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Wersja 3.1 

 

Obowiązuje od: listopada 2014 r.  

Następujące dokumenty dotyczące poszczególnych sektorów zostały opracowane przez odpowiednie 
organizacje europejskie z danego sektora we współpracy z EFISC: 
 
Starch Europe Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji bezpiecznych 

materiałów paszowych w wyniku przetwarzania skrobi 

 
FEDIOL Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji 

bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku rozdrabniania 
nasion oleistych i rafinacji oleju roślinnego  
 

EBB Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji bezpiecznych 
materiałów paszowych w wyniku przetwarzania biodiesla 

 

Niniejszy kodeks europejski jest dostępny dla innych producentów materiałów paszowych dzięki 
opracowaniu dokumentów sektorowych.  

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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Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji 

bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku rozdrabniania nasion 
oleistych i rafinacji oleju roślinnego 

 
 

1. Wstęp 
 

Członkowie organizacji FEDIOL rozdrabniają ponad 35 mln ton nasion oleistych 
rocznie i produkują 11 mln ton olejów roślinnych. Ponadto poddają dalszemu 
przerobowi 6 mln ton olejów importowanych. Członkowie FEDIOL produkują także 
25 mln ton śrut i są ważnym podmiotem na rynku UE będącym największym 
światowym rynkiem dla tego rodzaju produktów, na którym poziom spożycia 
śruty sięga 57 mln ton (źródło: Oilworld). Dane statystyczne na ten temat można 
również uzyskać pod adresem: http://www.fediol.eu/ 

W całej Europie znajduje się około 150 przedsiębiorstw zajmujących się 
przetwórstwem nasion oleistych i produkcją olejów i tłuszczów roślinnych, które 
w sumie zatrudniają około 20 tys. osób. 

 
Unijna branża olejarska oraz śrut białkowych zajmuje się przetwórstwem 
różnego rodzaju nasion oleistych, owoców oraz orzechów w celu produkcji olejów 

roślinnych – przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zwierzęta, jak również 
na potrzeby technicznych – oraz w celu produkcji śrut nasion oleistych 

stosowanych jako bogate w białko pasze. Zakłady tłoczenia są zazwyczaj 
wyposażone w urządzenia do rafinacji służące do wytwarzania produktów 
tłuszczowych, które mogą być stosowane w żywności, paszach lub w celach 

technicznych. Sekcje b oraz c niniejszego dokumentu zawierają bardziej 
szczegółowe informacje dotyczące materiałów paszowych produkowanych przez 

branżę i stosowanych przez nią procesów produkcyjnych. 
 
Aby wesprzeć przedsiębiorstwa w dostarczaniu bezpiecznych produktów, FEDIOL 

przeprowadził ocenę ryzyka w łańcuchach materiałów paszowych otrzymywanych 
z najistotniejszych roślin uprawnych przetwarzanych przez podmioty sektora 

(zob. również sekcja d). Oceny te zapewniają przedsiębiorstwom zajmującym się 
tłoczeniem nasion oleistych i rafinacją oleju możliwość dokonania ewaluacji 
swojego własnego systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz. Wspierają one 

również te przedsiębiorstwa w prowadzeniu dialogu dotyczącego kontroli 
łańcucha z ich klientami, dostawcami i innymi zainteresowanymi stronami. W ten 

sposób oceny ryzyka przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa łańcucha 
pasz. FEDIOL zwraca uwagę na fakt, że główna odpowiedzialność za dostarczanie 
bezpiecznej paszy spoczywa na przedsiębiorstwach i że przeprowadzanie tego 

rodzaju ocen nie może zwolnić ich z tej odpowiedzialności. Metody oceny ryzyka 
zawierające środki kontrolne stanowią dalsze rozwinięcie koncepcji programów 

warunków wstępnych (PWW) wspomnianej w rozdziale 5 przewodnika 
wspólnotowego towarzyszącego niniejszemu dokumentowi. 

 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970093/f1.html
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2. Wykaz materiałów paszowych 
 

Nasiona rzepaku, soi, słonecznika, surowy olej palmowy, surowy olej z nasion 
palmowych oraz surowy olej kokosowy stanowią najważniejsze surowce 
przetwarzane przez unijny sektor olejarski oraz śrut białkowych. 

 
Nazwa Numer w 

katalogu 

materiałów 

paszowych 

68/2013 

Numer w 

internetowym 

rejestrze 

materiałów 

paszowych 

Opis 

Śruta poekstrakcyjna 

z zarodków 

kukurydzy 

1.2.12 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję przetworzonych 

zarodków kukurydzy. 

Makuch z siemienia 

lnianego 

2.8.2 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion lnu. 

(Minimalna czystość botaniczna: 93%). 

Śruta poekstrakcyjna 

lniana 

2.8.3 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią 

obróbkę cieplną makuchu z siemienia lnianego. Może być chroniony przed 

degradacją w żwaczu. 

Makuch paszowy z 

siemienia lnianego 

2.8.4 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion lnu. 

(Minimalna czystość botaniczna: 93%). Może zawierać maksymalnie 1% 

wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. 

ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany 

warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne) oraz surowych lecytyn ze 

zintegrowanych zakładów tłoczenia i rafinacji. 

Śruta poekstrakcyjna 

paszowa lniana 

2.8.5 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią 

obróbkę cieplną makuchu z siemienia lnianego. Może zawierać maksymalnie 

1% wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych 

(np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany 

warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne) oraz surowych lecytyn ze 

zintegrowanych zakładów tłoczenia i rafinacji. Może być chroniony przed 

degradacją w żwaczu. 

Surowiec ze śruty 

poekstrakcyjnej 

paszowej lnianej 

04306-EN Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią 

obróbkę cieplną makuchu z siemienia lnianego, jak opisano w katalogu 

materiałów paszowych zawartym w rozporządzeniu nr 68/2013, produkt 

numer 2.8.5. Może zawierać maksymalnie 2% sopstoku (wyłączając 

lecytyny) ze zintegrowanych procesów tłoczenia i rafinacji. 

Makuch z nasion 

rzepaku 

2.14.2 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion rzepaku. Może 

być chroniony przed degradacją w żwaczu. 

Śruta poekstrakcyjna 

rzepakowa 

2.14.3 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią 

obróbkę cieplną makuchu z nasion rzepaku. Może być chroniony przed 

degradacją w żwaczu. 

Nasiona rzepaku, 

ekstrudowane 

2.14.4 Produkt uzyskiwany z całego rzepaku metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych 

warunkach oraz pod ciśnieniem, zwiększających żelowanie skrobi. Może być 

chroniony przed degradacją w żwaczu. 

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

z nasion rzepaku 

2.14.5 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany w drodze oddzielenia frakcji 

białkowej makuchu z nasion rzepaku lub nasion rzepaku. 

Paszowy makuch z 

nasion rzepaku 

2.14.6 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion rzepaku. Może 

zawierać maksymalnie 1% wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych 

materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i 

krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne) oraz 

surowych lecytyn ze zintegrowanych zakładów tłoczenia i rafinacji. Może być 

chroniony przed degradacją w żwaczu. 

Śruta poekstrakcyjna 

paszowa z nasion 

rzepaku 

2.14.7 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią 

obróbkę cieplną makuchu z nasion rzepaku. Może zawierać maksymalnie 1% 

wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. 

ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany 

warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne) oraz surowych lecytyn ze 

zintegrowanych zakładów tłoczenia i rafinacji. Może być chroniony przed 

degradacją w żwaczu. 

Surowiec ze śruty 

poekstrakcyjnej 

paszowej z nasion 

rzepaku 

04263-EN Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią 

obróbkę cieplną makuchu z nasion rzepaku, jak opisano w katalogu 

materiałów paszowych zawartym w rozporządzeniu nr 68/2013, produkt 

numer 2.14.7. Może zawierać maksymalnie 2% sopstoku (wyłączając 

lecytyny) ze zintegrowanych procesów tłoczenia i rafinacji. 

Makuch z ziarna 

sezamu 

2.17.3 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie ziaren sezamu 

(zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl: maksymalnie 5%). 

Nasiona soi 

toastowane 

2.18.1 Nasiona soi (Glycine max L. Merr.) poddane odpowiedniej obróbce cieplnej. 

(Aktywność ureazy: maksymalnie 0,4 mg N/g × min). Mogą być chronione 

przed degradacją w żwaczu. 

Makuch z nasion soi 2.18.2 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion soi. 

Poekstrakcyjna śruta 

sojowa 

2.18.3 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany z nasion soi po ekstrakcji i 

odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,4 mg N/g 

× min).  

Może być chroniony przed degradacją w żwaczu. 

Poekstrakcyjna śruta 

sojowa, z 

obłuszczonych nasion 

soi 

2.18.4 Produkt wytwarzania oleju uzyskiwany z obłuszczonych nasion soi po 

ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 

0,5 mg N/g × min). Może być chroniony przed degradacją w żwaczu. 

Łuski nasion soi 2.18.5 Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion soi. 

Nasiona soi, 

ekstrudowane 

2.18.6 Produkt uzyskiwany z nasion soi metodą obróbki w ciepłych i wilgotnych 

warunkach oraz pod ciśnieniem, zwiększającym żelowanie skrobi. Może być 

chroniony przed degradacją w żwaczu. 

Płatki sojowe 2.18.12 Produkt uzyskiwany przez parowanie lub mikronizację w podczerwieni i 

walcowanie obłuskanej soi. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,4 mg N/g × 

min). 

Śruta poekstrakcyjna 

paszowa z nasion soi 

2.18.13 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany z nasion soi po ekstrakcji i 

odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 0,4 mg N/g 

× min). Może zawierać maksymalnie 1% wykorzystanej ziemi bielącej i 

pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, 

bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno 

celulozowe lub drzewne) oraz surowych lecytyn ze zintegrowanych zakładów 

tłoczenia i rafinacji. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu. 

Śruta poekstrakcyjna 

paszowa sojowa, z 

obłuszczonych nasion 

2.18.14 Produkt wytwarzania oleju uzyskiwany z obłuszczonych nasion soi po 

ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej. (Aktywność ureazy: maksymalnie 

0,5 mg N/g × min). Może zawierać maksymalnie 1% wykorzystanej ziemi 

bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia okrzemkowa, 
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soi bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz włókno 

celulozowe lub drzewne) oraz surowych lecytyn ze zintegrowanych zakładów 

tłoczenia i rafinacji. Może być chroniony przed degradacją w żwaczu. 

Surowiec ze śruty 

poekstrakcyjnej 

paszowej sojowej 

04286-EN Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany z nasion soi po ich ekstrakcji i 

odpowiedniej obróbce cieplnej, jak opisano w katalogu materiałów 

paszowych zawartym w rozporządzeniu nr 68/2013, produkt numer 2.18.13. 

Może zawierać maksymalnie 1,5 % sopstoku (wyłączając lecytyny) ze 

zintegrowanych procesów tłoczenia i rafinacji. 

Surowiec ze śruty 

poekstrakcyjnej 

paszowej z 

obłuszczonych nasion 

soi 

04294-EN Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany z obłuszczonych nasion soi po ich 

ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej, jak opisano w katalogu 

materiałów paszowych zawartym w rozporządzeniu nr 68/2013, produkt 

numer 2.18.14. Może zawierać maksymalnie 1,5 % sopstoku (wyłączając 

lecytyny) ze zintegrowanych procesów tłoczenia i rafinacji. 

Makuch z nasion 

słonecznika 

2.19.2 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez tłoczenie nasion słonecznika. 

Śruta poekstrakcyjna 

z nasion słonecznika 

2.19.3 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią 

obróbkę cieplną makuchu z nasion słonecznika. Może być chroniony przed 

degradacją w żwaczu. 

Śruta poekstrakcyjna 

słonecznikowa, z 

obłuszczonych nasion 

słonecznika 

2.19.4 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią 

obróbkę cieplną makuchu z nasion słonecznika, z których usunięto łuskę, 

całkowicie lub częściowo. 

Maksymalna zawartość włókna surowego: 27,5% w suchej masie. 

Surowiec ze śruty 

poekstrakcyjnej 

paszowej z nasion 

słonecznika 

04285-EN Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią 

obróbkę cieplną makuchu z nasion słonecznika, jak opisano w katalogu 

materiałów paszowych zawartym w rozporządzeniu nr 68/2013, produkt 

numer 2.19.6. Może zawierać maksymalnie 2 % sopstoku (wyłączając 

lecytyny) ze zintegrowanych procesów tłoczenia i rafinacji. 

Surowiec ze śruty 

poekstrakcyjnej 

paszowej z 

obłuszczonych nasion 

słonecznika 

04274-EN Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią 

obróbkę cieplną makuchu z nasion słonecznika, z którego usunięto część lub 

całość łusek, jak opisano w katalogu materiałów paszowych zawartym w 

rozporządzeniu nr 68/2013, produkt numer 2.19.7. Może zawierać 

maksymalnie 2 % sopstoku (wyłączając lecytyny) ze zintegrowanych 

procesów tłoczenia i rafinacji. 

Łuski nasion 

słonecznika 

2.19.5 Produkt uzyskiwany podczas obłuszczania nasion słonecznika. 

Śruta poekstrakcyjna 

paszowa z nasion 

słonecznika 

2.19.6 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią 

obróbkę cieplną makuchu z nasion słonecznika. Może zawierać maksymalnie 

1% wykorzystanej ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych 

(np. ziemia okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany 

warstwowe oraz włókno celulozowe lub drzewne) oraz surowych lecytyn ze 

zintegrowanych zakładów tłoczenia i rafinacji. Może być chroniony przed 

degradacją w żwaczu. 

Śruta poekstrakcyjna 

paszowa 

słonecznikowa, z 

obłuszczonych nasion 

słonecznika 

2.19.7 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję i odpowiednią 

obróbkę cieplną makuchu z nasion słonecznika, z których usunięto łuskę, 

całkowicie lub częściowo. Może zawierać maksymalnie 1% wykorzystanej 

ziemi bielącej i pomocniczych materiałów filtracyjnych (np. ziemia 

okrzemkowa, bezpostaciowe krzemiany i krzem, krzemiany warstwowe oraz 

włókno celulozowe lub drzewne) oraz surowych lecytyn ze zintegrowanych 

zakładów tłoczenia i rafinacji. 

Maksymalna zawartość włókna surowego: 27,5% w suchej masie. 

