- Vetturi tank  C Baxx Għoli 3 Jintużaw it-tankijiet tal-azzar 

inossidabbli li jissaħħnu bl-ilma tat-

tberrid mill-mutur permezz ta’ sistema 

ta’ ħitan doppji (u mhux kojlijiet).  

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). 

L-użu ta’ fluwidi ta’ tisħin 

termali f’sistemi ta’ tisħin dirett 

huwa pprojbit. 

 

- Tankijiet ferrovjarji, ċattri 

tankijiet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bastimenti tank ta’ mal-
kosta 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Baxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baxx 

Għoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għoli 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta 

jistgħu jintużaw. Madankollu, minħabba 

t-temperaturi ta’ tisħin relattivament 

baxxi applikati waqt it-trasport, il-

possibbiltà ta’ tnixxija tal-fluwidi tat-

tisħin termali fil-prodott hija baxxa. 

 

 

 

 

 

Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta 

jistgħu jintużaw. Madankollu, minħabba 

t-temperaturi ta’ tisħin relattivament 

baxxi applikati waqt it-trasport, il-

possibbiltà ta’ tnixxija tal-fluwidi tat-

tisħin termali fil-prodott hija baxxa. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

Il-kojlijiet tat-tisħin tat-tankijiet 

ferrovjarji jridu jkunu tal-azzar 

inossidabbli. 

Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, it-trasportatur taż-żejt 

irid jipprovdi għad-

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett possibbli u janalizza 

skont il-każ jekk ikun hemm 

bżonn.  

 

 

Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, it-trasportatur taż-żejt 

irid jipprovdi għad-

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett possibbli u janalizza 

skont il-każ jekk ikun hemm 

bżonn. 

L-użu ta’ tisħin bl-ilma sħun 

jew bil-fwar huwa 

rakkomandat. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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FOSFA). 

Materjal estern P Medju Medju 3   Pjan ta’ kwalità jenħtieġ li 

jirrikjedi t-tagħbija ta’ vetturi 

tank bi żjut raffinati taħt saqaf. 

 

Adulterazzjoni C/P/B Medju Medju 3 L-adulterazzjoni bi żjut minerali ġrat bit-

trasport ta’ żjut fil-pajjiżi ta’ oriġini ta’ 

dawn iż-żjut. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

kontejners tank u bit-triq ta’ 

żjut u xaħmijiet għall-użu dirett 

fl-ikel (Ref 07COD138) 

Analizza l-lottijiet kollha li 

deħlin. 

 

Applikazzjoni tar-rekwiżiti 

obbligatorji minimi tal-Kodiċi 

ta’ prattika ta’ ħidma ta’ 

FEDIOL għat-trasport 

voluminuż b’kontejners tank u 

bit-triq ta’ xaħmijiet u żjut 

għall-użu dirett fl-ikel bħad-

disponibbiltà tal-inħawi fejn 

ikun it-trakk waqt il-vjaġġ u l-

issiġillar tat-tank 

(Ref 07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Ħżin ta’ żejt tal-palm u żejt tal-lewż tal-palm 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni minħabba 

nuqqas ta’ 

segregazzjoni(kontaminazzjo

ni minn merkanziji preċedenti, 

użu ta’ ġonot skorretti, tagħmir 

kondiviż) 

C Baxx Għoli 3 Din il-klassifikazzjoni tar-riskju 

tapplika għal terminali li 

jaħżnu kemm sustanzi kimiċi 

kif ukoll żjut veġetali. Ikun 

hemm inqas riskju involut 

meta t-terminal tat-tankijiet 

japplika l-lista tal-UE ta’ 

merkanziji preċedenti 

aċċettabbli waqt trasport bil-

baħar għall-ħżin ta’ żjut 

veġetali. L-inqas riskju huwa 

involut meta ż-żjut veġetali 

jinħażnu f’tankijiet dedikati 

għall-ħżin ta’ oġġetti tal-ikel. 

It-terminals fl-UE li jaħżnu ż-

żjut u x-xaħmijiet għall-

applikazzjoni fl-ikel huma 

obbligati japplikaw l-HACCP 

(ir-Regolament tal-KE 

Nru 852/2004) 

 

 Tankijiet tal-ħżin dedikati 

għall-ikel jew l-għalf. Inkella, 

it-tankijiet tal-ħżin iridu mill-

inqas jaderixxu mar-regoli tal-

UE dwar merkanziji 

preċedenti li ġew stabbiliti 

għat-trasport bil-baħar fid-

Direttiva 96/3/KE. 

 

Kontaminazzjoni mill-aġenti 

tat-tindif 

C Baxx Għoli 3 Din il-klassifikazzjoni tar-riskju 

tapplika għal terminali li 

jaħżnu kemm sustanzi kimiċi 

kif ukoll żjut veġetali. Jistgħu 

ma jużawx aġenti tat-tindif li 

huma tajbin sabiex jintużaw fl-

industrija tal-ikel. Il-

probabbiltà li jintużaw l-aġenti 

tat-tindif il-ħżiena għal 

terminals tat-tankijiet fl-UE li 

japplikaw l-HACCP u li 

jżommu l-ħżin taż-żjut veġetali 

u tas-sustanzi kimiċi separati 

minn xulxin, hija baxxa ħafna. 

 L-aġenti tat-tindif iridu jkunu 

adatti biex jintużaw fl-

industrija tal-ikel. 
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tal-palm 
Solvent mill-kisi C Baxx Għoli 3 Solventi minn kisjiet verġni li 

jmorru fuq iż-żejt, li waqt ir-

raffinar jistgħu jispiċċaw fid-

distillati tal-aċidi xaħmin. 

 Uża tankijiet tal-azzar 

inossidabbli jew fil-każ li 

jintużaw tankijiet b’kisi verġni, 

tagħlifx l-FAD. 

 

Fluwidi tat-tisħin termali 

minn tagħmir li mhux qed 

jaħdem tajjeb 

C Baxx Għoli 3 Il-fluwidi tat-tisħin termali 

tossiċi xorta jistgħu jintużaw. 

Madankollu, minħabba t-

temperaturi ta’ tisħin 

relattivament baxxi applikati 

matul il-ħżin, il-possibbiltà ta’ 

tnixxija tal-fluwidi tat-tisħin 

termali fil-prodott hija baxxa. 

 Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, il-kumpanija tal-ħżin 

trid tipprovdi għal 

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett u tanalizza skont il-każ, 

jekk ikun hemm bżonn.  

L-użu ta’ tisħin bl-ilma u l-fwar 

huwa rakkomandat. 

Użu ħażin tal-addittivi C Baxx Għoli 3 Addittivi permessi għal żejt 

tal-ikel applikat għal żejt li jkun 

sejjer għall-għalf - jew viċi 

versa - li għal dan l-użu 

jistgħu ma jiġux approvati. 

 Aqbel dwar speċifikazzjonijiet 

ċari fir-rigward tal-użu tal-

addittivi 

 

Adulterazzjoni b’żejt 

minerali 

 Baxx Għoli 3 L-adulterazzjoni bi żjut 

minerali ġrat fil-pajjiżi tal-

oriġini. Il-kontroll ġie 

intensifikat u l-possibbiltà li 

sseħħ adulterazzjoni naqset. 
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D. Trasport ta’ żejt tal-palm u ta’ żejt tal-lewż tal-palm b’bastiment li 

jbaħħar fl-oċean  

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  

PROBABBIL

TÀ  
SERJETÀ  

KLASSIFI

KAZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni fit-trasport         

- Kontaminazzjoni minn 

merkanziji preċedenti preżenti 

fit-tankijiet jew fil-pajpijiet 

C Medju  Medju 3  Bastimenti li jbaħħru fl-oċean li 

jkunu qed iġorru żjut u xaħmijiet 

għall-użu fl-ikel għall-UE irid 

ikollhom bħala minimu assolut li l-

merkanziji preċedenti immedjati 

jkunu prodott li huwa oġġett tal-ikel 

jew prodott li jidher fuq il-lista tal-UE 

ta’ merkanziji immedjati aċċettati 

tad-Direttiva 96/3/KE. 

Id-Direttiva 96/3/KE (Deroga għar-

Regolament tal-KE Nru 852/2004) 

tirrikjedi li t-tagħbiji preċedenti 

għandhom jiġu kkontrollati.   

 

 

Il-kuntratti FOSFA jobbligaw lill-

bejjiegħ jinforma lix-xerrej x’kienu t-

tliet merkanziji preċedenti waqt it-

trasport bil-baħar taż-żjut u x-

xaħmijiet. 