Oleje i tłuszcze 

roślinne (nazwę 

2.20.1 Oleje i tłuszcze uzyskiwane z roślin (z wyjątkiem oleju rycynowego z rącznika 
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należy uzupełnić 

nazwą gatunku 

rośliny). 

pospolitego), mogą być odszlamowane, rafinowane lub utwardzone. 

Lecytyna surowa 2.21.1 Produkt uzyskiwany podczas odszlamiania wodą surowego oleju z nasion 

oleistych i owoców oleistych. Podczas odszlamiania surowego oleju można 

dodać kwas cytrynowy, kwas fosforowy lub wodorotlenek sodu. 

Śruta poekstrakcyjna 

makowa 

2.23.2 Produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany przez ekstrakcję makuchu z nasion 

maku. 

Kwaśne oleje z 

rafinacji chemicznej 

(nazwę należy 

uzupełnić informacją 

o pochodzeniu 

roślinnym lub 

zwierzęcym.) 

13.6.1 Produkt uzyskiwany podczas usuwania kwasów z olejów i tłuszczów 

pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego przy pomocy zasad, a następnie 

zakwaszania poprzez rozdzielanie fazy wodnej, zawierający wolne kwasy 

tłuszczowe, oleje lub tłuszcze oraz naturalne składniki ziaren, owoców lub 

tkanek zwierzęcych, takie jak mono- i dwuglicerydy, lecytyna i włókno. 

Destylaty kwasów 

tłuszczowych z 

rafinacji fizycznej 

13.6.5 Produkt uzyskiwany podczas usuwania kwasów z olejów i tłuszczów 

pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego w drodze destylacji, zawierający 

wolne kwasy tłuszczowe, oleje lub tłuszcze oraz naturalne składniki ziaren, 

owoców lub tkanek zwierzęcych, takie jak mono- i dwuglicerydy, sterole i 

tokoferole. 

Czyste, destylowane 

kwasy tłuszczowe z 

hydrolizy 

13.6.7 Produkt uzyskiwany w drodze destylacji surowych kwasów tłuszczowych z 

hydrolizy olejów/tłuszczów, ewentualnie z uwodornianiem. Z definicji zawiera 

czyste, destylowane kwasy tłuszczowe C6–C24, alifatyczne, liniowe, 

monokarboksylowe, nasycone i nienasycone. 

Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania. 

Sopstok z rafinacji 

chemicznej 

13.6.8 Produkt uzyskiwany podczas usuwania kwasów z olejów i tłuszczów 

roślinnych przez zastosowanie wodnego roztworu wodorotlenku wapnia, 

magnezu, sodu lub potasu, zawierający sole kwasów tłuszczowych, oleje lub 

tłuszcze oraz naturalne składniki ziaren, owoców lub tkanek zwierzęcych, 

takie jak mono- i dwuglicerydy, lecytyna i włókno. 

Dezodoryzowane 

destylaty pochodzące 

z rafinacji chemicznej 

(wyłącznie poddane 

analizie dioksyn, 

identyfikowalne i 

potwierdzające, że 

dany produkt jest 

zgodny z limitami 

wyznaczonymi w 

załączniku II do 

rozporządzenia nr 

183/2005) 

02202-EN Produkt uzyskiwany w rezultacie destylacji zneutralizowanych olejów 

pochodzenia roślinnego (...) i następnie przetwarzany, zawierający składniki 

olejowe lub tłuszczowe. 

Mono- i dwuglicerydy 

kwasów tłuszczowych 

estryfikowane 

kwasami 

organicznymi (nazwę 

należy zmienić lub 

uzupełnić w celu 

określenia 

wykorzystywanych 

kwasów 

tłuszczowych. / 

13.6.9 Mono- i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych zawierających co najmniej cztery 

atomy węgla, estryfikowane kwasami organicznymi. 
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Nazwę należy 

zmienić lub uzupełnić 

w celu określenia 

kwasu 

organicznego.) 

Gliceryna, surowa 13.8.1 Produkt uboczny uzyskiwany: 

– w drodze oleochemicznego rozszczepiania olejów/tłuszczów w celu 

otrzymania kwasów tłuszczowych i słodkiej wody, a następnie zatężania 

słodkiej wody w celu otrzymania surowego glicerolu lub transestryfikacji 

(może zawierać maksymalnie 0,5% metanolu) naturalnych olejów/tłuszczów 

w celu otrzymania estrów metylowych kwasu tłuszczowego i słodkiej wody, a 

następnie zatężania słodkiej wody w celu otrzymania surowego glicerolu, 

– w procesie wytwarzania biodiesla (metylowych lub etylowych estrów 

kwasów tłuszczowych), w drodze transestryfikacji olejów i tłuszczów 

nieokreślonego pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W glicerynie mogą 

pozostać sole mineralne i organiczne (maksymalnie 7,5%). 

Może zawierać maksymalnie 0,5% metanolu i maksymalnie 4% substancji 

organicznych niezawierających glicerolu, obejmującej estry metylowe 

kwasów tłuszczowych, estry etylowe kwasów tłuszczowych, wolne kwasy 

tłuszczowe i glicerydy;  

– w drodze zmydlania olejów/tłuszczów pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego, zwykle zasadami / ziemią alkaliczną, w celu otrzymania mydła. 

Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania. 

Gliceryna 13.8.2 Produkt uzyskiwany: 

– w drodze oleochemicznego procesu a) rozszczepiania olejów/tłuszczów, a 

następnie zatężania słodkiej wody i rafinacji przez destylację (zob. część B 

glosariusza procesów, pozycja 20) lub w procesie wymiany jonowej; b) 

transestryfikacji naturalnych olejów/tłuszczów w celu otrzymania estrów 

metylowych kwasu tłuszczowego i surowej słodkiej wody, a następnie 

zatężania słodkiej wody w celu otrzymania surowego glicerolu i rafinacji 

przez destylację lub w procesie wymiany jonowej, 

– w procesie wytwarzania biodiesla (metylowych lub etylowych estrów 

kwasów tłuszczowych), w drodze transestryfikacji olejów i tłuszczów 

nieokreślonego pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a następnie rafinacji 

gliceryny. Minimalna zawartość glicerolu: 99% w suchej masie, 

– w drodze zmydlania olejów/tłuszczów pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego, zwykle zasadami/ziemią alkaliczną, w celu otrzymania mydła, a 

następnie rafinacji surowego glicerolu i destylacji. 

Może zawierać maksymalnie 50 ppm niklu z uwodorniania. 

 

Nasiona soi i słonecznika mogą zostać obłuszczone, w rezultacie czego powstała 
śruta będzie posiadać niską zawartość włókien i wysoką zawartość białka (śruta 
niskobiałkowa a śruta wysokobiałkowa). 

 
Branża olejarska zajmuje się również przetwórstwem nasion lnu, nasion sezamu, 

zarodków kukurydzianych oraz nasion maku, a także przetwórstwem oleju z nasion 

masłosza, orzechów illipe, krokoszu barwierskiego oraz orzechów ziemnych. 
 
Powyższy wykaz zostanie w stosownych przypadkach zmieniony w przypadku zmiany 
sytuacji w sektorze olejów roślinnych i śruty białkowej lub w przypadku wprowadzenia 

zmian w przepisach UE w zakresie materiałów paszowych, np. w rezultacie przeglądu 
katalogu materiałów paszowych. 

 
Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. W odniesieniu do wszystkich produktów 
sprzedawanych jako materiały paszowe należy zapewnić możliwość przeprowadzenia 

oceny ryzyka zgodnie z niniejszym przewodnikiem.  
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3.  Opis głównych procesów 
 

3.1 ROZDRABNIANIE NASION OLEISTYCH 
 

3.1.1 CZYSZCZENIE, SUSZENIE I PRZYGOTOWANIE NASION/ZIAREN 

Pierwszy etap produkcji polega na oczyszczeniu i osuszeniu nasion/ziaren. Ciała 
obce, takie jak kamienie, szkło i metal, odseparowuje się za pomocą systemu 
odsiewaczy i wychwytywaczy magnetycznych, po czym usuwa się je z łańcucha 
paszowego. 

Podczas procesu suszenia należy unikać kontaktu surowca z gazami spalinowymi, 
chyba że w procesie stosowany jest gaz ziemny. 

Po zakończeniu procesu oczyszczania niektóre nasiona oleiste, np. nasiona soi i 
słonecznika, można poddać obłuszczeniu. W rezultacie obłuszczenia śruta zawiera 
mniej włókien surowych i – co za tym idzie – więcej białka. Łuski nasion soi mogą 
również zostać użyte do produkcji paszy jako takie lub w postaci granulatu. 

 
3.1.2 ROZDRABNIANIE I OGRZEWANIE 

Nasiona o wysokiej zawartości oleju, takie jak nasiona rzepaku i słonecznika, są 
zazwyczaj mechanicznie tłoczone po zakończeniu etapu wstępnego ogrzewania. 
Wytłoczony makuch zawiera do osiemnastu procent oleju i jest poddawany dalszej 
obróbce w ekstraktorze. W niektórych przypadkach makuch może zostać poddany 
głębokiemu tłoczeniu. Pozwala to obniżyć poziom zawartości oleju do poniżej 
dziesięciu procent, dzięki czemu uzyskany w ten sposób wytłok może zostać 
sprzedany z przeznaczeniem na paszę. Nasiona soi cechują się stosunkowo niewielką 
zawartością oleju. Są one poddawane obróbce termicznej i mechanicznie 
rozdrabniane w celu uzyskania surowców/płatków, które poddaje się następnie 
ekstrakcji. 

Niekiedy surowce zawierające olej wytłacza się bez ich wcześniejszego ogrzewania; 
takie oleje określa się jako oleje tłoczone na zimno. Ponieważ tłoczenie na zimno nie 

zapewnia możliwości wydobycia całej zawartości oleju z nasion, metodę tę stosuje 
się wyłącznie przy produkcji kilku szczególnych olejów jadalnych, np. oliwy z oliwek. 
 

3.1.3 EKSTRAKCJA ZA POMOCĄ ROZPUSZCZALNIKA 

Ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika pozwala oddzielić olej od ziaren/nasion. Po 
wstępnej obróbce ziarna/nasiona poddawane są procesowi wielostopniowej ekstrakcji 
przeciwprądowej z zastosowaniem rozpuszczalnika, do momentu aż pozostała w 
nasionach zawartość oleju nie zostanie zredukowana do możliwie najniższego 
poziomu. Heksan jest powszechnie wykorzystywany jako rozpuszczalnik do 
ekstrakcji.  
Miscela to mieszanina oleju i rozpuszczalnika. Poddaje się ją procesowi destylacji, 
który prowadzi do uzyskania dwóch składników, tj. oleju i rozpuszczalnika. 
Następnie rozpuszczalnik zostaje zawrócony do ponownego wykorzystania w 
procesie ekstrakcji. 
 

3.1.4 USUWANIE ROZPUSZCZALNIKA ORAZ TOASTOWANIE 

Zawierająca heksan śruta poddawana jest obróbce w toasterze do usuwania 
rozpuszczalnika za pomocą pośredniego ogrzewania i pary. Proces usuwania 

rozpuszczalnika poprzez toastowanie służy trzem głównym celom. Po pierwsze, 
służy oddzieleniu rozpuszczalnika od śruty, po drugie, ma na celu zwiększenie 

wartości odżywczych śruty, np. poprzez redukcję poziomu glukozynolanów lub 

inhibitorów trypsyny i, po trzecie, ma na celu minimalizację ryzyka zanieczyszczenia 
biologicznego. 
 

3.1.5. SUSZENIE, CHŁODZENIE, SKŁADOWANIE 

W celu otrzymania stabilnego oraz nadającego się do transportu i składowania 
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materiału paszowego śruta poddawana jest najpierw procesowi suszenia, a 
następnie procesowi chłodzenia. Co do zasady, śruty nasion oleistych składuje się w 
silosach. Śrutę pakuje się w worki wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Aby nie 
dopuścić do przywierania śruty do ścian elewatora, często dodaje się do niej środek 
przeciwzbrylający (taki jak glinka mineralna). Jest to konieczne w szczególności w 
przypadku silosów o znacznej wysokości. Należy stosować środki przeciwzbrylające 
przewidziane w unijnych przepisach dotyczących pasz. 
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3.2  RAFINACJA 
 

Surowe oleje otrzymywane w rezultacie tłoczenia lub ekstrakcji wykorzystuje się 
niekiedy bezpośrednio do celów spożywczych i paszowych. W większości przypadków 
surowe oleje poddaje się jednak rafinacji. 

Proces rafinacji surowego oleju polega na usuwaniu szlamu lub surowych lecytyn 

oraz wolnych kwasów tłuszczowych z oleju, aby uzyskać neutralny smak jadalnego 
oleju, zachowując jednocześnie jego wartości odżywcze i zapewniając odpowiednią 
jakość i stabilność produktu.  

 
3.2.1. ODSZLAMIANIE: RAFINACJA CHEMICZNA I FIZYCZNA 

Odszlamianie stanowi pierwszy etap procesu rafinacji i wiąże się z usunięciem szlamu 

/ surowych lecytyn z oleju. W ramach tego etapu surowy olej jest poddawany 
działaniu wody, enzymów lub kwasu spożywczego w podwyższonej temperaturze. 

Szlam poddany hydratacji jest usuwany pod koniec tego etapu lub po neutralizacji. 
Szlam to surowiec wykorzystywany do produkcji lecytyny.  
 

3.2.2 NEUTRALIZACJA: RAFINACJA CHEMICZNA 

Wolne kwasy tłuszczowe odpowiadają za kwasowość oleju. Rafinacja chemiczna to 

tradycyjna metoda rafinacji oleju obejmująca etap neutralizacji wolnych kwasów 
tłuszczowych w surowym oleju. W trakcie neutralizacji olej poddaje się działaniu 
spożywczych roztworów alkalicznych (soda kaustyczna), które reagują z wolnymi 

kwasami tłuszczowymi, tworząc sopstok.  
 

Sopstok – wraz z wytrąconym szlamem, jeżeli w dalszym ciągu występuje on w oleju 
– oddziela się od oleju poprzez odwirowanie. Sopstok składa się zazwyczaj w 40% z 
wody i w 60% z tłuszczów (wolne kwasy tłuszczowe, trójglicerydy). W zakładach, 

które zajmują się zarówno rozdrabnianiem nasion oleistych, jak i rafinacją olejów z 
nasion (zintegrowane procesy tłoczenia i rafinacji), sopstok i szlam mogą zostać 

dodane z powrotem do śruty lub wytłoku na poziomie około 1,5%.  
Sopstok może być również sprzedawany na rynku jako materiał paszowy pod nazwą 
„sopstok” lub może zostać rozbity na kwaśne oleje za pomocą kwasu. 

Produkcja szlamu i sopstoku w zintegrowanych zakładach tłoczenia i rafinacji to 
proces ciągłego usuwania szlamu i wolnych kwasów tłuszczowych z olejów i ich 

ciągłego dodawania do śruty lub wytłoków w charakterze szlamu lub sopstoku. 
Składniki sopstoku stanowią element naturalnego składu ziaren lub nasion. Oznacza 
to, że w ramach procesu rozdrabniania dodaje się wyłącznie naturalne składniki, 

które zostały wcześniej oddzielone od nasion. To, czy zintegrowane zakłady tłoczenia 
i rafinacji dodają sopstok ponownie do śruty lub wytłoków, zależy od charakteru 

danego zakładu. Nie jest to kwestia, którą rozstrzyga się w ramach decyzji 
podejmowanych w toku codziennego zarządzania zakładem.  
Na posiedzeniu, które odbyło się w dniach 17 i 18 stycznia 2013 r., Stały Komitet ds. 

Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (sekcja ds. żywienia zwierząt) 
potwierdził status śrut i wytłoków, do których w zintegrowanych zakładach tłoczenia i 

rafinacji dodano sopstok, jako materiałów paszowych. 

 
3.2.3 BIELENIE: RAFINACJA CHEMICZNA I FIZYCZNA 

Celem procesu bielenia (lub odbarwiania) jest zmniejszenie poziomu pigmentów, 

takich jak karotenoidy i chlorofil, przy czym proces ten prowadzi również do 
dalszego usuwania pozostałości fosfatydów, mydła, śladowych ilości metali, 

produktów utleniania i białek. Wspomniane składniki śladowe zakłócają dalsze 
przetwarzanie. Składniki te mają niekorzystny wpływ na jakość produktu końcowego 
i są usuwane w procesie adsorpcji z zastosowaniem aktywnej gliny lub krzemionki. 

W zintegrowanych zakładach tłoczenia/rafinacji wykorzystana ziemia bieląca może 
zostać dodana z powrotem do śruty. Jeżeli chodzi o ziemię bielącą pochodzącą 
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zakładów zajmujących się wyłącznie rafinacją lub z zakładów zajmujących się 
wyłącznie utwardzaniem (przy czym w przypadku tego drugiego rodzaju zakładów 

ziemia ta może zawierać związki niklu) nie można jej dodawać z powrotem do 
paszy, dlatego też utylizuje się ją poza łańcuchem pasz. Jeżeli w surowym oleju 

występują ciężkie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w celu ich 
usunięcia stosuje się węgiel aktywny. Glinę bielącą zawierającą węgiel aktywny 
utylizuje się poza sektorem pasz. 
 

3.2.4 WINTERYZACJA: OPCJONALNIE ZARÓWNO RAFINACJA CHEMICZNA, JAK I FIZYCZNA 

W trakcie winteryzacji dochodzi do krystalizacji wosków, które usuwa się następnie w 

procesie filtracji, aby nie dopuścić do zmętnienia frakcji płynnej w niższych 

temperaturach. Osad filtracyjny powstały na skutek filtracji składa się z oleju, 
wosków i pomocniczego materiału filtracyjnego. Osad filtracyjny można zawrócić do 
toastera i dodać do śruty (w zintegrowanym zakładzie tłoczenia/rafinacji) lub 

sprzedawać jako materiał paszowy (w autonomicznym zakładzie rafinacji). Termin 
„winteryzacja” wprowadzono wiele lat temu, kiedy olej z nasion bawełny poddawano 

działaniu zimowych temperatur w celu przeprowadzenia tego procesu. Procesy 
winteryzacji wykorzystujące temperaturę w celu kontrolowania krystalizacji 

stosowane są w przetwórstwie oleju słonecznikowego i kukurydzianego. Proces ten 
określa się również jako proces odwoskowywania. 
 

3.2.5 DEZODORYZACJA: RAFINACJA CHEMICZNA 

Dezodoryzacja to proces destylacji próżniowej z użyciem strumienia pary, w ramach 

którego usuwa się stosunkowo lotne składniki, które nadają olejom i tłuszczom 

niepożądany smak, kolor i zapach. Proces ten jest możliwy dzięki dużym różnicom w 
lotności pomiędzy tymi niepożądanymi substancjami a trójglicerydami. 

Celem dezodoryzacji jest usunięcie zapachów, posmaku i innych 

lotnych składników, takich jak pestycydy i lekkie wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne w ramach procesu odpędzania. Staranne przeprowadzenie tego procesu 
poprawa również stabilność oraz kolor oleju i pozwala zachować jego wartości 

odżywcze. 

W zależności od czasu przebywania w dezodoryzatorze proces ten przeprowadza się 
w warunkach próżniowych (0,5–8 mbarów) oraz w temperaturze między 180–270°C 

przy 

wykorzystaniu środka odpędzającego takiego jak para lub azot, ponieważ substancje 
odpowiedzialne za zapachy i smaki są zazwyczaj substancjami lotnymi. W 

stosownych przypadkach dostosowanie warunków w ramach wskazanych powyżej 
przedziałów zapewnia możliwość usunięcia określonych substancji. 

Na tym etapie przeprowadza się również proces dalszego usuwania białek. 

 
3.2.6 DESTYLACJA: RAFINACJA FIZYCZNA 

Rafinacja fizyczna polega na usunięciu wolnych kwasów tłuszczowych w drodze 

destylacji; temperatura wrzenia wolnych kwasów tłuszczowych jest niższa niż 
temperatura wrzenia oleju trójglicerydowego. Wolne kwasy tłuszczowe pochodzące z 
rafinacji fizycznej określa się jako destylaty kwasów tłuszczowych. Zakłady 

zajmujące się wyłącznie rafinacją, tj. zakłady, które pozyskują surowe oleje, a zatem 
nie zajmują się rozdrabnianiem nasion oleistych, często poddają oleje tropikalne, 

takie jak olej palmowy, olej z nasion palmowych i olej kokosowy, procesowi rafinacji 
fizycznej. Zintegrowane zakłady tłoczenia i rafinacji mogą stosować proces rafinacji 

fizycznej również w odniesieniu do olejów z nasion, takich jak olej z nasion rzepaku, 
olej z nasion słonecznika i olej sojowy. Podczas rafinacji fizycznej surowy olej nie jest 
poddawany neutralizacji, dlatego też w trakcie tego procesu nie wytwarza się 

sopstoku.  
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3.3 MODYFIKACJE OLEJÓW I TŁUSZCZÓW 
 

3.3.1 UWODORNIANIE 

Podczas uwodorniania wodór reaguje z punktami nienasycenia w kwasach 
tłuszczowych. Celem procesu uwodorniania jest uzyskanie olejów i tłuszczów o 
określonych profilach topnienia lub o określonej stabilności oksydacyjnej poprzez 
zmniejszenie liczby nienasyconych wiązań podwójnych w oleju lub tłuszczu.  

Uwodornianie przeprowadza się, inicjując reakcję oleju z gazem wodorowym w 

obecności ciepła i katalizatorów metalicznych, np. niklu. 

 
3.3.2 PRZEESTRYFIKOWANIE 

Poprawę profilu topnienia systemu oleju/tłuszczu można również osiągnąć, 

stosując proces przeestryfikowania, który polega na wzajemnej wymianie kwasów 

tłuszczowych z różnych tłuszczów/olejów na szkielecie glicerolowym. 
Wyróżnia się dwa rodzaju procesów przeestryfikowania: chemiczne i enzymatyczne.  

Przeestryfikowanie chemiczne odbywa się w obecności katalizatorów zasadowych, np. 

metanolanu sodu, i prowadzi do niekierowanych lub przypadkowych zmian pozycji 
kwasów tłuszczowych. Proces przeestryfikowania, w ramach którego wykorzystuje się 
unieruchomione lipazy, jest częściej stosowany w branży olejarskiej, ponieważ 

pozwala na kierowaną modyfikację pozycji kwasów tłuszczowych w trójglicerydach. 

Po zakończeniu procesu przeestryfikowania otrzymany produkt poddaje się bieleniu 
(w razie konieczności) oraz (ponownej) dezodoryzacji. 

 
3.3.3 FRAKCJONOWANIE 

Temperatura topnienia trójglicerydu zależy od długości jego łańcucha. Proces 
frakcjonowania obejmuje kontrolowaną krystalizację. Substancje stałe usuwa się 

poprzez poddanie ich oddziaływaniu rozpuszczalników lub w drodze winteryzacji 
bądź wyciskania. Wyciskanie przeprowadza się przy wykorzystaniu ciśnienia 

hydraulicznego lub filtracji próżniowej. 
Proces frakcjonowania jest wykorzystywany do produkcji specjalnych tłuszczów z 
oleju palmowego i oleju z nasion palmowych. 

 
3.3.4 ROZSZCZEPIANIE (HYDROLIZA) 

Poddanie wiązań estrowych trójglicerydów działaniu wody pod wysokim ciśnieniem 
w ramach procesu rozszczepiania prowadzi do uzyskania kwasów tłuszczowych i 
cząsteczek glicerolu. Glicerol odseparowuje się za pomocą wody. 

 
Na poniższych schematach blokowych przedstawiono następujące główne procesy 

wykorzystywane w tym sektorze: 

– rozdrabnianie nasion oleistych 

– rafinacja chemiczna oleju 

– rafinacja fizyczna oleju 

– dalsze przetwarzanie rafinowanego oleju 
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3.4 SCHEMAT BLOKOWY PROCESU ROZDRABNIANIA 
 
 
 

Schemat blokowy dotyczący rozdrabniania 

nasion oleistycha 

Nasiona 

Rozdrabnianie i 

ogrzewanie 

Tłoczenie 

wstępne 

Ekstrakcja z 

rozpuszczalnikie

m 

Usunięcie 

rozpuszczalnika za 

pomocą 

destylacji/odpędzania 

Surowy olej 

s. 19, 37 oraz 

 

Do odszlamiania 

Surowy olej 

Do odszlamiania 

Pomocniczy 

materiał 

filtracyjny 

z bieleniab 

Usuwanie 

rozpuszczalnika 

Toastowanie 

Suszenie 

Chłodzenie 

Śruta 

s. 20, 38 oraz 55
d 

(2.14.3, 2.14.6, 2.18.3, 

2.18.4, 2.18.13, 2.18.14, 

2.19.3, 2.19.4, 2.19.6, 

2.19.7)
c 

z rafinacjib 

Sopstok 

z winteryzacjib 

Wykorzystan

a ziemia 

bieląca 

Czyszczenie, 

suszenie, 

obłuszczanie 
Łuski 

Rozpuszczaln

ik 

Wytłok 

Środek 

przeciwzbryla

jący 

aTypowy schemat blokowy; kolejność etapów procesu może się różnić między roślinami wykorzystywanymi do produkcji 

bLiczba odnosi się do numeru pozycji w katalogu materiałów paszowych – rozporządzenie Komisji nr 68/2013 

cDotyczy wyłącznie zintegrowanego tłoczenia i rafinacji 

dTe numery stron odnoszą się do ocen bezpieczeństwa w niniejszym dodatku 

Głębokie 

tłoczenie 
Wytłok 

(2.1.4.2, 2.1.4.6)
c 
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3.5 SCHEMAT BLOKOWY PROCESU RAFINACJI CHEMICZNEJ  
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3.6 SCHEMAT BLOKOWY PROCESU RAFINACJI FIZYCZNEJ 
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3.7 SCHEMAT BLOKOWY PROCESU DALSZEGO PRZETWARZANIA 
 

 

 

 

  

 

 

 lej surowy  
rafinowany lub 
przetworzony 

Uwodornianie 
 rzeestry ikowani

e 
chemiczne/enzym

atyczne 

 ozszczepianie   
destylacja 

 rakcjonowana 
 rakcjonowanie 

 lej 
uwodorniony 

        
a 

 lej 
przeestry ikowan

y 

 wasy 
tłuszczowe z 
rozszczepiania 
 hydrolizy         
dla oleju surowe o  
       dla oleju 
ra inowane o 

a 

Gliceryna 
                

a  leina  tearyna 

Do rafinacji (potencjalnie) 

  Liczba odnosi się do numeru pozycji w katalogu materiałów paszowych – rozporządzenie Komisji nr 

68/2013 

Schemat blokowy procesu dalszego 

przetwarzania 
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4. Stosowana przez FEDIOL metoda przeprowadzania oceny 
ryzyka łańcucha bezpieczeństwa żywności i pasz 

 
4.1 PRZEGLĄD ROŚLIN PODDANYCH OCENIE RYZYKA ŁAŃCUCHA BEZPIECZEŃSTWA 

PASZ 
 nasiona rzepaku 

 nasiona soi 
 nasiona słonecznika 
 owoce i nasiona palmy oleistej  

 orzechy kokosowe 
 

4.2 W JAKI SPOSÓB FEDIOL PRZEPROWADZIŁ OCENY RYZYKA W ODNIESIENIU 

DO ŁAŃCUCHA  
 

FEDIOL przyjął metodę opisaną w rozdziale 6 przewodnika HACCP. 
 

1.1. Dla każdej oleistej rośliny uprawnej FEDIOL opracował schemat blokowy 
obejmujący następujące ogniwa łańcucha: uprawa roślin, składowanie i transport 
zebranych nasion lub owoców oleistych, przetwarzanie tych nasion i owoców w 

celu uzyskania różnego rodzaju olejów i produktów bogatych w białko oraz 
składowanie i końcowy transport tych produktów do zakładów sektora 

spożywczego/paszowego. Materiały paszowe takie jak śruta z nasion palmowych 
i kopra są wyłączone z zakresu tych ocen, ponieważ tego rodzaju materiały są 
wytwarzane przez przedsiębiorstwa niebędące członkami FEDIOL. 