 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL għat-

trasport voluminuż ta’ żjut u 

xaħmijiet lejn jew fl-Unjoni Ewropea 

(Ref 14COD152).(inkluż il-proċeduri 

operattivi ta’ FOSFA). 

 

L-UE ma rregolatx it-trasport bil-

baħar taż-żjut u x-xaħmijiet għall-

applikazzjoni fl-għalf. 

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru ta’ 

FOSFA. Ċertifikat Masters 

ikkombinat FOSFA ffirmat 

mill-Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

ffirmata mis-sid tal-vapur jew 

aġent awtorizzat, applikabbli 

qabel kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija. 

 

       L-użu ta’ pipelines dedikati fit-

tagħbija u l-ħatt. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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tal-palm - Kontaminazzjoni minn aġenti 

tat-tindif  

C Baxx  Għoli 3 Normalment il-kummerċ marittimu 

jaderixxi ma’ prattika tajba. 

 Iċċekkja l-ġurnal ta’ abbord 

tal-vapur.  

 

Solvent mill-kisi C Baxx Għoli 3 Solventi minn kisjiet verġni li jmorru 

fuq iż-żejt, li waqt ir-raffinar jistgħu 

jispiċċaw fid-distillati tal-aċidi 

xaħmin. 

 Uża tankijiet tal-azzar 

inossidabbli jew fil-każ li 

jintużaw tankijiet b’kisi verġni, 

tagħlifx l-FAD. 

 

Fluwidi ta’ tisħin termali 

(THF) mit-tagħmir 

C Baxx Għoli 3 Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi 

xorta jistgħu jintużaw. Madankollu, 

minħabba t-temperaturi ta’ tisħin 

relattivament baxxi applikati waqt it-

trasport, il-possibbiltà ta’ tnixxija tal-

fluwidi tat-tisħin termali fil-prodott 

hija baxxa. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL għat-

trasport voluminuż ta’ żjut u 

xaħmijiet lejn jew fl-Unjoni Ewropea 

(inkluż il-proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, it-trasportatur taż-żejt 

irid jipprovdi għad-

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett possibbli u janalizza 

skont il-każ jekk ikun hemm 

bżonn. 

L-użu ta’ tisħin bl-ilma u l-fwar 

huwa rakkomandat. 

Żjut idrawliċi minn pompi 

portabbli 

C Baxx Għoli 3 Iż-żjut idrawliċi minn pompi portabbli 

jistgħu jkunu tossiċi. 

 L-użu ta’ pompi portabbli 

b’separazzjoni ċara tal-mutur 

idrawliku mill-pompa. Jekk le, 

iridu jintużaw żjut idrawliċi ta’ 

kwalità ta’ grad tal-ikel. 

Muturi idrawliċi li huma 

direttament marbuta mal-

pompa jippermettu tnixxijiet 

mhux mixtieqa ta’ żejt idrawliku 

fiż-żejt veġetali fil-każ ta’ ħsara 

fis-siġill. 

Adulterazzjoni b’żejt 

minerali 

 Baxx Għoli 3 L-adulterazzjoni bi żjut minerali ġrat 

fil-pajjiżi tal-oriġini. Il-kontroll ġie 

intensifikat u l-possibbiltà li sseħħ 

adulterazzjoni naqset. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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(4.1)Produzzjoni ta’ żejt raffinat 

Produzzjoni ta’ żejt raffinat 

(4.2)Produzzjoni ta’ distillati ta’ 
aċidi xaħmin 

(4.4)Produzzjoni ta’ deodistillati 

(4.3)Produzzjoni ta’ żjut aċidi 

(4)Raffinar 

Żejt tal-ġewż tal-indi 

raffinat 

Distillati ta’ aċidi 

xaħmin tal-ġewż tal-

indi 

Deodistillati tal-ġewż 

tal-indi 

Żjut aċidi tal-ġewż 

tal-indi 

INDUSTRIJA TAL-

GĦALF TAL-UE 

It-tipi bejn il-parentesi jirreferu għal dawk fuq l-iskedi li ġejjin 

Żejt tal-ġewż tal-

indi mhux raffinat BARRA L-UE 
(B)Trasport 

FL-UE 

Flowchart tal-katina tal-produzzjoni ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi għal applikazzjoni fl-għalf  

fl-UE 

(2) Kultivazzjoni tal-ġewż tal-indi 

       Ġewż tal-Indi 

Ħżin 

(2)Tnixxif ta’ kopra fil-produzzjoni primarja 

Kopra mnixxfa 

(A)Ħżin u trasport ta’ kopra 

(3)Pressar ta’ kopra 

(3.1)Produzzjoni ta’ żejt tal-ġewż tal-indi 
mhux raffinat 

(B)Trasport Ħżin 

(D)Trasport 
b’bastiment li 

jbaħħar fl-oċean 

(B)Trasport 

Taħlit (C)Ħżin 

(B)Trasport 
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

 

9. Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-

indi 

 1. Kultivazzjoni ta’ ġewż tal-indi* 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C    Il-pajjiżi tal-esportazzjoni taż-

żejt tal-ġewż tal-indi (il-

Filippini, l-Indoneżja u oħrajn) 

jaħdmu b’listi pożittivi għall-

użu ta’ pestiċidi waqt il-

kultivazzjoni li, għal xi 

sustanzi, jistgħu jiġu f’kunflitt 

mal-leġiżlazzjoni Ewropea 

dwar ir-residwu ta’ pestiċidi. 

S’issa ma nstabu l-ebda 

residwi ta’ pestiċidi fiż-żejt tal-

ġewż tal-indi.  

Ir-Regolament tal-KE 

Nru 396/2005 jipprojbixxi t-

tqegħid f’ċirkolazzjoni ta’ 

komoditajiet bażiċi li ma 

jikkonformawx mal-MRLs 

stabbiliti fl-annessi. Ir-

Regolament tal-KE 

Nru 178/2006 jistabbilixxi l-

Anness I li jelenka l-prodotti 

tal-ikel u tal-għalf li għalihom 

japplikaw limiti ta’ residwu ta’ 

pestiċidi. Ir-Regolament Nru 

149/2008 jistabbilixxi l-

Annessi II, III u IV li jiffissaw l-

MRLs għall-prodotti elenkati 

fl-Anness I  

  

*Il-valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara d-Dokument ta’ metodoloġija, il-paragrafu 2.3 għal aktar 

informazzjoni. 
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 2. Tnixxif ta’ kopra fil-produzzjoni primarja* 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ 

KONTROLL   
RIMARKI  

Kontaminanti kkawżati mit-

tnixxif   

        

- PAHs C    Il-pjantaġġuni jnixxfu l-kopra 

fuq nirien miftuħa, li huma 

sors ta’ kontaminazzjoni ta’ 

PAH għall-kopra. 

  It-tnixxif fix-xemx jew tnixxif indirett bi 

skambjaturi tas-sħana (fejn tiġi evitata l-

kontaminazzjoni tal-kopra b’effluwenti 

gassużi ) jipprevjeni l-kontaminazzjoni 

tal-PAH. 

JECFA (Kumitat Espert Konġunt 

FAO/WHO dwar l-Addittivi tal-Ikel) 

jirrakkomanda s-sostituzzjoni tat-tnixxif 

dirett bi tnixxif indirett. Fil-każ ta’ tisħin 

dirett, il-Prattiki ta’ Manifattura Tajba 

jirrakkomandaw li ma jintużawx prodotti 

tal-iskart bħala fjuwil għat-tnixxif dirett. 

It-temperatura u l-ħin għandhom ikunu 

kkontrollati biex tiġi evitata l-formazzjoni 

ta’ PAH. It-tagħmir għandu jinżamm 

nadif u b’manutenzjoni tajba. 

- diossina C    Il-pjantaġġuni jnixxfu l-kopra 

fuq nirien miftuħa, li huma 

sors ta’ kontaminazzjoni bid-

diossina għall-kopra. 

Kodiċi ta’ Prattika għall-

prevenzjoni u għat-tnaqqis 

ta’ kontaminazzjoni mid-

diossina u b’PCBs simili 

għad-diossina fl-ikel u fl-

għalf (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Il-prodotti tal-iskart ma għandhomx 

jintużaw bħala fjuwil għat-tnixxif dirett. 

- żejt minerali C    Kopra li tkun qed titnixxef fit-

toroq tista’ tiġbor żejt minerali 
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

mwaqqa’.  

- Aflatossini C    Meta l-kopra ma tkunx 

imnixxfa biżżejjed jistgħu 

jiffurmaw l-aflatossini.  