 
1.2. Dla każdego ogniwa łańcucha FEDIOL opisał zagrożenia dla bezpieczeństwa 

żywności/paszy, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą 
wystąpić na tym etapie łańcucha, jeżeli nie ustanowiono żadnych środków 

bezpieczeństwa. Dla poszczególnych etapów procesu przetwarzania 
(rozdrabnianie lub rafinacja i dalsze przetwarzanie) przedstawiono wspólny opis 
zagrożeń związanych z zapleczem technicznym. Zagrożenia dla bezpieczeństwa 

mogą przyjmować postać czynnika biologicznego (B), chemicznego (C) lub 
fizycznego (P) występującego w samym produkcie lub stanowiącego jego cechę, 

 co powoduje, iż produkt ten jest szkodliwy dla zdrowia ludzi lub zwierząt.  
 

1.3. Jeżeli chodzi o elementy łańcucha obejmujące działalność rolniczą takie jak 

uprawa roślin, transport i składowanie zebranych nasion lub owoców  oleistych 
oraz suszenie nasion oleistych i rozdrabnianie owoców oleistych, 

odpowiedzialność za monitorowanie  zagrożeń spoczywa na podmiotach 
gospodarczych prowadzących działalność na danym etapie łańcucha. Z tego 
względu zagrożenia występujące na tych etapach łańcucha zostały jedynie 

zidentyfikowane, lecz powiązane z nimi czynniki ryzyka nie zostały  poddane 
dalszej ocenie (brak oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i powagi 

zagrożenia). Zagrożenia wskazane w ocenach ryzyka przeprowadzonych przez 
FEDIOL pozwolą jednak lokalnemu podmiotowi  na podjęcie koniecznych 
środków. Członkowie FEDIOL powinni zweryfikować istnienie tych zagrożeń, 

jeżeli działają w ramach tych łańcuchów. Ostatecznie dopuszcza się możliwość 
podjęcia środków kontrolnych w związku z tymi zagrożeniami również na etapie 

rozdrabniania lub rafinacji. 
 

1.4. Wspomniane oceny ryzyka mogą różnić się wśród poszczególnych producentów 

oleju roślinnego i śruty białkowej na przykład w zależności od pochodzenia 
surowców oraz indywidualnych i specyficznych warunków przetwarzania 

stosowanych przez dany podmiot. 
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Ponadto w poniższych tabelach nie wymieniono żadnego operacyjnego programu 

warunków wstępnych (OPWW) ani krytycznego punktu kontroli (KPK), ponieważ 
decyzja prowadząca do ustanowienia takiego OPWW lub KPK powinna zostać 

podjęta z uwzględnieniem warunków panujących w danym zakładzie lub na 
danej linii produkcyjnej. 
 

1.5. FEDIOL przedstawił uzasadnienie oceny ryzyka. 
 

1.6. FEDIOL sprawdził, czy w przepisach UE lub w normach handlowych, takich jak 
normy FEDIOL i FOSFA lub NOFOTA, ustanowiono wartości graniczne dla danego 
zagrożenia, a jeżeli tak – wskazał te wartości. 

 
1.7. Proces pakowania produktów jest wyłączony z zakresu przedmiotowej metody 

oceny analiz ryzyka związanego z łańcuchem. Transport dostaw bezpośrednio z 
zakładu również wykracza poza zakres tej metody. 

 

Oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa łańcuchów pasz i żywności przeprowadzone 
w odniesieniu do nasion soi, nasion rzepaku, nasion słonecznika, oleju palmowego / 

oleju z nasion palmowych i oleju kokosowego załączono poniżej i są one również 
dostępne na stronie internetowej FEDIOL: http://www.fediol.eu.  
Jak opisano powyżej, każda ocena ryzyka składa się z następujących elementów: 

 schematu blokowego przedstawiającego cały łańcuch dostaw; 
 tabel, w których omówiono czynniki ryzyka na poszczególnych etapach 

łańcucha dostaw, tj. na etapie uprawy, suszenia, rozdrabniania, rafinacji, 
składowania i transportu.  
Aby uzyskać informacje na temat składowania i transportu w łańcuchach 

obejmujących nasiona słonecznika, rzepaku, owoce/nasiona palmy oleistej oraz 
orzechy kokosowe, zobacz odpowiednie tabele dotyczące nasion soi. 

 
 
FEDIOL będzie przeprowadzał przegląd ocen bezpieczeństwa żywności i 

pasz w łańcuchach nasion i owoców oleistych co dwa lata. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   
  

Uprawa nasion rzepaku 

 Nasiona rzepaku 

Oczyszczanie 

Suszenie na etapie produkcji 

podstawowej 

Suszone nasiona rzepaku 

(A) Transport 
Składowanie 

Schemat blokowy łańcucha produkcji produktów oleju rzepakowego przeznaczonych do wykorzystania 

w paszy w  

UE 

POZA UE 

(R
af

in
ac

ja
 w

 

re
ak

to
rz

e 

pó
ło

kr
es

ow
y

(A) Transport 

 
(4.1) 

Produkcja 
oleju 

rafinowane

go 

(4.2) 
Produkcja 
destylatów 

kwasów 
tłuszczowych 

z rzepaku 

(4.3) 
Produkcja 
kwaśnych 

olejów 
rzepakowy

ch 

(4.4) 
Produkcja 

dezodoryzo
wanych 

destylatów 
z rzepaku 

(4) Rafinacja 

(1) Uprawa nasion rzepaku 

Nasiona rzepaku 

Oczyszczanie 

(2) Suszenie na etapie 

produkcji podstawowej 

 Suszone nasiona 

rzepaku 

Wykorzystana ziemia 

bieląca 

Pomocnic

ze 

materiały 

filtracyj

Sole 

kwasów 

tłuszczowyc

Surowy, odszlamowany 

olej rzepakowy 

(3) Rozdrabnianie nasion rzepaku 

 Surowe lecytyny (3.2) Produkcja surowych lecytyn (szlamu) 

(3.1) Produkcja surowego oleju 

(3.3) Produkcja śruty rzepakowej 

(B) Transport 

Rafinowany 

olej rzepakowy 

Dezodoryzowane 

destylaty z rzepaku 

Destylaty kwasów 

tłuszczowych z rzepaku 

Kwaśne oleje rzepakowe 

Produkcja produktów ubocznych destylatów kwasów tłuszczowych z rzepaku 

Produkcja kwasów tłuszczowych z rzepaku 

Rozszczepianie i destylacja (przemysł oleochemiczny) 

Śruta poekstrakcyjna 

rzepakowa 

 (A) Transport 

Produkt uboczny kwasów tłuszczowych z rzepaku 

(B) Transport 

Mieszanie 

UNIJNY SEKTOR 

PASZOWY 

Kwasy tłuszczowe 

z rzepaku 

uzyskane w 

drodze 

rozszczepiania 

WEWNĄTRZ 
UE 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   

5. Ocena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  

 1. Uprawa nasion rzepaku* 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C    Państwa trzecie wywozu nasion rzepaku 

stosują wykazy pozytywne w odniesieniu 

do stosowania pestycydów podczas 

uprawy, co w przypadku niektórych 

substancji może być sprzeczne z 

europejskimi przepisami dotyczącymi 

pozostałości pestycydów.  

 

Nasiona rzepaku pochodzące z obszarów 

wilgotnych mogą cechować się wysokim 

poziomem fungicydów. 

W rozporządzeniu (WE) nr 

396/2005 zabrania się 

wprowadzania do obrotu 

towarów, które nie spełniają 

wymogów w zakresie NDP 

określonych w załącznikach. 

Rozporządzeniem (WE) nr 

178/2006 ustanowiono 

załącznik I zawierający wykaz 

produktów spożywczych i 

paszowych, do których mają 

zastosowanie dopuszczalne 

poziomy pozostałości 

pestycydów. 

Rozporządzeniem nr 

149/2008 ustanowiono 

załączniki II, III i IV 

zawierające wykazy NDP dla 

produktów wymienionych w 

załączniku I. 

 

  

GMO niedozwolone w UE B    Różne tempo zatwierdzania nowych GMO 

przez UE i państwa trzecie, z których 

przywozi się nasiona oleiste. Zagrożenie 

związane z wystąpieniem śladowych ilości 

niedozwolonych w UE GMO, które mogą 

znaleźć się w nasionach oleistych 

przywożonych do UE. 

  Jest to raczej kwestia 

dotycząca zgodności z 

prawem, a nie 

bezpieczeństwa 

żywności. 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  Fitotoksyny C    Nasiona rzepaku mogą zawierać chwasty. W dyrektywie 2002/32/WE 

wprowadzono ograniczenia 

dotyczące maksymalnej 

zawartości toksycznych 

nasion chwastów. 

 Kontrola wizualna 

nasion rzepaku. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji dostępnych jest w pkt 2.3 dokumentu 

przestawiającego stosowaną metodykę. 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   2. Suszenie nasion rzepaku na etapie produkcji podstawowej*  

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, 

NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenia 

spowodowane suszeniem  

        

– dioksyny C    Spalanie odpadów może 

skutkować formowaniem się 

dioksyn. Jak dotąd nie 

zdarzyło się jeszcze, by 

monitorowane przez podmioty 

zajmujące się rozdrabnianiem 

poziomy stężenia dioksyn w 

surowym oleju rzepakowym 

przekroczyły granicę 

wykrywalności. 

Kodeks dobrej praktyki 

dot. zapobiegania 

zanieczyszczeniom 

żywności i pasz 

spowodowanym 

występowaniem dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB 

oraz ograniczania poziomu 

tych zanieczyszczeń 

(Codex CAC/RCP 62-

2006). 

 W dobrych praktykach wytwarzania 
zaleca się stosowanie paliw, które 
nie powodują formowania się 
dioksyn i związków 
dioksynopodobnych oraz innych 
szkodliwych substancji 
zanieczyszczających.  

W przypadku ogrzewania 

bezpośredniego należy stosować 

odpowiednie palniki. Konieczne jest 

monitorowanie procesu w celu 

zapewnienia, aby suszenie lub 

ogrzewanie nie powodowały 

podwyższenia poziomów dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB. 

Stosowanie odpadów w charakterze 

paliwa w procesie suszenia 

bezpośredniego jest zabronione. 

 

Materiały paszowe pochodzące z 

nasion rzepaku muszą spełniać 

wymogi w zakresie dopuszczalnego 

poziomu dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB 

ustanowione w dyrektywie 

2002/32/WE. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji dostępnych jest w pkt 2.3 dokumentu 

przestawiającego stosowaną metodykę. 



 

Przewodnik EFISC – Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku rozdrabniania nasion oleistych i rafinacji oleju roślinnego 

 25 

Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   

  
Zaplecze techniczne: rozdrabnianie nasion rzepaku, rafinacja i 
przetwarzanie oleju 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Oleje hydrauliczne lub 

smary z urządzeń 

C Niskie Wysoki 3 Oleje hydrauliczne i smary mogą zawierać 

związki toksyczne. 

 Program warunków 

wstępnych powinien 

zapobiegać zanieczyszczeniu 

produktu olejami 

hydraulicznymi lub smarami, 

które nie są zatwierdzone do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym, oraz 

minimalizować ryzyko 

zanieczyszczenia produktu 

olejami hydraulicznymi i 

smarami dopuszczonymi do 

użytku w przemyśle 

spożywczym. Program 

warunków wstępnych może 

obejmować prowadzenie 

ewidencji zastosowanych 

ilości. 

 

Zanieczyszczenia, takie jak 

PFOS i PFOA, znajdujące 

się w wodzie 

 

C Niskie Średni 2 Woda jest wykorzystywana w procesie 

rozdrabniania i rafinacji. 

Zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 183/2005 do 

produkcji paszy należy 

stosować wodę odpowiedniej 

jakości. 

  

Środki czyszczące i 

chemikalia do wody 

kotłowej 

C Średnie Średni 3 Środki czyszczące i para (zawierająca 

chemikalia do wody kotłowej) wchodzą w 

kontakt z produktem. 

 Środki czyszczące stosowane 

w systemie produkcji należy 

spłukać. Należy stosować 

środki czyszczące i 

chemikalia do wody kotłowej 

zatwierdzone do użycia w 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  przemyśle spożywczym. 

Oleje termiczne z urządzeń 

 

C Średnie Wysoki 4 Oleje termiczne mogą być nadal używane 

przez podmioty nienależące do FEDIOL. 

 

 

Zgodnie z Kodeksem dobrej 

praktyki organizacji FEDIOL 

dot. ogrzewania olejów 

jadalnych podczas 

przetwarzania stosowanie 

olejów termicznych jest 

niedozwolone. 

W procesie ogrzewania 

zaleca się stosowanie gorącej 

wody lub pary. W innym 

przypadku należy wprowadzić 

środek kontrolny 

zapobiegający 

zanieczyszczeniu produktu 

olejami termicznymi. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   3. Rozdrabnianie nasion rzepaku 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Toksyny ze środków do 

zwalczania szkodników 

C Niskie Wysoki 3 Zatrute ziarna z otwartych 

pojemników mogą trafić do 

łańcucha żywnościowego. 

 Należy stosować program 

zwalczania szkodników 

zatwierdzony do użycia w 

łańcuchu żywnościowym. 

 

Toksyczne związki z 

heksanu takie jak benzen 

C Niskie Wysoki 3 Heksan stosowany w 

przemyśle może zawierać 

związki toksyczne. 

W dyrektywie 2009/32/WE 

określono kryteria czystości 

dla heksanu stosowanego 

podczas rozdrabniania nasion 

oleistych.  

Należy stosować heksan 

zatwierdzony do użytku w 

przemyśle spożywczym. 

 

Ciała obce, takie jak szkło, 

drewno, metal itd. 

P Średnie Średni 3 Możliwa obecność ciała 

obcego. 

 Należy wdrożyć system 

usuwający ciała obce. 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   3.1 Produkcja surowego oleju  

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Substancje 

zanieczyszczające 

pochodzące z 

pomocniczych materiałów 

filtracyjnych 

C Niskie Wysoki 3 Surowy olej może 

potencjalnie doprowadzić do 

wypłukania substancji 

zanieczyszczających z 

pomocniczego materiału 

filtracyjnego. 

 Należy stosować pomocnicze 

materiały filtracyjne 

zatwierdzone do użycia w 

przemyśle spożywczym. 

 

Oleje mineralne z 

nieprawidłowo działającego 

systemu odzysku 

C Średnie Średni 3 W celu odzysku heksanu 

stosuje się oleje mineralne o 

niskiej/średniej lepkości 

zatwierdzone do użytku w 

przemyśle spożywczym. W 

interesie podmiotu 

zajmującego się tłoczeniem 

leży odzysk jak największej 

ilości heksanu i – co za tym 

idzie – utrzymanie systemu 

odzysku w dobrym stanie 

technicznym. 