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tillimita l-aflatossina B1 fil-

kopra u l-prodotti derivati għal 

0.02 mg/kg (abbażi ta’ prodott 

b’kontenut ta’ ndewwa ta’ 

12%). 

 FEDIOL tirrakkomanda tnixxif bix-xemx 

jew (preferibbilment) tnixxif indirett ta’ 

kopra sa kontenut ta’ ndewwa ta’ 

massimu ta’ 6 %.  

*Il-valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara d-Dokument ta’ metodoloġija, il-paragrafu 2.3 għal aktar 

informazzjoni. 
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

 3. Pressar jew estrazzjoni ta’ kopra* 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Komposti tossiċi mill-eżan C    Xi mtieħen taż-żejt tal-ġewż 

tal-indi jużaw l-eżan bħala 

solvent ta’ estrazzjoni għaż-

żejt mhux raffinat. L-eżan 

industrijali jista’ jkun fih 

komposti tossiċi.  

Id-Direttiva 88/344/KEE 

tistabbilixxi l-kriterji ta’ purità 

għall-użu tal-eżan fil-

produzzjoni tal-oġġetti tal-ikel. 

 L-eżan għall-estrazzjoni taż-

żejt għandu jkun ta’ kwalità ta’ 

grad tal-ikel. 

Żjut jew lubrikanti idrawliċi 

minn tagħmir li mhux qed 

jaħdem tajjeb 

C    Iż-żjut u l-lubrikanti idrawliċi 

jista’ jkun fihom komposti 

tossiċi. 

  Il-kontaminazzjoni tal-prodott 

bi żjut jew lubrikanti idrawliċi 

ta’ grad mhux tal-ikel għandha 

tiġi strettament evitata, 

pereżempju permezz tar-

reġistrazzjoni tal-kwantitajiet 

użati. 

Ir-riskju ta’ kontaminazzjoni 

tal-prodott bi żjut u lubrikanti 

idrawliċi ta’ grad tal-ikel 

għandu jiġi minimizzat.  

Materjal estern P    Jista’ jkun hemm materjal 

estern preżenti. 

  Jenħtieġ li tiġi stabbilita 

sistema li tneħħi kwalunkwe 

materjal estern. 

Riċiklaġġ ta’ xaħam 

ikkontaminat minn sifuni 

tax-xaħam fl-ilma effluwenti.  

C    L-ilma effluwenti jista’ jkun 

kimikament ikkontaminat. 

  Xaħam minn sifuni tax-xaħam 

fl-ilma effluwenti għandu jkollu 

destinazzjoni mhux għall-ikel 

u mhux għall-għalf ħlief fil-każ 

ta’ sifuni tax-xaħam fl-ilma ta’ 

proċess dedikati apposta. 

*Il-valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara t-taqsima d) Analiżi tar-riskju, il-paragrafu 2.3 għal aktar 

informazzjoni.  
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

 3.1. Produzzjoni ta’ żejt tal-ġewż tal-indi mhux raffinat* 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  

PROBABBI

LTÀ  
SERJETÀ  

KLASSIFIKAZZ

JONI TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

PAHs C    Konċentrazzjoni ta’ PAHs f’żejt tal-ġewż tal-

indi mhux raffinat waqt l-ippressar tal-kopra. 

FOSFA għandha skema ta’ 

konċessjoni fakultattiva għal żejt 

tal-ġewż tal-indi mhux raffinat 

għal livelli ta’ BaP li jaqbżu l-

50μg/kg. 

 Għaż-żejt tal-ġewż tal-indi 

GMP+ International 

għandu limitu għall-erba’ 

PAHs beżo(a)piren, 

benżo(a) antraċen, 

benżo(b) fluworanten u 

krisen ta’ 

400 mikrogramma/kg. 

OVOCOM (GMP) għandu 

limitu għal BaP ta’ 

50 mikrogramma/kg għax-

xaħmijiet tal-għalf. 

Diossina C    Sors potenzjali ta’ kontaminazzjoni bid-

diossina huwa t-tnixxif dirett tal-kopra.  

  Id-dejta ta’ monitoraġġ turi 

li skont l-oriġini, iż-żejt tal-

ġewż tal-indi mhux raffinat 

għandu r-riskju li jkollu l-

livelli ta’ diossina li jaqbżu l-

limiti legali għal dan il-

kontaminant fil-materjali tal-

għalf.  

Żjut minerali C    Kopra li tkun qed titnixxef fit-toroq tista’ tiġbor 

diżil mwaqqa’, li waqt l-ippressar taż-żejt 

jikkonċentra fiż-żejt mhux raffinat. 

  L-istandard GMP 

Netherlandiż jillimita l-

kontenut għal C(10-40) fi 

żjut u xaħmijiet għal 

400 mg/kg. 

Aflatossini C    Meta kopra li ma tkunx tnixxfet sew tinħażen 

għal diversi jiem tista’ tifforma l-aflatossina. 

Ix-xita waqt il-ħżin u t-trasport taċċellera l-

formazzjoni tal-aflatossini. Waqt l-ippressar 

tal-kopra ż-żejt tal-ġewż tal-indi mhux raffinat 
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

jista’ jiġbor xi ftit. 

Residwi ta’ erbiċidi, 

insettiċidi, fungiċidi jew 

rodentiċidi ogħla mill-MRL. 

C    Residwi ta’ pestiċidi nstabu fiż-żejt tal-ġewż 

tal-indi mhux raffinat.  

Ir-Regolament tal-KE 

Nru 396/2005 jipprojbixxi t-

tqegħid f’ċirkolazzjoni ta’ 

komoditajiet bażiċi li ma 

jikkonformawx mal-MRLs 

stabbiliti fl-annessi. Dan ir-

Regolament jippermetti l-użu ta’ 

fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għall-

pestiċidi fil-prodotti pproċessati, 

diment li tiġi żgurata s-sikurezza 

tal-ikel. Il-pożizzjoni ta’ FEDIOL 

(11SAF181) tikkonkludi li abbażi 

tal-kontenut medju taż-żejt fiż-

żerriegħa tal-ġewż tal-indi ta’ 

20%, jenħtieġ li jintuża fattur tal-

ipproċessar ta’  

5 biex jiġi stabbilit l-MRL fiż-żejt 

tal-ġewż tal-indi. 

  

*Il-valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara t-taqsima d) Analiżi tar-riskju, il-paragrafu 2.3 għal aktar 

informazzjoni. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

  Utilitajiet: raffinar u proċessar taż-żejt tal-ġewż tal-indi  

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI 

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Żjut jew lubrikanti idrawliċi 

mit-tagħmir 

C Baxx Għoli 3 Iż-żjut u l-lubrikanti idrawliċi jista’ jkun fihom 

komposti tossiċi. 

 Il-programm meħtieġ minn 

qabel għandu jiżgura li tiġi 

evitata l-kontaminazzjoni ta’ 

prodott ma’ żjut jew lubrikanti 

idrawliċi ta' grad mhux tal-ikel 

u li jiġi minimizzat ir-riskju ta' 

kontaminazzjoni tal-prodott 

ma’ żjut u lubrikanti idrawliċi ta' 

grad tal-ikel. Il-programm 

meħtieġ minn qabel jista' 

jinvolvi r-reġistrazzjoni tal-

kwantitajiet użati. 

 

Kontaminanti preżenti fl-ilma 

bħal PFOS u PFOA 

 

C Baxx Medju 2 L-ilma jintuża fil-proċess tat-tisħiq u tar-

raffinar. 

Skont ir-Regolament Nru 

183/2005/KE, l-ilma użat matul 

il-manifattura tal-għalf għandu 

jkun ta’ kwalità adatta. 

  

Aġenti tat-tindif u sustanzi 

kimiċi tal-bojler 

C Medju Medju 3 L-aġenti tat-tindif u l-fwar (bl-użu ta’ 

sustanzi kimiċi tal-bojler) jiġu f’kuntatt mal-

prodott. 

 L-aġenti tat-tindif użati fis-

sistema tal-produzzjoni 

għandhom jiġu flaxxjati. L-

aġenti tat-tindif u s-sustanzi 

kimiċi tal-bojler għandhom 

ikunu adatti biex jintużaw fl-

industrija tal-ikel. 

 

Fluwidi ta’ tisħin termali 

(THF) mit-tagħmir 

 

C Medju Għoli 4 It-THF xorta jistgħu jintużaw minn dawk li 

mhumiex membri ta’ FEDIOL. 

Skont il-Kodiċi ta’ Prattika ta’ 

FEDIOL dwar it-Tisħin taż-Żjut 

li Jittieklu matul l-Ipproċessar , 

l-użu tat-THF mhux permess. 

Uża tisħin bl-ilma sħun jew bil-

fwar. Inkella, miżura ta’ kontroll 

għandha tiżgura li l-

kontaminazzjoni ta’ prodott bil-

fluwidi tat-tisħin termali hija 

evitata. 

 

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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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

  

 4. Raffinar 

PERIKLU  
KATEGO

RIJA  

PROBABBIL

TÀ  
SERJETÀ  

KLASSIFIKAZZ

JONI TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminanti 

f’għajnuniet tal-

ipproċessar 

(soluzzjoni alkali, aċidi), 

bħall-merkurju fis-soda 

kawstika. 

C Baxx Għoli 3 L-għajnuniet tal-ipproċessar jiġu 

f’kuntatt mal-prodott. 

 Għajnuniet tal-ipproċessar li jiġu f’kuntatt 

dirett maż-żejt għandhom ikunu għal użu 

mal-ikel jew ta’ kwalità ta’ grad tal-ikel. 
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

 4.1 Produzzjoni ta’ żejt tal-ġewż tal-indi raffinat 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

PAHs C Għoli Medju 4 Iż-żejt tal-ġewż tal-indi mhux raffinat 

jista’ jkun kontaminat ħafna b’PAHs 

minħabba prattiki ta’ tnixxif ħżiena. 

Ir-Regolament tal-KE Nru 1881/2006 

jistabbilixxi limitu ta’ 2.0 μg/kg għal 

BaP fi żjut u xaħmijiet maħsuba għal 

konsum dirett mill-bniedem jew għal 

użu bħala ingredjent fl-ikel. 

L-ammont ta’ faħam attiv 

miżjud u l-intensità tal-

proċess tad- 

deodorizzazzjoni irid ikun 

suffiċjenti biex jitneħħew il-

PAHs tqal kif ukoll dawk ħfief. 

Għaż-żejt tal-ġewż tal-

indi GMP+ International 

għandu limitu għall-erba’ 

PAHs beżo(a)piren, 

benżo(a) antraċen, 

benżo(b) fluworanten u 

krisen ta’ 

400 mikrogramma/kg. 

OVOCOM (GMP) 

għandu limitu għal BaP 

ta’ 50 mikrogramma/kg 

għax-xaħmijiet tal-għalf. 

Diossina u PCBs simili 

għad-diossina 

C Baxx Għoli 3 Sors potenzjali ta’ kontaminazzjoni 

b’diossina għaż-żejt huwa t-tnixxif 

ta’ kopra u t-trab tal-ibbliċjar. Iż-żejt 

tal-ġewż tal-indi mhux raffinat minn 

Papua New Guinea nstab li għandu 

riskju għoli li jkun ikkontaminat bid-

diossina. Il-livell ta’ dożaġġ tat-trab 

tal-ibbliċjar waqt ir-raffinar huwa biss 

ta’ 1-3%. Id-diossina tevapora 

parzjalment waqt id-distillazzjoni. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-

kontenut tad-diossina fil-materjal tal-

għalf ta’ oriġini veġetali għal 0.75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) u tillimita s-

somma tad-diossina u PCBs simili 

għad-diossina għal 1.5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ Prattika 

dwar il-kundizzjonijeit tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar għar-raffinar taż-żejt, li 

jinkludi limitu massimu għad-diossina u  

PCBs simili għad-diossina ta’ 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) bħala l-

valur superjuri. 

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn 

fornituri li jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ FEDIOL 

kif elenkati fil-Kodiċi ta’ 

Prattika ta’ FEDIOL dwar il-

kundizzjonijiet tax-xiri ta’ trab 

tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar 

taż-żejt. 

 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

C Medju Medju 3 Residwi ta’ pestiċidi nstabu fiż-żejt Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi tal-

Ikkontrolla ż-żejt tal-ġewż tal-

indi mhux raffinat jew iż-żejt 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

tal-ġewż tal-indi. pestiċidi. Dan ir-Regolament jippermetti 

l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għall-

pestiċidi fi prodotti pproċessati, diment 

li tiġi żgurata s-sikurezza tal-għalf. Dan 

ir-Regolament jippermetti l-użu ta’ fattur 

ta’ proċessar/konċentrazzjoni għal 

pestiċidi fi prodotti pproċessati, diment 

li tiġi żgurata s-sikurezza tal-ikel. Il-

pożizzjoni ta’ FEDIOL (11SAF181) 

tikkonkludi li abbażi tal-kontenut medju 

taż-żejt fiż-żerriegħa tal-ġewż tal-indi 

ta’ 20%, jenħtieġ li jintuża fattur tal-

ipproċessar ta’  

5 biex jiġi stabbilit l-MRL fiż-żejt tal-

ġewż tal-indi. 

raffinat li jkunu deħlin. 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti jistgħu 

jkunu preżenti fl-ambjent. 

Madankollu, il-probabbiltà li ssibhom 

fiż-żejt tal-ġewż tal-indi mhux 

raffinat, hija baxxa ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi l-

limiti għall-għadd ta' residwi ta’ pestiċidi 

fil-materjal tal-għalf. 

  

Aflatossini 

 

 

C Baxx ħafna Għoli 2 Iż-żejt tal-ġewż tal-indi mhux raffinat 

jista’ jkun ikkontaminat bi traċċi tal-

aflatossina.  

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-

aflatossina B1 fil-kopra u l-prodotti 

derivati għal 0.02 mg/kg (abbażi ta’ 

prodott b’kontenut ta’ ndewwa ta’ 12%). 

Ivvalida l-proċess ta’ raffinar 

għat-tneħħija tal-aflatossina. 

L-aflatossini jisparixxu 

taħt kundizzjonijiet ta’ 

raffinar normali.  

Materjali esterni  P Medju Medju 3 Jista’ jkun hemm materjali esterni 

preżenti. 

 Applika prattiki tal-iġjene (eż. 

sistemi magħluqa) u ffiltra 

qabel it-tagħbija. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

 4.2 

Raffinar fiżiku: produzzjoni ta’ distillati ta’ aċidi xaħmin tal-ġewż 

tal-indi 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFI

KAZZJO

NI TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  
LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS INDUSTRIJALI U/JEW 

TERMINI KUNTRATTWALI  
MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

PAH C Għoli Medju 4 PAHs ħfief jikkonċentraw fid-distillat ta’ 

aċidi xaħmin waqt id-deodorizzazzjoni. 

Fil-każ li jkun ġie miżjud faħam attiv, il-

PAHs tqal jitneħħew. 

 Prodott li ma 

jikkonformax ma 

għandux jiġi applikat 

għall-materjal tal-għalf. 

Għaż-żejt tal-ġewż 

tal-indi GMP+ 

International għandu 

limitu għall-erba’ 

PAHs beżo(a)piren, 

benżo(a) antraċen, 

benżo(b) fluworanten 

u krisen ta’ 

400 mikrogramma/kg. 

OVOCOM (GMP) 

għandu limitu għal 

BaP ta’ 

50 mikrogramma/kg 

għax-xaħmijiet tal-

għalf. 

Diossina  C Għoli Għoli 4 Sors potenzjali ta’ kontaminazzjoni 

b’diossina huwa t-tnixxif tal-kopra u t-

trab tal-ibbliċjar. Iż-żejt tal-ġewż tal-indi 

mhux raffinat minn Papua New Guinea 

nstab li għandu riskju għoli li jkun 

ikkontaminat bid-diossina. Il-livell ta’ 

dożaġġ tat-trab tal-ibbliċjar waqt ir-

raffinar huwa biss ta’ 1-3%. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-kontenut tad-

diossina fil-materjal tal-għalf ta’ oriġini veġetali għal 

0.75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) u tillimita s-

somma tad-diossina u PCBs simili għad-diossina 

għal 1.5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali li jkun 

fihom livell ta’ sustanza mhux mixtieqa li jaqbeż il-

limitu legali ma jistgħux jitħalltu għal finijiet ta’ 

diluzzjoni mal-istess prodotti, jew oħrajn, maħsuba 

għall-għalf tal-annimali (id-Direttiva 2002/32/KE). 

Skont ir-Regolament Nru 225/2012 li jemenda r-

Regolament Nru 183/2005 dwar l-Iġjene tal-Għalf, 

għandhom jiġu ttestjati 100% tal-lottijiet ta’ distillati 

ta’ aċidi xaħmin għall-għalf, fir-rigward tas-somma 

Rilaxx pożittiv ta’ lottijiet 

ta’ deodistillati jew 

trattament bil-faħam 

attiv biex tiġi ffiltrata d-

diossina.  