 W systemie odzysku należy 

stosować olej mineralny 

zatwierdzony do użycia w 

przemyśle spożywczym. 

Program warunków 

wstępnych powinien 

zapobiegać zanieczyszczeniu 

produktu olejami, które nie są 

zatwierdzone do stosowania 

w przemyśle spożywczym, 

oraz minimalizować ryzyko 

zanieczyszczenia produktu 

olejami dopuszczonymi do 

użytku w przemyśle 

spożywczym. Program 

warunków wstępnych może 

obejmować prowadzenie 

ewidencji zastosowanych 

ilości. 

Zgodnie z niderlandzkimi 

GMP dopuszczalny poziom 

zawartości C (10–40) w 

olejach wynosi 400 mg/kg. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów na 

nasionach rzepaku wskazuje, 

że poziomy pozostałości nie 

przekraczają limitów 

wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach.  

W rozporządzeniu (WE) nr 

396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala 

się na stosowanie czynnika 

związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją 

 * W przypadku nasion 

rzepaku pochodzących z 

niektórych źródeł może istnieć 

średnie prawdopodobieństwo 

przekroczenia NDP w 

odniesieniu do pozostałości 

określonych pestycydów. 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  w odniesieniu do pestycydów 

obecnych w produktach 

przetworzonych pod 

warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności. 

Zgodnie ze stanowiskiem 

FEDIOL (11SAF181), 

przyjmując, że średnia 

zawartość oleju w nasionach 

rzepaku mieści się w 

przedziale 40%–45%, należy 

stosować czynnik 

warunkujący przetwarzanie 

wynoszący  

2,5 w celu określenia NDP w 

oleju rzepakowym. 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować 

się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

rzepakowym jest jednak 

bardzo niskie.  

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne 

poziomy pozostałości szeregu 

pestycydów w materiale 

paszowym. 

  

Dioksyny C Bardzo niskie Wysoki 2    W poświęconym dioksynom 

załączniku do opracowanego 

przez FEDIOL kodeksu 

postępowania dotyczącego 

gromadzenia danych na temat 

częstości występowania 

substancji 

zanieczyszczających w oleju i 

śrucie mogą zostać określone 

wymogi w zakresie badania 

poziomu dioksyn dla nasion 

rzepaku pochodzących z 

określonych obszarów 

geograficznych. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   

Heksan pozostały w 

surowym oleju po procesie 

odzysku 

C Wysokie Niski 3 Po ekstrakcji oleju przy 

pomocy heksanu i po 

procesie odzysku 

pozostałości heksanu z oleju 

śladowe ilości tego związku 

mogą wciąż znajdować się w 

surowym oleju. 

Rozporządzenie nr 767/2009 

w sprawie wprowadzania na 

rynek pasz stanowi, że 

materiały paszowe muszą być 

wolne od zanieczyszczeń 

chemicznych wynikających z 

ich procesu wytwórczego i 

pomocy przetwórczych, o ile 

w katalogu nie została 

ustalona maksymalna 

zawartość. W rozporządzeniu 

nr 68/2013 w sprawie 

katalogu materiałów 

paszowych określono próg 

maksymalnej zawartości tych 

zanieczyszczeń chemicznych 

wynoszący 0,1% (1000 ppm). 

 Oceny toksykologiczne 

pokazują, że stosowanie 

surowego oleju rzepakowego 

z heksanem na poziomie do 

1000 ppm jest bezpieczne dla 

pasz. FOSFA stosuje limit 

temperatury zapłonu 

wynoszący 121°C, co jest 

związane z bezpieczeństwem 

transportu i składowania. 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   3.2 Produkcja surowych lecytyn 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Oleje mineralne z 

nieprawidłowo działającego 

systemu odzysku 

C Średnie Średni 3 W celu odzysku heksanu 

stosuje się oleje mineralne o 

niskiej/średniej lepkości 

zatwierdzone do użytku w 

przemyśle spożywczym. W 

interesie podmiotu 

zajmującego się tłoczeniem 

leży odzysk jak największej 

ilości heksanu i – co za tym 

idzie – utrzymanie systemu 

odzysku w dobrym stanie 

technicznym. 

 W systemie odzysku należy 

stosować olej mineralny 

zatwierdzony do użycia w 

przemyśle spożywczym. 

Program warunków 

wstępnych powinien 

zapobiegać zanieczyszczeniu 

produktu olejami, które nie są 

zatwierdzone do stosowania 

w przemyśle spożywczym, 

oraz minimalizować ryzyko 

zanieczyszczenia produktu 

olejami dopuszczonymi do 

użytku w przemyśle 

spożywczym. Program 

warunków wstępnych może 

obejmować prowadzenie 

ewidencji zastosowanych 

ilości. 

Zgodnie z niderlandzkimi 

GMP dopuszczalny poziom 

zawartości C (10–40) w 

olejach wynosi 400 mg/kg. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów na 

nasionach rzepaku wskazuje, 

że poziomy pozostałości nie 

przekraczają limitów 

wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach.  

W rozporządzeniu (WE) nr 

396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala 

się na stosowanie czynnika 

związanego z związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją 

w odniesieniu do pestycydów 

obecnych w produktach 

przetworzonych pod 

warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności.  

 * W przypadku nasion 

rzepaku pochodzących z 

niektórych źródeł może istnieć 

średnie prawdopodobieństwo 

przekroczenia NDP w 

odniesieniu do pozostałości 

określonych pestycydów. 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować 

się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

rzepakowym jest jednak 

bardzo niskie.  

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne 

poziomy pozostałości szeregu 

pestycydów w materiale 

paszowym. 

  

Heksan pozostały w 

surowych lecytynach po 

procesie odzysku 

C Wysokie Niski 3 Po ekstrakcji oleju przy 

pomocy heksanu i po 

procesie odzysku 

pozostałości heksanu z oleju 

śladowe ilości tego związku 

mogą wciąż znajdować się w 

surowym oleju. 

Rozporządzenie nr 767/2009 

w sprawie wprowadzania na 

rynek pasz stanowi, że 

materiały paszowe muszą być 

wolne od zanieczyszczeń 

chemicznych wynikających z 

ich procesu wytwórczego i 

pomocy przetwórczych, o ile 

w katalogu nie została 

ustalona maksymalna 

zawartość. W rozporządzeniu 

nr 68/2013 w sprawie 

katalogu materiałów 

paszowych określono próg 

maksymalnej zawartości tych 

zanieczyszczeń chemicznych 

wynoszący 0,1% (1000 ppm). 

 Oceny toksykologiczne 

pokazują, że stosowanie 

materiałów paszowych z 

heksanem na poziomie do 

1000 ppm jest bezpieczne dla 

pasz. FOSFA stosuje limit 

temperatury wynoszący 

121 ̊C, co jest związane z 

bezpieczeństwem transportu i 

składowania. 

Patogeny B Niskie Średni 2 Namnażanie się 

drobnoustrojów w wyniku 

kondensacji wody 

odparowującej z surowych 

lecytyn.  
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   3.3 Produkcja makuchu z nasion rzepaku i śruty rzepakowej 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Dioksyny ze środka 

przeciwzbrylającego 

C Niskie Wysoki 3 Środek przeciwzbrylający jest 

pochodzenia mineralnego i z 

natury może zawierać 

dioksyny. Dioksyny są 

toksyczne dla ludzi i zwierząt. 

W rozporządzeniu nr 

2439/1999/WE określono 

kryteria jakości w odniesieniu 

do środków 

przeciwzbrylających. 

Zakup środka 

przeciwzbrylającego 

dopuszczonego do użytku w 

paszach. 

 

Salmonella B Wysokie Wysoki 4 Salmonella stanowi główne 

zagrożenie w przypadku 

zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego paszy. 

Bakterie salmonelli są 

powszechne w środowisku, w 

związku z tym każde ogniwo 

łańcucha żywnościowego, 

począwszy od wytwórców, a 

skończywszy na 

konsumentach, ma do 

odegrania istotną rolę, jeśli 

chodzi o ograniczenie ryzyka 

zatrucia salmonellą wśród 

ludzi lub zwierząt. 

Organizacja FEDIOL wspólnie 

z trzema innymi 

stowarzyszeniami 

reprezentującymi dostawców i 

konsumentów pasz, tj. 

FEFAC, COCERAL i COPA-

COGECA, wzięła na siebie 

odpowiedzialność za 

wydawanie wytycznych dla 

sektora, aby pomóc w 

zwalczaniu salmonelli, oraz 

opublikowała „Wspólne 

zasady zarządzania ryzykiem 

wystąpienia salmonelli w 

„Wspólne zasady zarządzania 

ryzykiem wystąpienia 

salmonelli w łańcuchu pasz” 

opracowane przez FEDIOL, 

FEFAC, COCERAL i COPA-

COGECA.  

 

Zalecenie FEDIOL w sprawie 

zawartości wilgoci w śrucie z 

nasion rzepaku oraz śrucie 

poekstrakcyjnej z nasion 

słonecznika. 

 

Opracowany przez podmiot 

program warunków 

wstępnych ma objąć 

następujące działania: 

a) ochrona materiałów 

paszowych przed 

zanieczyszczeniem w trakcie 

przetwarzania i składowania, 

np. poprzez stosowanie 

zamkniętych systemów i 

praktyk w zakresie higieny lub 

– w stosownych przypadkach 

– podział pomieszczeń 

zakładu na strefy higieniczne; 

b) kontrolowanie czasu pracy i 

temperatury urządzenia 

grzewczego do usuwania 

rozpuszczalnika (DT); 

c) kontrola zawartości wilgoci 

w śrutach/wytłokach. FEDIOL 

zaleca, aby maksymalna 

zawartość wilgoci w śrucie 

rzepakowej wynosiła 12,5%. 

 

Podmiot powinien wprowadzić 

monitorowanie linii 

produkcyjnej oraz przewidzieć 

pobieranie próbek z całej linii, 

począwszy od miejsca, w 

którym produkt opuszcza 

toaster do usuwania 

rozpuszczalnika (DT), 

poprzez miejsce, w którym 

produkt trafia do elewatora, aż 

do obszaru przeładunkowego 

włącznie. 

 

Podmiot powinien wyznaczyć 

realistyczne cele w zakresie 

ograniczania częstości 

występowania przypadków 

zanieczyszczenia swoich 

śrut/wytłoków salmonellą na 

podstawie danych 

historycznych. 

 



 

Przewodnik EFISC – Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku rozdrabniania nasion oleistych i rafinacji oleju roślinnego 

 34 

Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  łańcuchu pasz” w czerwcu 

2011 r. Europejski przewodnik 

dobrej praktyki produkcji 

przemysłowej bezpiecznych 

materiałów paszowych 

zmieniono, aby był zgodny z 

tymi zasadami. 

 

Jeżeli system monitorowania 

wskazuje obecność salmonelli 

w końcowym materiale 

paszowym, należy rozważyć 

podjęcie następujących 

działań: 

o określenie serotypu i analiza 
identyfikowalności w celu 
wykrycia źródła 
zanieczyszczenia; 

o przegląd warunków 
przetwarzania i stosownych 
programów warunków 
wstępnych; 

o dodatkowe czyszczenie 
pomieszczeń do 
składowania i pojazdów (w 
stosownych przypadkach);  

o dodatkowe czyszczenie 
pomieszczeń i wyposażenia 
zakładu;  

o przegląd wcześniejszych 
wyników monitorowania; 

o rozważenie zorganizowania 
dodatkowych szkoleń w tym 
zakresie lub wprowadzenia 
zmian w stosowanych 
procesach lub procedurach; 

o  zastosowanie środków 
chemicznych w celu 
zmniejszenia 
zanieczyszczenia salmonellą 
do dopuszczalnych 
poziomów. 

 

Dioksyny z wykorzystanej 

ziemi bielącej 

C Niskie Wysoki 3 Glina bieląca jest 

pochodzenia mineralnego i z 

natury może zawierać 

dioksyny. Dioksyny są 

toksyczne dla ludzi i zwierząt. 

W dyrektywie 2002/32/WE 

ograniczono zawartość 

dioksyn w materiale 

paszowym pochodzenia 

roślinnego do 0,75 ng/kg 

(WHO-PCCD/F-TEQ), a 

łączną zawartość dioksyn i 

Należy kupować świeżą 

ziemię bielącą od dostawców, 

których produkty spełniają 

specyfikacje zawarte w 

kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym 

warunków zakupu świeżej 

ziemi bielącej do celów 

Ryzyko dotyczy wyłącznie 

zintegrowanych zakładów 

tłoczenia i rafinacji. 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  dioksynopodobnych PCB do  

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

PCB TEQ). 

FEDIOL opracował kodeks 

postępowania dotyczący 

warunków zakupu świeżej 

ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju, w którym 

ustanowiono najwyższy 

dopuszczalny poziom 

zawartości dla dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB 

wynoszący 1,5 ng/kg (WHO-

PCCD/F-PCB TEQ) jako 

górną wartość graniczną. 

rafinacji oleju. 

Pozostałości heksanu C Wysokie Niski 3 Pozostałości heksanu są 

obecne w śrucie nasion 

oleistych. 

Rozporządzenie nr 767/2009 

w sprawie wprowadzania na 

rynek pasz stanowi, że 

materiały paszowe muszą być 

wolne od zanieczyszczeń 

chemicznych wynikających z 

ich procesu wytwórczego i 

pomocy przetwórczych, o ile 

w katalogu nie została 

ustalona maksymalna 

zawartość. W rozporządzeniu 

nr 68/2013 w sprawie 

katalogu materiałów 

paszowych określono próg 

maksymalnej zawartości tych 

zanieczyszczeń chemicznych 

wynoszący 0,1% (1000 ppm). 

 Oceny toksykologiczne 

pokazują, że stosowanie śruty 

nasion oleistych z heksanem 

na poziomie do 1000 ppm jest 

bezpieczne dla pasz. 

Stowarzyszenie 

przedsiębiorstw zajmujących 

się przetwarzaniem nasion 

oleistych OVID w Niemczech 

opracowało kartę 

charakterystyki, w której 

ustanowiono najwyższy 

dopuszczalny poziom 

heksanu w śrucie rzepakowej 

wynoszący 300 ppm w celu 

zapobieżenia wybuchom w 

trakcie transportu barką. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   

 4. Rafinacja 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, 

NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenia w 

substancjach 

pomocniczych w 

przetwórstwie  

(roztwory alkaliczne, 

kwasy), takie jak rtęć w 

sodzie kaustycznej. 

C Niskie Wysoki 3 Substancje pomocnicze w 

przetwórstwie wchodzą w 

kontakt z produktem. 

 Substancje pomocnicze w przetwórstwie, 

które mają bezpośredni kontakt z olejem, 

muszą być substancjami przeznaczonymi do 

stosowania w żywności lub substancjami 

dopuszczonymi do użytku w przemyśle 

spożywczym. 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   4.1 Produkcja rafinowanego oleju rzepakowego 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Dioksyny i 

dioksynopodobne PCB 

C Niskie Wysoki 3 Suszenie nasion rzepaku i 

ziemia bieląca stanowią 

potencjalne źródła 

zanieczyszczenia oleju 

dioksynami. Poziom dawki ziemi 

bielącej w trakcie rafinacji wynosi 

jednak zaledwie 1–3%. Dioksyny 

częściowo wyparowują podczas 

destylacji. 

W dyrektywie 2002/32/WE 

ograniczono zawartość dioksyn w 

materiale paszowym pochodzenia 

roślinnego do 0,75 ng/kg (WHO-

PCCD/F-TEQ), a łączną zawartość 

dioksyn i dioksynopodobnych PCB 

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

TEQ). 

 

FEDIOL opracował kodeks 

postępowania dotyczący warunków 

zakupu świeżej ziemi bielącej do 

celów rafinacji oleju*, w którym 

ustanowiono najwyższy 

dopuszczalny poziom zawartości 

dla dioksyn i dioksynopodobnych 

PCB wynoszący 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) jako górną 

wartość graniczną. 

Świeżą ziemię bielącą należy 

pozyskiwać od dostawców, 

którzy spełniają specyfikacje 

FEDIOL w zakresie świeżej 

ziemi bielącej. 

 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów na 

nasionach rzepaku wskazuje, że 

poziomy pozostałości nie 

przekraczają limitów 

wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach.  

W rozporządzeniu (WE) nr 

396/2005 określono dopuszczalne 

poziomy pozostałości pestycydów. 

W rozporządzeniu tym zezwala się 

na stosowanie czynnika związanego 

z przetwarzaniem/koncentracją w 

odniesieniu do pestycydów 

obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności. Zgodnie ze stanowiskiem 

FEDIOL (11SAF181), przyjmując, 

że średnia zawartość oleju w 

nasionach rzepaku mieści się w 

* W przypadku nasion 

rzepaku pochodzących z 

niektórych źródeł może istnieć 

średnie prawdopodobieństwo 

przekroczenia NDP w 

odniesieniu do pozostałości 

określonych pestycydów. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  przedziale 40%–45%, należy 

stosować czynnik warunkujący 

przetwarzanie wynoszący 2, 5 w 

celu określenia NDP w oleju 

rzepakowym. 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować się 

w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

rzepakowym jest jednak bardzo 

niskie.  

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości szeregu pestycydów w 

materiale paszowym. 

  

Zanieczyszczenie 

mikrobiologiczne 

 

B Niskie Średni 2 Zawartość wilgoci (tj. aktywność 

wody) w rafinowanych olejach 

jest zbyt niska, by stworzyć 

warunki korzystne dla 

namnażania się bakterii. 

   

Ciała obce, takie jak szkło, 

drewno, metal itd. 

P Średnie Średni 3   Należy zastosować 

odpowiednie praktyki w 

zakresie higieny (np. 

zamknięte systemy) i 

przefiltrować przed 

załadunkiem. 

 

 

 

 4.2 
Rafinacja fizyczna: produkcja destylatów kwasów 
tłuszczowych z rzepaku 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  Dioksyny C Niskie Wysoki 3 Ziemia bieląca stanowi 

potencjalne źródło 

zanieczyszczenia dioksynami 

podczas procesu rafinacji oleju. 

Poziom dawki ziemi bielącej w 

trakcie rafinacji wynosi jednak 

zaledwie 1–3%. 

W dyrektywie 2002/32/WE 

ograniczono zawartość dioksyn w 

materiale paszowym pochodzenia 

roślinnego do 0,75 ng/kg (WHO-

PCCD/F-TEQ), a łączną zawartość 

dioksyn i dioksynopodobnych PCB 

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

TEQ). 

Produkty przeznaczone do żywienia 

zwierząt zawierające substancje 

niepożądane w ilości 

przekraczającej limit wyznaczony w 

obowiązujących przepisach nie 

mogą być mieszane w celach 

rozcieńczenia z takimi samymi lub 

innymi produktami przeznaczonymi 

do żywienia zwierząt (dyrektywa 

2002/32/WE). 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 

225/2012 zmieniającym 

rozporządzenie nr 183/2005 w 

sprawie higieny pasz 100% partii 

destylatów kwasów tłuszczowych 

przeznaczonych na paszę musi 

zostać zbadane pod kątem łącznej 

zawartości dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB.  

FEDIOL opracował kodeks 

postępowania dotyczący warunków 

zakupu świeżej ziemi bielącej do 

celów rafinacji oleju*, w którym 

ustanowiono najwyższy 

dopuszczalny poziom zawartości 

dla dioksyn i dioksynopodobnych 

PCB wynoszący 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) jako górną 

wartość graniczną. 

Należy kupować świeżą 

ziemię bielącą od dostawców, 

których produkty spełniają 

specyfikacje zawarte w 

kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym 

warunków zakupu świeżej 

ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów na 

nasionach rzepaku wskazuje, że 

poziomy pozostałości nie 

przekraczają limitów 

wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach.  

W rozporządzeniu nr 396/2005 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala się na 

stosowanie czynnika związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w 

odniesieniu do pestycydów 

obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa pasz.  

 * W przypadku nasion 

rzepaku pochodzących z 

niektórych źródeł może 

istnieć średnie 

prawdopodobieństwo 

przekroczenia NDP w 

odniesieniu do 

pozostałości określonych 

pestycydów. 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Niskie Wysoki 3 Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować się 

w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

rzepakowym jest jednak bardzo 

niskie.  

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości szeregu pestycydów w 

materiale paszowym. 

Produkt, który nie spełnia 

wymagań, nie powinien być 

stosowany w materiale 

paszowym. 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  

 4.3 
Rafinacja chemiczna: produkcja (soli) sopstoku z rzepaku i 
kwaśnych olejów rzepakowych wolnych od 
dezodoryzowanych destylatów 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów na 

nasionach rzepaku wskazuje, że 

poziomy pozostałości nie 

przekraczają limitów 

wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach.  

W rozporządzeniu nr 396/2005 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala się na 

stosowanie czynnika związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w 

odniesieniu do pestycydów 

obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa pasz.  

 * W przypadku nasion 

rzepaku pochodzących z 

niektórych źródeł może 

istnieć średnie 

prawdopodobieństwo 

przekroczenia NDP w 

odniesieniu do 

pozostałości określonych 

pestycydów. 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować się 

w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

rzepakowym jest jednak bardzo 

niskie.  

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości szeregu pestycydów w 

materiale paszowym. 

  

Dioksyny C Bardzo niskie Wysoki 2 W nocie informacyjnej FEDIOL 

dotyczącej rozdrabniania i 

rafinacji w kontekście produkcji 

sopstoku (nr ref. 12SAF183) 

stwierdzono, że poziom 

substancji zanieczyszczających 

rozpuszczalnych w oleju w 

sopstoku jest analogiczny do 

poziomu takich substancji w 

surowych olejach.  

Zgodnie z rozporządzeniem nr 

225/2012 zmieniającym 

rozporządzenie nr 183/2005 w 

sprawie higieny pasz 100% partii 

sopstoku i kwaśnych olejów 

przeznaczonych na paszę musi 

zostać zbadane pod kątem łącznej 

zawartości dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB.  

 

 W zintegrowanych 

zakładach tłoczenia i 

rafinacji sopstok można 

bezpiecznie dodać z 

powrotem do śruty. 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   

 4.4 
Rafinacja chemiczna: produkcja dezodoryzowanych 
destylatów z rzepaku 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

        

 

 

Dioksyny C Średnie Wysoki 4 Ziemia bieląca stanowi 

potencjalne źródło 

zanieczyszczenia dioksynami 

podczas procesu rafinacji oleju. 

Podczas rafinacji chemicznej 

dochodzi do koncentracji dioksyn 

w dezodoryzowanych 

destylatach. 

W dyrektywie 2002/32/WE 

ograniczono zawartość dioksyn w 

materiale paszowym pochodzenia 

roślinnego do 0,75 ng/kg (WHO-

PCCD/F-TEQ), a łączną zawartość 

dioksyn i dioksynopodobnych PCB 

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

TEQ). 

 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 

225/2012 zmieniającym 

rozporządzenie nr 183/2005 w 

sprawie higieny pasz 100% partii 

dezodoryzowanych destylatów 

przeznaczonych na paszę musi 

zostać zbadane pod kątem łącznej 

zawartości dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB.  

 

Produkty przeznaczone do żywienia 

zwierząt zawierające substancje 

niepożądane w ilości 

przekraczającej limit wyznaczony w 

obowiązujących przepisach nie 

 

Dezodoryzowanych destylatów 

uzyskiwanych w procesie rafinacji 

chemicznej nie można wykorzystywać w 

paszy, chyba że zostały one poddane 

obróbce w taki sposób, aby zapewnić 

utrzymanie poziomów dioksyn poniżej 

limitów określonych w dyrektywie 2002/32 

w sprawie substancji niepożądanych (zob. 

również nota informacyjna FEDIOL 

dotycząca poddanych obróbce 

dezodoryzowanych destylatów 

przeznaczonych do wykorzystania w 

paszy, nr ref. 12SAF196).  

Produkty tłuszczowe otrzymywane w 

ramach procesów rafinacji partii, w których 

dochodzi do połączenia etapu rafinacji 

fizycznej i chemicznej w ramach jednego 

urządzenia, mogą być wykorzystywane w 

paszy, o ile istnieją dowody analityczne 

potwierdzające, że poziom dioksyn i 

pozostałości pestycydów w tych 

produktach utrzymuje się poniżej 

wyznaczonych dopuszczalnych wartości. 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  mogą być mieszane w celach 

rozcieńczenia z takimi samymi lub 

innymi produktami przeznaczonymi 

do żywienia zwierząt (dyrektywa 

2002/32/WE). 

 

FEDIOL opracował kodeks 

postępowania dotyczący warunków 

zakupu świeżej ziemi bielącej do 

celów rafinacji oleju, w którym 

ustanowiono najwyższy 

dopuszczalny poziom zawartości 

dla dioksyn i dioksynopodobnych 

PCB wynoszący 1,5 ng/kg (WHO-

PCCD/F-PCB TEQ) jako górną 

wartość graniczną. 

 

Należy kupować świeżą ziemię bielącą od 

dostawców, których produkty spełniają 

specyfikacje zawarte w kodeksie 

postępowania FEDIOL dotyczącym 

warunków zakupu świeżej ziemi bielącej 

do celów rafinacji oleju. 

 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Średnie Średni 3 Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów na 

nasionach rzepaku wskazuje, że 

poziomy pozostałości nie 

przekraczają limitów 

wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach. 

Podczas rafinacji chemicznej 

dochodzi do jednak do 

koncentracji dioksyn w 

destylatach. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala się na 

stosowanie czynnika przenoszenia 

ustanowionego dla zatwierdzonych 

pestycydów w odniesieniu do 

przetworzonych produktów pod 

warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa pasz. 

.  

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Średnie Wysoki 4 Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować się 

w otoczeniu. Chociaż 

prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

rzepakowym jest bardzo niskie, 

będą się one koncentrowały w 

destylatach podczas rafinacji. 

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości szeregu pestycydów w 

materiale paszowym. 

 

 

Dezodoryzowanych destylatów 

uzyskiwanych w procesie rafinacji 

chemicznej nie można wykorzystywać w 

paszy, chyba że zostały one poddane 

obróbce w taki sposób, aby zapewnić 

utrzymanie poziomów pozostałości 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  pestycydów poniżej limitów określonych w 

dyrektywie 2002/32 w sprawie substancji 

niepożądanych (zob. również nota 

informacyjna FEDIOL dotycząca 

poddanych obróbce dezodoryzowanych 

destylatów przeznaczonych do 

wykorzystania w paszy, nr ref. 

12SAF196). 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   5. Uwodornianie oleju rzepakowego 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, 

NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Nikiel  C Niskie Wysoki 3 Nikiel jest wykorzystywany jako 

katalizator w procesie 

uwodorniania (utwardzania) 

oleju.  

 Substancje pomocnicze w przetwórstwie, 

które mają bezpośredni kontakt z olejem, 

muszą być substancjami przeznaczonymi do 

stosowania w żywności lub substancjami 

dopuszczonymi do użytku w przemyśle 

spożywczym. 

Należy przefiltrować utwardzony olej. 

 

Zawartość niklu w 

utwardzonych olejach 

produkowanych przez 

przedsiębiorstwa będące 

członkami FEDIOL 

utrzymuje się 

zdecydowanie poniżej 

poziomu 20 ppm.  
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   A. Składowanie i transport nasion rzepaku i śruty rzepakowej 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Toksyny ze środków do 

zwalczania szkodników 

C Niskie Wysoki 3 Zatrute ziarna z otwartych 

pojemników mogą trafić do łańcucha 

żywnościowego. 

 Należy stosować program 

zwalczania szkodników 

zatwierdzony do użycia w 

łańcuchu żywnościowym. 

 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Średnie Średni 3 Poddawanie nasion oleistych 

działaniu pestycydów po 

zakończeniu zbiorów ma krytyczne 

znaczenie, ponieważ czas rozkładu 

pestycydów jest na tym etapie 

ograniczony. Państwa wywozu 

nasion oleistych stosują wykazy 

pozytywne w odniesieniu do 

stosowania pestycydów, co w 

przypadku niektórych substancji 

może być sprzeczne z europejskimi 

przepisami w tym zakresie, w 

szczególności jeżeli chodzi o 

nasiona miękkie, takie jak nasiona 

słonecznika. Pestycydy, które 

zastosowano w odniesieniu do 

ładunków poprzedzających podczas 

składowania i transportu, mogą 

zanieczyścić nasiona rzepaku. 