 

Ixtri trab tal-ibbliċjar 

frisk minn fornituri li 

jissodisfaw l-

ispeċifikazzjonijiet ta’ 

FEDIOL kif elenkati fil-

Kodiċi ta’ Prattika ta’ 

FEDIOL dwar il-

kundizzjonijiet tax-xiri 
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

tad-diossini u PCBs simili għad-diossina.  

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ Prattika dwar il-

kundizzjonijeit tax-xiri ta’ trab tal-ibbliċjar għar-

raffinar taż-żejt, li jinkludi limitu massimu għad-

diossina u  PCBs simili għad-diossina ta’ 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) bħala l-valur superjuri. 

ta’ trab tal-ibbliċjar frisk 

għar-raffinar taż-żejt. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Medju Medju 3 Residwi ta’ pestiċidi (klorpirifos-etil, 

malatijon) nstabu fiż-żejt tal-ġewż tal-

indi mhux raffinat. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 jistabbilixxi limiti għar-

residwi tal-pestiċidi. Dan ir-Regolament jippermetti 

l-użu ta’ fattur ta’ proċessar/konċentrazzjoni għall-

pestiċidi fi prodotti pproċessati, diment li tiġi żgurata 

s-sikurezza tal-għalf. 

Ikkontrolla ż-żejt tal-

ġewż tal-indi mhux 

raffinat jew id-distillat ta’ 

aċidi xaħmin li jkunu 

deħlin. 

 

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Baxx Għoli 3 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti jistgħu 

jkunu preżenti fl-ambjent. Madankollu, 

il-probabbiltà li ssibhom fiż-żejt tal-

ġewż tal-indi mhux raffinat, hija baxxa 

ħafna, iżda waqt ir-raffinar fiżiku dawn 

jikkonċentraw fid-distillati ta’ aċidi 

xaħmin. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi l-limiti għall-

għadd ta' residwi ta’ pestiċidi fil-materjal tal-għalf. 

Prodott li ma 

jikkonformax ma 

għandux jiġi applikat 

għall-materjal tal-għalf. 

 

         

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

 4.3. 

Raffinar kimiku: produzzjoni ta’ stokkijiet tas-sapun tal-ġewż 
tal-indi u żjut aċidi ħielsa mid-deodistillati 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

PAHs 

 

C Għoli Medju 4 Waqt ir-raffinar kimiku, il-

kontenut ta’ PAH tal-aċidi 

xaħmin huwa mistenni li jkun 

simili għal dak taż-żejt tal-

ġewż tal-indi mhux raffinat.  

 Prodott li ma jikkonformax ma 

għandux jiġi applikat għall-

materjal tal-għalf. 

Għaż-żejt tal-ġewż tal-indi 

GMP+ International għandu 

limitu għall-erba’ PAHs 

beżo(a)piren, benżo(a) 

antraċen, benżo(b) 

fluworanten u krisen ta’ 

400 mikrogramma/kg. 

OVOCOM (GMP) għandu 

limitu għal BaP ta’ 

50 mikrogramma/kg għax-

xaħmijiet tal-għalf. 

Residwi tal-pestiċidi ogħla 

mill-MRL, jiġifieri residwi ta' 

erbiċidi, insettiċidi, 

fungiċidi jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx Medju 2 S’issa ma nstabu l-ebda 

residwi ta’ pestiċidi fiż-żejt tal-

ġewż tal-indi mhux raffinat. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 

jistabbilixxi limiti għar-residwi 

tal-pestiċidi. Dan ir-

Regolament jippermetti l-użu 

ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni 

għall-pestiċidi fi prodotti 

pproċessati, diment li tiġi 

żgurata s-sikurezza tal-għalf. 

  

Residwi ta’ pestiċidi kif 

elenkati fid-Direttiva tal-

UE 2002/32 għal sustanzi 

mhux mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Baxx ħafna Għoli 2 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti 

jistgħu jkunu preżenti fl-

ambjent. Madankollu, il-

probabbiltà li ssibhom fiż-żejt 

tal-ġewż tal-indi mhux raffinat, 

hija baxxa ħafna.  

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tistabbilixxi l-limiti għall-għadd 

ta' residwi ta’ pestiċidi fil-

materjal tal-għalf. 

  

Aflatossini C Baxx Għoli 3 L-aflatossini jitneħħew 

permezz tat-trattament taż-

Id-Direttiva 2002/32/KE 

tillimita l-aflatossina B1 fil-
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

żejt mhux raffinat bl-użu ta’ 

trab tal-ibbliċjar u karbonju 

attivat.  

L-aflotossini jinħallu fl-ilma. 

Waqt ir-raffinar kimiku 

kwalunkwe Aflatossina li tifdal 

se titneħħa miż-żejt u 

tikkonċentra fid-deodistillati. 

kopra u l-prodotti derivati għal 

0.02 mg/kg (abbażi ta’ prodott 

b’kontenut ta’ ndewwa ta’ 

12%). 

Diossina C Għoli Għoli 4 Il-preżenza tad-diossina 

tiddependi fuq l-oriġini taż-żejt 

tal-ġewż tal-indi mhux raffinat.  

 Rilaxx pożittiv.  
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

 4.4 Raffinar kimiku: produzzjoni ta’ deodistillati tal-ġewż tal-indi 

PERIKLU  
KATEGORI

JA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIF

IKAZZJO

NI TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  
LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS INDUSTRIJALI 

U/JEW TERMINI KUNTRATTWALI  
MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

         

PAH C Għoli Medju 4 PAHs ħfief jikkonċentraw fid-

distillati waqt id-deodorizzazzjoni. 

Fil-każ li jkun ġie miżjud faħam 

attiv, il-PAHs tqal jitneħħew. 

 Prodott li ma jikkonformax ma għandux jiġi 

applikat għall-materjal tal-għalf. 

Għaż-żejt tal-ġewż tal-

indi GMP+ International 

għandu limitu għall-erba’ 

PAHs beżo(a)piren, 

benżo(a) antraċen, 

benżo(b) fluworanten u 

krisen ta’ 

400 mikrogramma/kg. 

OVOCOM (GMP) 

għandu limitu għal BaP 

ta’ 50 mikrogramma/kg 

għax-xaħmijiet tal-għalf. 

Diossina  C Medju Għoli 4 Sors potenzjali ta’ kontaminazzjoni 

mid-diossina waqt ir-raffinar taż-

żejt huwa t-trab tal-ibbliċjar. Waqt 

ir-raffinar kimiku, id-diossini 

jikkonċentraw fid-deodistillati. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tillimita l-kontenut tad-

diossina fil-materjal tal-għalf ta’ oriġini veġetali 

għal 0.75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) u tillimita 

s-somma tad-diossina u PCBs simili għad-

diossina għal 1.5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

 

Prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali li jkun 

fihom livell ta’ sustanza mhux mixtieqa li jaqbeż 

il-limitu legali ma jistgħux jitħalltu għal finijiet ta’ 

diluzzjoni mal-istess prodotti, jew oħrajn, 

maħsuba għall-għalf tal-annimali (id-

Direttiva 2002/32/KE). 

 

 

Id-deodistillati mir-raffinar kimiku huma 

pprojbiti milli jintużaw fl-għalf ħlief jekk 

ikunu ġew trattati sabiex jiġi żgurat li l-

livelli ta’ diossina qed jaqblu mal-limiti 

tad-Direttiva 2002/32 dwar Sustanzi 

Mhux Mixtieqa (ara wkoll l-iskeda 

informattiva ta’ FEDIOL dwar 

deodistillati trattati għall-użu fl-għalf 

Ref. 12SAF196).  

Prodotti xaħmin miksuba minn proċessi 

ta’ raffinar ta’ lottijiet li jikkombinaw 

fażijiet ta’ raffinar fiżiku u kimiku fl-uniku 

u l-istess tagħmir jistgħu jintużaw għal 

finijiet tal-għalf, diment li jkun hemm 

evidenza analitika li turi li ġew rispettati 
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

Skont ir-Regolament Nru 225/2012 li jemenda 

r-Regolament Nru 183/2005 dwar l-Iġjene tal-

Għalf, għandhom jiġu ttestjati 100% tal-lottijiet 

ta’ deodistillati għall-għalf, fir-rigward tas-

somma ta’ diossini u PCBs simili għad-

diossina.  