W rozporządzeniu nr 

396/2005 zabrania się 

wprowadzania do obrotu 

towarów, które nie spełniają 

wymogów w zakresie NDP 

określonych w załączniku do 

tego rozporządzenia. 

Przedsiębiorstwa zajmujące 

się przewozem i 

składowaniem muszą 

stosować pestycydy w 

prawidłowy sposób i 

prowadzić odpowiednią 

dokumentację w tym zakresie. 

W przeciwnym wypadku będą 

musiały sprawdzić, czy 

poziomy pozostałości 

pestycydów 

wykorzystywanych w trakcie 

transportu i składowania są 

zgodne z poziomami 

ustanowionymi w przepisach 

unijnych. 

 

Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

podczas transportu 

wózkiem rolniczym, 

ciężarówką, barką lub 

statkiem oceanicznym 

C Niskie Wysoki 3 Transport nasion oleistych i śrut 

nasion oleistych nie odbywa się 

zazwyczaj za pomocą środków 

transportu służących wyłącznie do 

transportu żywności lub paszy. 

 Przedsiębiorstwa zajmujące 

się transportem mają 

obowiązek czyszczenia 

wózków rolniczych, 

ciężarówek, barek oraz 

statków oceanicznych przed 

załadunkiem. Kontrola 

czystości przed załadunkiem. 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

podczas składowania 

C Niskie Wysoki 3 Nasiona oleiste i śruty oleiste mogą 

zostać zanieczyszczone 

mikotoksynami pochodzącymi z 

ładunków poprzedzających. 

 Przedsiębiorstwa zajmujące 

się składowaniem muszą 

wyczyścić strefy składowania i 

przeprowadzić kontrolę 

czystości przed ich użyciem. 

 

Zafałszowanie melaminą C Niskie Średni 2 Pod względem analitycznym 

właściwości melaminy są bardzo 

podobne do właściwości białek. 

W rozporządzeniu 2002/32 

określono najwyższy 

dopuszczalny poziom melaminy 

w materiale paszowym 

wynoszący 2,5 mg/kg. 

  

 

 

 Nowe 

B. 

Transport oleju rzepakowego i produktów pochodnych 

przeznaczonych do wykorzystania w paszy cysterną 

samochodową  cysterną kolejową  barką lub statkiem żeglugi 

przybrzeżnej (z wyłączeniem statku oceanicznego). 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

        

- Cysterny samochodowe, 
cysterny kolejowe i barki  

C Średnie Wysoki 4 Cysterny samochodowe i barki mogły 

być wykorzystywane do transportu 

produktów nieprzeznaczonych do 

kontaktu z żywnością lub paszą, takich 

jak produkty przemysłu 

petrochemicznego. 

 Cysterny samochodowe i 

barki, które nie służą 

wyłącznie do transportu 

środków spożywczych lub 

materiałów paszowych, 

należało objąć zatwierdzoną 

procedurą czyszczenia. 

 

– Cysterny samochodowe, 

kontenery zbiornikowe, 

cysterny kolejowe i barki 

C Niskie Wysoki 3 Transport większości olejów roślinnych 

odbywa się za pomocą środków 

transportu służących wyłącznie do 

Rozporządzenie (WE) nr 

852/2004 w sprawie higieny 

żywności zawiera wymóg, 

Należy upewnić się co do 

zawartości ładunków 

poprzedzających zgodnie z 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  spełniające normy UE w 

zakresie transportu środków 

spożywczych 

transportu środków spożywczych. zgodnie z którym transport 

płynnych środków 

spożywczych musi odbywać 

się za pomocą cystern 

samochodowych, cystern 

kolejowych i barek służących 

wyłącznie do transportu 

środków spożywczych. 

Kodeks praktyk roboczych 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

zbiornikowych (nr ref. 

07COD138). 

zaleceniami przedstawionymi 

w praktycznym przewodniku 

FEDIOL dotyczącym 

ładunków poprzedzających z 

uwzględnieniem środków 

transportu i powłok w 

zbiornikach (nr ref. 

07COD143F). 

– Zbiornikowce żeglugi 

przybrzeżnej spełniające 

normy UE w zakresie 

transportu środków 

spożywczych 

C Niskie Wysoki 3 W przypadku zbiornikowców żeglugi 

przybrzeżnej transportujących oleje i 

tłuszcze na krótkich odcinkach 

morskich w UE wymagane jest jako 

absolutne minimum, aby ładunkiem 

bezpośrednio poprzedzającym był 

środek spożywczy lub ładunek z 

unijnego wykazu dopuszczalnych 

ładunków poprzedzających 

wymienionych w dyrektywie 96/3/WE. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Należy upewnić się co do 

zawartości ładunków 

poprzedzających zgodnie z 

zaleceniami przedstawionymi 

w praktycznym przewodniku 

FEDIOL dotyczącym 

ładunków poprzedzających z 

uwzględnieniem środków 

transportu i powłok w 

zbiornikach (nr ref. 

07COD143F). Certyfikat 

zgodności, czystości i 

przydatności zbiorników 

statków wydawany przez 

inspektora będącego 

członkiem FOSFA. Należy 

przedstawić łączone 

zaświadczenie kapitana 

statku (ang. Combined 

Masters Certificate) FOSFA 

podpisane przez 

kapitana/pierwszego oficera 

 

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


 

Przewodnik EFISC – Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku rozdrabniania nasion oleistych i rafinacji oleju roślinnego 

 49 

Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  lub inne równoważne 

oświadczenie podpisane 

przez właściciela statku lub 

upoważnionego pełnomocnika 

przed załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku. 

Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi 

        

– Cysterny samochodowe, 

cysterny kolejowe i barki 

C Średnie Średni 3 Podwyższony poziom ryzyka w 

stacjach oczyszczania, które zajmują 

się zarówno oczyszczaniem cystern do 

przewozu pasz, jak i cystern do 

przewozu substancji chemicznych w 

tym samym zakładzie. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152). 

 

 

Należy stosować dobre 

praktyki w zakresie 

czyszczenia zbiorników. 

 

. 

 

 

 

– Zbiornikowce żeglugi 

przybrzeżnej 

C Średnie Średni 3 Podwyższone ryzyko w przypadku gdy 

statek żeglugi przybrzeżnej nie służy 

wyłącznie do transportu paszy lub 

środków spożywczych. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Certyfikat zgodności, 

czystości i przydatności 

zbiorników statków wydawany 

przez inspektora będącego 

członkiem FOSFA. 

Należy przedstawić łączone 

zaświadczenie kapitana 

statku (ang. Combined 

Masters Certificate) FOSFA 

podpisane przez 

kapitana/pierwszego oficera 

lub inne równoważne 

oświadczenie podpisane 

przez właściciela statku lub 

upoważnionego pełnomocnika 

przed załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku.  

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  Ciecze grzewcze lub 

chłodzące z urządzeń 

        

– Cysterny samochodowe  C Niskie Wysoki 3 Stosowane są cysterny ze stali 

nierdzewnej, które są ogrzewane wodą 

z instalacji chłodzącej silnik poprzez 

system podwójnych ścian (a nie 

wężownic).  

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152). 

Zabrania się korzystania z 

olejów termicznych w 

systemach bezpośredniego 

ogrzewania. 

 

– Cysterny kolejowe, barki 

zbiornikowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zbiornikowce żeglugi 
przybrzeżnej 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

Niskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niski 

Wysokie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysoki 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Toksyczne oleje termiczne mogą być 

nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

 

 

 

 

 

Toksyczne oleje termiczne mogą być 

nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Wężownice grzewcze w 

cysternach kolejowych muszą 

być wykonane ze stali 

nierdzewnej. 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik oleju 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą potencjalnych strat 

netto i w razie konieczności 

przeprowadzić odpowiednią 

analizę.  

 

 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik oleju 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą potencjalnych strat 

netto i w razie konieczności 

przeprowadzić odpowiednią 

analizę. 

W procesie ogrzewania zaleca 

się stosowanie gorącej wody 

lub pary. 

Ciała obce P Średnie Średni 3   Plan jakości powinien 

zawierać wymóg, zgodnie z 

którym załadunek oleju 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  rafinowanego do cystern 

samochodowych powinien 

odbywać się pod 

zadaszeniem. 

Zafałszowanie C/P/B Średnie Średni 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi 

nastąpiło podczas transportu olejów w 

państwach pochodzenia tych olejów. 

Kodeks praktyk roboczych 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

zbiornikowych (nr ref. 

07COD138). 

Należy przeanalizować 

wszystkie partie 

przychodzące. 

 

Stosowanie minimalnych 

wymogów obowiązkowych 

zawartych w kodeksie praktyk 

roboczych FEDIOL 

dotyczącym transportu luzem 

olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

zbiornikowych, takich jak 

dostępność informacji na 

temat lokalizacji ciężarówki 

podczas transportu oraz 

oplombowanie zbiorników (nr 

ref. 07COD138). 

 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego   

 C. Składowanie oleju rzepakowego 

ZAGROŻENIE  KAT.  

PRAWDOP

ODOBIEŃST

WO  

POZIOM 

ZAGROŻENI

A  

KAT. RYZYKA  UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, 

NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie 

spowodowane brakiem 

segregacji 

(zanieczyszczenie 

spowodowane przez 

ładunki poprzedzające, 

zastosowanie 

nieprawidłowych łączeń, 

wspólne urządzenia) 

C Niskie Wysoki 3 Niniejsza klasyfikacja ryzyka dotyczy terminali 

składujących zarówno środki chemiczne, jak i 

oleje roślinne. Ryzyko jest niższe, w przypadku 

gdy terminal zbiornikowy stosuje unijny wykaz 

dopuszczalnych ładunków poprzedzających w 

transporcie morskim w odniesieniu do 

składowania olejów roślinnych. Ryzyko jest 

najniższe, gdy oleje roślinne składowane są w 

zbiornikach służących wyłącznie do składowania 

środków spożywczych. 

Terminale znajdujące się 

na terenie UE i zajmujące 

się składowaniem olejów i 

tłuszczów stosowanych w 

produktach spożywczych 

mają obowiązek wdrożenia 

systemu HACCP 

(rozporządzenie (WE) nr 

852/2004). 

 

Zbiorniki przeznaczone wyłącznie 

do składowania żywności lub 

paszy. W przeciwnym wypadku 

zbiorniki muszą jako minimum 

spełniać wymogi UE dotyczące 

ładunków poprzedzających w 

odniesieniu do transportu 

morskiego zawartych w 

dyrektywie 96/3/WE. 

 

Zanieczyszczenie 

środkami czyszczącymi 

C Niskie Wysoki 3 Niniejsza klasyfikacja ryzyka dotyczy terminali 

składujących zarówno środki chemiczne, jak i 

oleje roślinne. Może się zdarzyć, iż terminale te 

nie będą stosować środków czyszczących 

nadających się do użycia w przemyśle 

spożywczym. W przypadku terminali 

zbiornikowych w UE, które wdrożyły system 

HACCP i w których miejsca składowania olejów 

roślinnych oddzielone są od strefy składowania 

substancji chemicznych, prawdopodobieństwo 

zastosowania niewłaściwych środków 

chemicznych jest bardzo niskie. 

 Środki czyszczące muszą być 

dopuszczone do stosowania w 

przemyśle spożywczym. 

 

 

Rozpuszczalnik z 

powłoki 

C Niskie Wysoki 3 Rozpuszczalniki z pierwotnych powłok migrujące 

do oleju, które mogą znaleźć się w destylatach 

kwasów tłuszczowych podczas rafinacji 

 Należy stosować cysterny ze stali 

nierdzewnej, a w przypadku 

stosowania cystern z powłoką 

pierwotną nie należy 

wykorzystywać destylatów 

kwasów tłuszczowych jako 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  materiału paszowego. 

Oleje termiczne z 

wadliwych urządzeń 

C Niskie Wysoki 3 Toksyczne oleje termiczne mogą być nadal 

używane. Ze względu na stosunkowo niskie 

temperatury ogrzewania stosowane w czasie 

składowania prawdopodobieństwo wycieku 

olejów termicznych do produktu jest jednak 

niskie. 

 Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przedsiębiorstwo 

zajmujące się składowaniem 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą strat netto i w razie 

konieczności przeprowadzić 

odpowiednią analizę.  

Zaleca się stosowanie 

ogrzewania wodnego i 

parowego. 

Niewłaściwe 

wykorzystanie 

dodatków 

C Niskie Wysoki 3 Dodatki dopuszczone w olejach spożywczych 

zastosowane w olejach wprowadzanych do 

paszy lub na odwrót, które mogły nie zostać 

zatwierdzone do danego użycia. 

 Należy uzgodnić szczegółowe 

specyfikacje w odniesieniu do 

stosowania dodatków. 

 

Zafałszowanie olejem 

mineralnym 

 Niskie Wysoki 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi nastąpiło w 

państwach pochodzenia. Zintensyfikowano 

kontrole, w związku z czym zmalało 

prawdopodobieństwo zafałszowania produktu. 

   

 

 D. Transport oleju rzepakowego statkiem oceanicznym  

ZAGROŻENIE  KAT.  

PRAWDOPO

DOBIEŃSTW

O  

POZIOM 

ZAGROŻENI

A  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie podczas 

transportu 

        

– Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

obecnym w zbiornikach lub 

rurach 

C Średnie  Średni 3  W przypadku statków oceanicznych 

transportujących oleje i tłuszcze 

jadalne do UE wymagane jest jako 

absolutne minimum, aby ładunkiem 

przewożonym bezpośrednio 

wcześniej był środek spożywczy lub 

ładunek z unijnego wykazu 

Zgodnie z dyrektywą 96/3/WE 

(odstępstwo od rozporządzenia 

(WE) nr 852/2004) wymagane jest 

sprawdzenie ładunków 

poprzedzających.  

 

Certyfikat zgodności, 

czystości i przydatności 

zbiorników statków wydawany 

przez inspektora będącego 

członkiem FOSFA. Należy 

przedstawić łączone 

zaświadczenie kapitana 
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Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha śruty rzepakowej i produktów oleju 

rzepakowego  dopuszczalnych ładunków 

poprzedzających wymienionych w 

dyrektywie 96/3/WE. 

 

W przypadku transportu morskiego 

olejów i tłuszczów umowy handlowe 

stosowane przez członków 

organizacji FOSFA zobowiązują 

sprzedawcę do udzielenia 

kupującemu informacji na temat 

zawartości trzech ładunków 

poprzedzających. 