 

FEDIOL żviluppat Kodiċi ta’ Prattika dwar il-

kundizzjonijeit tax-xiri ta’ trab tal-ibbliċjar għar-

raffinar taż-żejt, li jinkludi limitu massimu għad-

diossina u  PCBs simili għad-diossina ta’ 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) bħala l-valur 

superjuri. 

l-limiti għar-residwi tad-diossina u l-

pestiċidi. 

 

Ixtri trab tal-ibbliċjar frisk minn fornituri li 

jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet ta’ 

FEDIOL kif elenkati fil-Kodiċi ta’ Prattika 

ta’ FEDIOL dwar il-kundizzjonijiet tax-

xiri ta’ trab tal-ibbliċjar frisk għar-raffinar 

taż-żejt. 

 

Residwi tal-

pestiċidi ogħla mill-

MRL, jiġifieri 

residwi ta' erbiċidi, 

insettiċidi, fungiċidi 

jew rodentiċidi 

ogħla mill-MRL. 

C Baxx Medju 3 S’issa ma nstabu l-ebda residwi ta’ 

pestiċidi fiż-żejt tal-ġewż tal-indi 

mhux raffinat. 

Ir-Regolament Nru 396/2005 jistabbilixxi limiti 

għar-residwi tal-pestiċidi. Dan ir-Regolament 

jippermetti l-użu ta’ fattur ta’ 

proċessar/konċentrazzjoni għall-pestiċidi fi 

prodotti pproċessati, diment li tiġi żgurata s-

sikurezza tal-għalf. 

  

Residwi ta’ 

pestiċidi kif 

elenkati fid-

Direttiva tal-

UE 2002/32 għal 

sustanzi mhux 

mixtieqa fil-materjal 

tal-għalf 

C Medju Għoli 4 Uħud mill-pestiċidi pprojbiti jistgħu 

jkunu preżenti fl-ambjent. 

Madankollu, il-probabbiltà li 

ssibhom fiż-żejt tal-ġewż tal-indi 

mhux raffinat, hija baxxa ħafna, 

iżda jikkonċentraw fid-distillati waqt 

ir-raffinar. 

Id-Direttiva 2002/32/KE tistabbilixxi l-limiti għall-

għadd ta' residwi ta’ pestiċidi fil-materjal tal-

għalf. 

Id-deodistillati minn raffinar kimiku 

huma pprojbiti milli jintużaw fl-għalf ħlief 

jekk ikunu ġew trattati sabiex jiġi żgurat 

li l-livelli ta’ residwu ta’ pestiċidi huma 

limiti li jaqblu mad-Direttiva 2002/32 

dwar Sustanzi Mhux Mixtieqa (ara wkoll 

l-iskeda informattiva ta’ FEDIOL dwar 

deodistillati trattati għall-użu fl-għalf 

Ref. 12SAF196). 

 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Kodi%C4%8Bi%20ta%E2%80%99%20prattika%20dwar%20il-kundizzjonijiet%20tax-xiri%20ta%E2%80%99%20FBE%20g%C4%A7ajnuniet%20tal-iffiltrar%20-%20Di%C4%8Bembru%202014.pdf
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

 A. Ħżin ta’ kopra u trasport ta’ kopra lejn il-mitħna taż-żejt* 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, 

STANDARDS INDUSTRIJALI 

U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Aflatossini C    Meta kopra li ma tkunx tnixxfet sew 

tinħażen għal diversi jiem tista’ tifforma l-

aflatossina. 

Ix-xita waqt il-ħżin u t-trasport taċċellera l-

formazzjoni tal-aflatossini. 

  Ħżin u trasport 
il-kumpaniji jridu jipproteġu l-
kopra 
mix-xita u mill-ilma baħar. 
Ossiġenazzjoni waqt il-ħżin. 
 
Jekk il-kopra tiġi proċessata 
direttament wara l-ħsad, ir-
riskju li tifforma l-aflatossina 
huwa baxx. 

Materjal estern P    Jista’ jkun preżenti materjal estern bħall-

ġebel minn trakkijiet maħmuġin u frak tal-

ħġieġ, rodituri mejta u weraq tas-siġar. 

  L-imtieħen taż-żejt għandhom 
jispezzjonaw 
il-kopra li tkun dieħla u 
għandhom 
ineħħu l-materjal estern. 

*Il-valutazzjoni tar-riskji barra l-UE hija barra l-ambitu ta’ dan id-dokument. Ara d-Dokument ta’ metodoloġija, il-paragrafu 2.3 għal aktar 

informazzjoni. 
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

 

 B. 

Ġdid 

Trasport ta’ żejt tal-ġewż tal-indi u prodotti derivati għall-

applikazzjoni fl-għalf b’vettura tank, tank ferrovjarju, ċattra jew 

bastiment ta’ mal-kosta (eskluż bastiment li jbaħħar fl-oċean). 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni minn 

merkanzija preċedenti 

        

- Vetturi tank, tankijiet 
ferrovjarji u ċattri  

C Medju Għoli 4 Il-vetturi tank u ċ-ċattri setgħu ntużaw 

għal prodotti mhux kompatibbli mal-ikel 

jew mal-għalf bħall-petrokimiċi. 

 Il-vetturi tank u ċ-ċattri li 

mhumiex dedikati għat-

trasport ta’ materjal tal-ikel 

jew materjal tal-għalf jenħtieġ 

li jkunu għaddew minn 

proċedura ta’ tindif validata. 

 

- Vetturi tank, kontenituri tank, 

tankijiet ferrovjarji u ċattri li 

jsegwu l-istandards tal-UE 

għat-trasport tal-materjal tal-

ikel 

C Baxx Għoli 3 It-trasport tal-biċċa l-kbira taż-żjut 

veġetali jsir permezz ta’ trasport li huwa 

dedikat għall-oġġetti tal-ikel. 

Ir-Regolament dwar l-Iġjene 

tal-Ikel Nru KE/852/2004 

jirrikjedi li t-trasport ta’ oġġetti 

tal-ikel likwidi permezz ta’ 

vetturi tank, tankijiet ferrovjarji 

u ċattri jkun dedikat għal dak 

tal-oġġetti tal-ikel. 

 

Kodiċi ta’ prattika ta’ ħidma ta’ 

FEDIOL għat-trasport 

voluminuż b’kontejners tank u 

bit-triq ta’ xaħmijiet u żjut 

għall-użu dirett fl-ikel (Ref 

07COD138). 

Ikkontrolla l-merkanziji 

preċedenti permezz tal-gwida 

prattika ta’ FEDIOL għal 

merkanzija/i preċedenti għall-

mezzi ta’ trasport u l-kisi tat-

tankijiet (Ref 07COD143F). 

 

- Bastimenti tank ta’ mal-kosta 

li jsegwu l-istandards tal-UE 

għat-trasport tal-oġġetti tal-

C Baxx Għoli 3 Il-bastimenti tank ta’ mal-kosta li jġorru 

żjut u xaħmijiet waqt vjaġġi bil-baħar 

qosra fl-UE irid ikollhom bħala minimu 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Ikkontrolla l-merkanziji 

preċedenti permezz tal-gwida 

prattika ta’ FEDIOL għal 

 

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%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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Għalf 

R 

 

 

 

Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

ikel assolut bħall-merkanziji preċedenti 

immedjati prodott li huwa oġġett tal-ikel 

jew prodott li jidher fuq il-lista tal-UE ta’ 

merkanziji immedjati aċċettati tad-

Direttiva 96/3/KE. 

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

merkanzija/i preċedenti għall-

mezzi ta’ trasport u l-kisi tat-

tankijiet (Ref 07COD143F). 

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru ta’ 

FOSFA. Ċertifikat Masters 

ikkombinat FOSFA ffirmat 

mill-Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

ffirmata mis-sid tal-vapur jew 

aġent awtorizzat, applikabbli 

qabel kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija. 

Kontaminazzjoni mill-aġenti 

tat-tindif 

        

- Vetturi tank, tankijiet 

ferrovjarji u ċattri 

C Medju Medju 3 Riskju akbar fl-istazzjonijiet tat-tindif li 

jnaddfu kemm tankijiet tal-għalf kif ukoll 

tankijiet ta’ sustanzi kimiċi f’sit wieħed. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). 

 

 

Applika prattiki tajba għat-

tindif tat-tankijiet. 

 

. 

 

 

 

- Bastimenti tank ta’ mal-kosta C Medju Medju 3 Riskju akbar fil-każ li l-bastiment ta’ 

mal-kosta ma jkunx dedikat għal oġġetti 

tal-ikel jew tal-għalf. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru ta’ 

FOSFA. 

Ċertifikat Masters ikkombinat 

FOSFA ffirmat mill-

Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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R 

 

 

 

Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

ffirmata mis-sid tal-vapur jew 

aġent awtorizzat, applikabbli 

qabel kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija.  

Fluwidi ta’ tisħin jew tkessiħ 

mit-tagħmir 

        

- Vetturi tank  C Baxx Għoli 3 Jintużaw it-tankijiet tal-azzar 

inossidabbli li jissaħħnu bl-ilma tat-

tberrid mill-mutur permezz ta’ sistema 

ta’ ħitan doppji (u mhux kojlijiet).  

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). 

L-użu ta’ fluwidi ta’ tisħin 

termali f’sistemi ta’ tisħin dirett 

huwa pprojbit. 

 

- Tankijiet ferrovjarji, ċattri 

tankijiet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bastimenti tank ta’ mal-
kosta 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Baxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baxx 

Għoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għoli 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta 

jistgħu jintużaw. Madankollu, minħabba 

t-temperaturi ta’ tisħin relattivament 

baxxi applikati waqt it-trasport, il-

possibbiltà ta’ tnixxija tal-fluwidi tat-

tisħin termali fil-prodott hija baxxa. 

 

 

 

 

 

Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta 

jistgħu jintużaw. Madankollu, minħabba 

t-temperaturi ta’ tisħin relattivament 

baxxi applikati waqt it-trasport, il-

possibbiltà ta’ tnixxija tal-fluwidi tat-

tisħin termali fil-prodott hija baxxa. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL 

għat-trasport voluminuż ta’ 

żjut u xaħmijiet lejn jew fl-

Unjoni Ewropea (Ref 

14COD152). (inkluż il-

proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

Il-kojlijiet tat-tisħin tat-tankijiet 

ferrovjarji jridu jkunu tal-azzar 

inossidabbli. 

Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, it-trasportatur taż-żejt 

irid jipprovdi għad-

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett possibbli u janalizza 

skont il-każ jekk ikun hemm 

bżonn.  

 

 

Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, it-trasportatur taż-żejt 

irid jipprovdi għad-

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett possibbli u janalizza 

skont il-każ jekk ikun hemm 

bżonn. 

L-użu ta’ tisħin bl-ilma sħun 

jew bil-fwar huwa 

rakkomandat. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

 

Materjal estern P Medju Medju 3   Pjan ta’ kwalità jenħtieġ li 

jirrikjedi t-tagħbija ta’ vetturi 

tank bi żjut raffinati taħt saqaf. 

 

Adulterazzjoni C/P/B Medju Medju 3 L-adulterazzjoni bi żjut minerali ġrat bit-

trasport ta’ żjut fil-pajjiżi ta’ oriġini ta’ 

dawn iż-żjut. 

Kodiċi ta’ prattika ta’ ħidma ta’ 

FEDIOL għat-trasport 

voluminuż b’kontejners tank u 

bit-triq ta’ xaħmijiet u żjut 

għall-użu dirett fl-ikel (Ref 

07COD138). 

Analizza l-lottijiet kollha li 

deħlin. 

 

Applikazzjoni tar-rekwiżiti 

obbligatorji minimi tal-Kodiċi 

ta’ prattika ta’ ħidma ta’ 

FEDIOL għat-trasport 

voluminuż b’kontejners tank u 

bit-triq ta’ xaħmijiet u żjut 

għall-użu dirett fl-ikel bħad-

disponibbiltà tal-inħawi fejn 

ikun it-trakk waqt il-vjaġġ u l-

issiġillar tat-tank 

(Ref 07COD138). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

  C. Ħżin ta’ żejt tal-ġewż tal-indi 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  
PROBABBILTÀ  SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni minħabba 

nuqqas ta’ 

segregazzjoni(kontaminazzjo

ni minn merkanziji preċedenti, 

użu ta’ ġonot skorretti, tagħmir 

kondiviż) 

C Baxx Għoli 3 Din il-klassifikazzjoni tar-riskju 

tapplika għal terminali li 

jaħżnu kemm sustanzi kimiċi 

kif ukoll żjut veġetali. Ikun 

hemm inqas riskju involut 

meta t-terminal tat-tankijiet 

japplika l-lista tal-UE ta’ 

merkanziji preċedenti 

aċċettabbli waqt trasport bil-

baħar għall-ħżin ta’ żjut 

veġetali. L-inqas riskju huwa 

involut meta ż-żjut veġetali 

jinħażnu f’tankijiet dedikati 

għall-ħżin ta’ oġġetti tal-ikel. 

It-terminals fl-UE li jaħżnu ż-

żjut u x-xaħmijiet għall-

applikazzjoni fl-ikel huma 

obbligati japplikaw l-HACCP 

(ir-Regolament tal-KE 

Nru 852/2004) 

 

Tankijiet tal-ħżin dedikati 

għall-ikel jew l-għalf. Inkella, 

it-tankijiet tal-ħżin iridu mill-

inqas jaderixxu mar-regoli tal-

UE dwar merkanziji 

preċedenti li ġew stabbiliti 

għat-trasport bil-baħar fid-

Direttiva 96/3/KE. 

 

Kontaminazzjoni mill-aġenti 

tat-tindif 

C Baxx Għoli 3 Din il-klassifikazzjoni tar-riskju 

tapplika għal terminali li 

jaħżnu kemm sustanzi kimiċi 

kif ukoll żjut veġetali. Jistgħu 

ma jużawx aġenti tat-tindif li 

huma tajbin sabiex jintużaw fl-

industrija tal-ikel. Il-

probabbiltà li jintużaw l-aġenti 

tat-tindif il-ħżiena għal 

terminals tat-tankijiet fl-UE li 

japplikaw l-HACCP u li 

jżommu l-ħżin taż-żjut veġetali 

u tas-sustanzi kimiċi separati 

minn xulxin, hija baxxa ħafna. 

 L-aġenti tat-tindif iridu jkunu 

adatti biex jintużaw fl-

industrija tal-ikel. 

 

 

Solvent mill-kisi C Baxx Għoli 3 Solventi minn kisjiet verġni li 

jmorru fuq iż-żejt, li waqt ir-

raffinar jistgħu jispiċċaw fid-

 Uża tankijiet tal-azzar 

inossidabbli jew fil-każ li 

jintużaw tankijiet b’kisi verġni, 
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

distillati tal-aċidi xaħmin. tagħlifx l-FAD. 

Fluwidi tat-tisħin termali 

minn tagħmir li mhux qed 

jaħdem tajjeb 

C Baxx Għoli 3 Il-fluwidi tat-tisħin termali 

tossiċi xorta jistgħu jintużaw. 

Madankollu, minħabba t-

temperaturi ta’ tisħin 

relattivament baxxi applikati 

matul il-ħżin, il-possibbiltà ta’ 

tnixxija tal-fluwidi tat-tisħin 

termali fil-prodott hija baxxa. 

 Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, il-kumpanija tal-ħżin 

trid tipprovdi għal 

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett u tanalizza skont il-każ, 

jekk ikun hemm bżonn.  

L-użu ta’ tisħin bl-ilma u l-fwar 

huwa rakkomandat. 

Użu ħażin tal-addittivi C Baxx Għoli 3 Addittivi permessi għal żejt 

tal-ikel applikat għal żejt li jkun 

sejjer għall-għalf - jew viċi 

versa - li għal dan l-użu 

jistgħu ma jiġux approvati. 

 Aqbel dwar speċifikazzjonijiet 

ċari fir-rigward tal-użu tal-

addittivi 

 

Adulterazzjoni b’żejt 

minerali 

 Baxx Għoli 3 L-adulterazzjoni bi żjut 

minerali ġrat fil-pajjiżi tal-

oriġini. Il-kontroll ġie 

intensifikat u l-possibbiltà li 

sseħħ adulterazzjoni naqset. 
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

 D. Trasport ta’ żejt tal-ġewż tal-indi b’bastiment li jbaħħar fl-oċean 

PERIKLU  
KATEG

ORIJA  

PROBABBILT

À  
SERJETÀ  

KLASSIFIK

AZZJONI 

TAR-

RISKJU  

ĠUSTIFIKAZZJONI  

LEĠIŻLAZZJONI, STANDARDS 

INDUSTRIJALI U/JEW TERMINI 

KUNTRATTWALI  

MIŻURA TA’ KONTROLL   RIMARKI  

Kontaminazzjoni fit-trasport         

- Kontaminazzjoni minn 

merkanziji preċedenti preżenti 

fit-tankijiet jew fil-pajpijiet 

C Medju  Medju 3  Bastimenti li jbaħħru fl-oċean li jkunu 

qed iġorru żjut u xaħmijiet għal użu fl-

ikel fl-UE jrid ikollhom bħala minimu 

assolut bħala l-merkanziji preċedenti 

immedjati prodott li hu oġġett tal-ikel 

jew prodott li jidher fuq il-lista tal-UE ta’ 

merkanziji immedjati aċċettati tad-

Direttiva 96/3/KE. 

Id-Direttiva 96/3/KE (Deroga għar-

Regolament tal-KE Nru 852/2004) 

tirrikjedi li t-tagħbiji preċedenti 

għandhom jiġu kkontrollati.   

 

 

Il-kuntratti FOSFA jobbligaw lill-

bejjiegħ jinforma lix-xerrej x’kienu t-

tliet merkanziji preċedenti waqt it-

trasport bil-baħar taż-żjut u x-

xaħmijiet. 

 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL għat-

trasport voluminuż ta’ żjut u 

xaħmijiet lejn jew fl-Unjoni Ewropea 

(Ref 14COD152).(inkluż il-proċeduri 

operattivi ta’ FOSFA). 

Ċertifikat ta’ FOSFA tal-

konformità, l-indafa u l-

adattabbiltà tat-tankijiet ta’ 

Vapur maħruġ minn 

Supretendent ta’ Membru ta’ 

FOSFA. Ċertifikat Masters 

ikkombinat FOSFA ffirmat 

mill-Kaptan/Ewwel Uffiċjal jew 

dikjarazzjoni ekwivalenti 

ffirmata mis-sid tal-vapur jew 

aġent awtorizzat, applikabbli 

qabel kwalunkwe tagħbija jew 

trasferiment ta’ merkanzija. 

 

       L-użu ta’ pipelines dedikati fit-

tagħbija u l-ħatt. 

 

- Kontaminazzjoni minn aġenti 

tat-tindif  

C Baxx  Għoli 3 Normalment il-kummerċ marittimu 

jaderixxi ma’ prattika tajba. 

 Iċċekkja l-ġurnal ta’ abbord 

tal-vapur.  

 

Solvent mill-kisi C Baxx Għoli 3 Solventi minn kisjiet verġni li jmorru fuq 

iż-żejt, li waqt ir-raffinar jistgħu 

 Uża tankijiet tal-azzar 

inossidabbli jew fil-każ li 

jintużaw tankijiet b’kisi verġni, 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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Valutazzjoni tar-riskju tal-katina ta’ prodotti taż-żejt tal-ġewż tal-indi 

jispiċċaw fid-distillati tal-aċidi xaħmin. tagħlifx l-FAD. 

Fluwidi tat-tisħin termali 

(THF) minn tagħmir li mhux 

qed jaħdem tajjeb 

C Baxx Għoli 3 Il-fluwidi tat-tisħin termali tossiċi xorta 

jistgħu jintużaw. Madankollu, minħabba 

t-temperaturi ta’ tisħin relattivament 

baxxi applikati waqt it-trasport, il-

possibbiltà ta’ tnixxija tal-fluwidi tat-

tisħin termali fil-prodott hija baxxa. 

Kodiċi ta’ Prattika ta’ FEDIOL għat-

trasport voluminuż ta’ żjut u 

xaħmijiet lejn jew fl-Unjoni Ewropea 

(inkluż il-proċeduri operattivi ta’ 

FOSFA). 

Jekk intużaw fluwidi tat-tisħin 

termali, it-trasportatur taż-żejt 

irid jipprovdi għad-

dokumentazzjoni dwar it-telf 

nett possibbli u janalizza 

skont il-każ jekk ikun hemm 

bżonn. 

L-użu ta’ tisħin bl-ilma u l-fwar 

huwa rakkomandat. 

Żjut idrawliċi minn pompi 

portabbli li mhux qed 

jaħdmu tajjeb 

C Baxx Għoli 3 Iż-żjut idrawliċi minn pompi portabbli 

jistgħu jkunu tossiċi. 

 L-użu ta’ pompi portabbli 

b’separazzjoni ċara tal-mutur 

idrawliku mill-pompa. Jekk le, 

iridu jintużaw żjut idrawliċi ta’ 

kwalità ta’ grad tal-ikel. 

Muturi idrawliċi li huma 

direttament marbuta mal-

pompa jippermettu tnixxijiet 

mhux mixtieqa ta’ żejt idrawliku 

fiż-żejt veġetali fil-każ ta’ ħsara 

fis-siġill. 

Adulterazzjoni b’żejt 

minerali 

 Baxx Għoli 3 L-adulterazzjoni bi żjut minerali ġrat fil-

pajjiżi tal-oriġini. Il-kontroll ġie 

intensifikat u l-possibbiltà li sseħħ 

adulterazzjoni naqset. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Trasport%20voluminu%C5%BC%20ta%E2%80%99%20%C5%BCjut%20lejn%20jew%20fl-UE.pdf
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10. Anness Rekwiżiti minimi ta’ monitoraġġ - settur taż-żejt 

veġetali u d-dqiq tal-proteina 

1. Pjan ta’ monitoraġġ għaż-żrieragħ żejtnin, iż-żejt veġetali u l-prodotti 

sekondarji 

Il-parteċipanti fis-sistema tal-EFISC għandhom jimplimentaw pjan ta' 

monitoraġġ kif deskritt fil-Kodiċi tal-EFISC §4.4.3.  

Fil-każ li tkun disponibbli dejta mhux suffiċjenti għall-valutazzjoni tar-

riskju, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti minimi ta’ monitoraġġ li ġejjin. 

L-għadd minimu totali tal-analiżi se jiddependi mill-volum ta' materjali tal-għalf 

f'tunnellati manifatturati f'post wieħed kif muri fit-tabelli ta' hawn taħt. 

Tabella A. Żrieragħ żejtnin, espellent, dqiq, qxur u leċitina 

Produzzjoni annwali 

f'tunnellati/Parametru 

< 300.000 ≥300.000 

<600.000 

≥600.000 

Aflatossina B1* 4 6 8 

DON 4 6 8 

ZEA 4 6 8 

Diossina 4 6 8 

PCB simili għad-

Diossina 

4 6 8 

PCB 4 6 8 

Salmonella 52 52 52 

Metalli tqal (Pb, As, 

Hg, CD) 

4 6 8 

Pestiċidi (fiż-żrieragħ) 4 6 8 

Pestiċidi (fid-dqiq) 4 6 8 

 

* Il-prodotti li ġejjin għandhom riskju ogħla għall-aflotossini: żerriegħa tal-

qoton, karawett, espellent tal-karawett, karawett estratt, kopra mnixxfa, 

espellent tal-kopra, kopra estratta u espellent tal-ġewż.  Irid jitwettaq għadd 

addizzjonali ta’ analiżijiet (Ara t-tabella C). 
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Tabella B. Għadd ta’ eżaminazzjonijiet skont il-produzzjoni annwali 

f’tunnellati għal post wieħed għal żjut u xaħmijiet tal-għalf (mhux 

raffinati, raffinati jew protetti mill-kirxa) u l-prodotti sekondarji 

tagħhom 

Produzzjoni annwali 

f'tunnellati/Parametru 

< 100.000 ≥100.000 

<250.000 

≥250.000 

Diossina* 8 10 12 

PCB dl* 8 10 12 

PCB 8 10 12 

Nikil** 4 6 8 

Pestiċidi 4 6 8 

PAH (BAP) 4 6 8 

 

* Pjan ta’ kontroll għall-ittestjar tad-diossina ta’ distillati ta’ aċidi xaħmin, 

distillati ta’ aċidi xaħmin tal-palm, deodistillati idroġenizzati, stokk tas-sapun u 

żjut aċidi u żejt tal-ġewż tal-indi mhux raffinat (ara l-Kodiċi ta’ prattika ta’ 

FEDIOL dwar id-diossini). 

**Analiżi biss meta n-nikil jintuża fil-proċess tal-manifattura. 

L-ebda eżaminazzjoni għall-mikotossini bi żjut veġetali u xaħmijiet bl-eżenzjoni 

ta’ żejt tal-ġewż tal-indi mhux raffinat: ara t-tabella C 

Tabella C. Għadd ta’ analiżijiet addizzjonali tal-Aflatossina B1 skont il-

post/is-sena 

Produzzjoni annwali 

f'tunnellati/Parametru 

< 300.000 ≥300.000 

<600.000 

≥600.000 

Aflatossina B1 12 16 24 
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