 

Kodeks postępowania FEDIOL 

dotyczący transportu luzem olejów i 

tłuszczów do lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 14COD152) (w 

tym procedury operacyjne FOSFA). 

 

Przepisy UE nie regulują zasad 

dotyczących transportu morskiego 

olejów i tłuszczów do zastosowania 

w paszach. 

statku (ang. Combined 

Masters Certificate) FOSFA 

podpisane przez 

kapitana/pierwszego oficera 

lub inne równoważne 

oświadczenie podpisane 

przez właściciela statku lub 

upoważnionego pełnomocnika 

przed załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku. 

       Podczas załadunku i 

rozładunku należy korzystać z 

instalacji załadunkowych 

przeznaczonych wyłącznie do 

tego celu. 

 

– Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi  

C Niskie  Wysoki 3 Podmioty transportu morskiego 

zazwyczaj przestrzegają dobrych 

praktyk. 

 Należy sprawdzić dziennik 

pokładowy statku.  

 

Rozpuszczalnik z powłoki C Niskie Wysoki 3 Rozpuszczalniki z pierwotnych 

powłok migrujące do oleju, które 

mogą znaleźć się w destylatach 

kwasów tłuszczowych podczas 

rafinacji 

 Należy stosować cysterny ze 

stali nierdzewnej, a w 

przypadku stosowania cystern 

z powłoką pierwotną nie 

należy wykorzystywać 

destylatów kwasów 

 

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

paszowego. 

Oleje termiczne z urządzeń C Niskie Wysoki 3 Toksyczne oleje termiczne mogą 

być nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

Kodeks postępowania FEDIOL 

dotyczący transportu luzem olejów i 

tłuszczów do lub w ramach Unii 

Europejskiej (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik oleju 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą potencjalnych strat 

netto i w razie konieczności 

przeprowadzić odpowiednią 

analizę. 

Zaleca się stosowanie 

ogrzewania wodnego i 

parowego. 

Oleje hydrauliczne z 

przenośnych pomp 

C Niskie Wysoki 3 Oleje hydrauliczne z przenośnych 

pomp mogą być toksyczne. 

 Stosowanie przenośnych 

pomp, w których silnik 

hydrauliczny jest wyraźnie 

oddzielony od pompy. W 

przeciwnym razie należy 

stosować oleje hydrauliczne 

zatwierdzone do użycia w 

przemyśle spożywczym. 

W przypadku silników 

hydraulicznych połączonych 

bezpośrednio z pompą 

potencjalna awaria uszczelki 

spowoduje niepożądany wyciek 

oleju hydraulicznego do oleju 

roślinnego. 

Zafałszowanie olejem 

mineralnym 

 Niskie Wysoki 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi 

nastąpiło w państwach 

pochodzenia. Zintensyfikowano 

kontrole, w związku z czym zmalało 

prawdopodobieństwo zafałszowania 

produktu. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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6. Ocena ryzyka dla łańcucha śruty sojowej i produktów oleju 

sojowego  

 1. Uprawa soi* 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C    Państwa wywozu nasion soi (Stany 

Zjednoczone, Brazylia, Argentyna i 

Paragwaj) stosują wykazy pozytywne w 

odniesieniu do stosowania pestycydów 

podczas uprawy soi, co w przypadku 

niektórych substancji może być sprzeczne 

z unijnymi przepisami dotyczącymi 

pozostałości pestycydów. Regularne 

monitorowanie pestycydów znajdujących 

się na ziarnach soi wskazuje, że poziomy 

pozostałości nie przekraczają limitów 

wyznaczonych w obowiązujących 

przepisach. 

W rozporządzeniu (WE) nr 

396/2005 zabrania się 

wprowadzania do obrotu towarów, 

które nie spełniają wymogów w 

zakresie NDP określonych w 

załącznikach. Rozporządzeniem 

(WE) nr 178/2006 ustanowiono 

załącznik I zawierający wykaz 

produktów spożywczych i 

paszowych, do których mają 

zastosowanie dopuszczalne 

poziomy pozostałości pestycydów. 

Rozporządzeniem nr 149/2008 

ustanowiono załączniki II, III i IV 

zawierające wykazy NDP dla 

produktów wymienionych w 

załączniku I. 

  

GMO niedozwolone w UE B    Różne tempo zatwierdzania nowych GMO 

przez UE i państwa trzecie, z których 

przywozi się nasiona oleiste. Zagrożenie 

związane z wystąpieniem śladowych ilości 

niedozwolonych w UE GMO, które mogą 

znaleźć się w nasionach oleistych 

przywożonych do UE. 

  Jest to raczej kwestia 

dotycząca zgodności z 

prawem, a nie bezpieczeństwa 

żywności. 

Fitotoksyny C    Nasiona soi mogą zawierać chwasty. W dyrektywie 2002/32/WE 
wprowadzono ograniczenia 
dotyczące maksymalnej 
zawartości toksycznych nasion 
chwastów. 

 Jako środek kontrolny 

zalecana jest wizualna 

kontrola nasion soi. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji dostępnych jest w pkt 2.3 dokumentu 

przestawiającego stosowaną metodykę. 
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 2. Suszenie nasion soi na etapie produkcji podstawowej* 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenia 

spowodowane suszeniem  

        

– dioksyny C    Spalanie odpadów może 

skutkować formowaniem się 

dioksyn. Jak dotąd nie 

zdarzyło się jeszcze, by 

monitorowane przez podmioty 

zajmujące się rozdrabnianiem 

poziomy stężenia dioksyn w 

surowym oleju sojowym 

przekroczyły granicę 

wykrywalności. 

Kodeks dobrej praktyki dot. 

zapobiegania 

zanieczyszczeniom żywności 

i pasz spowodowanym 

występowaniem dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB 

oraz ograniczania poziomu 

tych zanieczyszczeń (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 W dobrych praktykach wytwarzania 
zaleca się stosowanie paliw, które nie 
powodują formowania się dioksyn i 
związków dioksynopodobnych oraz 
innych szkodliwych substancji 
zanieczyszczających.  

W przypadku ogrzewania 
bezpośredniego należy stosować 
odpowiednie palniki. Konieczne jest 
monitorowanie procesu w celu 
zapewnienia, aby suszenie lub 
ogrzewanie nie powodowały 
podwyższenia poziomów dioksyn i 
dioksynopodobnych PCB. 
Stosowanie odpadów w charakterze 
paliwa w procesie suszenia 
bezpośredniego jest zabronione. 

Materiały paszowe pochodzące z 

nasion soi muszą spełniać wymogi w 

zakresie dopuszczalnego poziomu 

dioksyn i dioksynopodobnych PCB 

ustanowione w dyrektywie 

2002/32/WE. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji dostępnych jest w pkt 2.3 dokumentu przestawiającego 

stosowaną metodykę. 
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Zaplecze techniczne: rozdrabnianie nasion soi, rafinacja i 
przetwarzanie oleju  

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Oleje hydrauliczne lub 

smary z urządzeń 

C Niskie Wysoki 3 Oleje hydrauliczne i smary mogą zawierać 

związki toksyczne. 

 Program warunków 

wstępnych powinien 

zapobiegać zanieczyszczeniu 

produktu olejami 

hydraulicznymi lub smarami, 

które nie są zatwierdzone do 

stosowania w przemyśle 

spożywczym, oraz 

minimalizować ryzyko 

zanieczyszczenia produktu 

olejami hydraulicznymi i 

smarami dopuszczonymi do 

użytku w przemyśle 

spożywczym. Program 

warunków wstępnych może 

obejmować prowadzenie 

ewidencji zastosowanych 

ilości. 

 

Zanieczyszczenia, takie jak 

PFOS i PFOA, znajdujące 

się w wodzie 

 

C Niskie Średni 2 Woda jest wykorzystywana w procesie 

rozdrabniania i rafinacji. 

Zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 183/2005 do 

produkcji paszy należy 

stosować wodę odpowiedniej 

jakości. 

  

Środki czyszczące i 

chemikalia do wody 

kotłowej 

C Średnie Średni 3 Środki czyszczące i para (zawierająca 

chemikalia do wody kotłowej) wchodzą w 

kontakt z produktem. 

 Środki czyszczące stosowane 

w systemie produkcji należy 

spłukać. Należy stosować 

środki czyszczące i 

chemikalia do wody kotłowej 

zatwierdzone do użycia w 

przemyśle spożywczym. 
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Oleje termiczne z urządzeń 

 

C Średnie Wysoki 4 Oleje termiczne mogą być nadal używane 

przez podmioty nienależące do FEDIOL. 

Zgodnie z Kodeksem dobrej 

praktyki organizacji FEDIOL 

dot. ogrzewania olejów 

jadalnych podczas 

przetwarzania stosowanie 

olejów termicznych jest 

niedozwolone. 

W procesie ogrzewania 

zaleca się stosowanie gorącej 

wody lub pary. W przeciwnym 

razie należy wprowadzić 

środek kontrolny 

zapobiegający 

zanieczyszczeniu produktu  

olejami termicznymi. 

 

 

 3. Rozdrabnianie nasion soi 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Toksyny ze środków do 

zwalczania szkodników 

C Niskie Wysoki 3 Zatrute ziarna z otwartych pojemników 

mogą trafić do łańcucha żywnościowego. 

 Należy stosować program 

zwalczania szkodników 

zatwierdzony do użycia w 

łańcuchu żywnościowym. 

 

Toksyczne związki z 

heksanu takie jak benzen 

C Niskie Wysoki 3 Heksan stosowany w przemyśle może 

zawierać związki toksyczne. 

W dyrektywie 2009/32/WE 

określono kryteria czystości 

dla heksanu stosowanego 

podczas rozdrabniania nasion 

oleistych.  

Należy stosować heksan 

zatwierdzony do użytku w 

przemyśle spożywczym. 

 

Ciała obce, takie jak szkło, 

drewno, metal itd. 

P Średnie Średni 3 Możliwa obecność ciała obcego.  Należy wdrożyć system 

usuwający ciała obce. 

 

 

  

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


 

Przewodnik EFISC – Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku rozdrabniania nasion oleistych i rafinacji oleju roślinnego 

 61 

Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha poekstrakcyjnej śruty sojowej i produktów 

oleju sojowego  

 

 3.1 Produkcja surowego oleju  

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Substancje 

zanieczyszczające 

pochodzące z 

pomocniczych materiałów 

filtracyjnych 

C Niskie Wysoki 3 Surowy olej może potencjalnie 

doprowadzić do wypłukania substancji 

zanieczyszczających z pomocniczego 

materiału filtracyjnego. 

 Należy stosować pomocnicze 

materiały filtracyjne 

zatwierdzone do użycia w 

przemyśle spożywczym. 

 

Oleje mineralne z 

nieprawidłowo działającego 

systemu odzysku 

C Średnie Średni 3 W celu odzysku heksanu stosuje się oleje 

mineralne o niskiej/średniej lepkości 

zatwierdzone do użytku w przemyśle 

spożywczym. W interesie podmiotu 

zajmującego się tłoczeniem leży odzysk 

jak największej ilości heksanu i – co za 

tym idzie – utrzymanie systemu odzysku w 

dobrym stanie technicznym. 

 W systemie odzysku należy 

stosować olej mineralny 

zatwierdzony do użycia w 

przemyśle spożywczym. 

Program warunków 

wstępnych powinien 

zapobiegać zanieczyszczeniu 

produktu olejami, które nie są 

zatwierdzone do stosowania 

w przemyśle spożywczym, 

oraz minimalizować ryzyko 

zanieczyszczenia produktu 

olejami dopuszczonymi do 

użytku w przemyśle 

spożywczym. Program 

warunków wstępnych może 

obejmować prowadzenie 

ewidencji zastosowanych 

ilości. 

Zgodnie z niderlandzkimi 

GMP dopuszczalny 

poziom zawartości C 

(10–40) w olejach wynosi 

400 mg/kg. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie pestycydów 

pozostałych na nasionach soi wskazuje, 

że poziomy pozostałości nie przekraczają 

limitów wyznaczonych w obowiązujących 

przepisach.  

W rozporządzeniu nr 

396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala 

się na stosowanie czynnika 

związanego z 

przetwarzaniem/ 

 * W przypadku nasion soi 

pochodzących z 

niektórych źródeł może 

istnieć średnie 

prawdopodobieństwo 

przekroczenia NDP w 

odniesieniu do 

pozostałości określonych 
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koncentracją w odniesieniu do 

pestycydów obecnych w 

produktach przetworzonych 

pod warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności.  

Zgodnie ze stanowiskiem 

FEDIOL (11SAF181), 

przyjmując, że średnia 

zawartość oleju w nasionach 

soi mieści się w przedziale 

18%–21%, należy stosować 

czynnik warunkujący 

przetwarzanie wynoszący 5 w 

celu określenia NDP w oleju 

sojowym. 

 

pestycydów. 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych pestycydów mogą 

znajdować się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich znalezienia w 

surowym oleju sojowym jest jednak 

bardzo niskie. Zezwala się na stosowanie 

endosulfanu na nasionach soi. Dane z 

monitorowania wskazują, że poziom jego 

pozostałości w surowym oleju nie 

przekracza limitu wyznaczonego w 

obowiązujących przepisach. 

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne 

poziomy pozostałości szeregu 

pestycydów w materiale 

paszowym. 

  

Heksan pozostały w 

surowym oleju po procesie 

odzysku 

C Wysokie Niski 3 Po ekstrakcji oleju przy pomocy heksanu i 

po procesie odzysku pozostałości 

heksanu z oleju śladowe ilości tego 

związku mogą wciąż znajdować się w 

surowym oleju. 

 Rozporządzenie nr 767/2009 

w sprawie wprowadzania na 

rynek pasz stanowi, że 

materiały paszowe muszą być 

wolne od zanieczyszczeń 

chemicznych wynikających z 

ich procesu wytwórczego i 

pomocy przetwórczych, o ile 

w katalogu nie została 

ustalona maksymalna 

zawartość. W rozporządzeniu 

 Oceny toksykologiczne 

pokazują, że stosowanie 

surowego oleju sojowego 

z heksanem na poziomie 

do 1000 ppm jest 

bezpieczne dla pasz. 

FOSFA stosuje limit 

temperatury zapłonu 

wynoszący 121 ̊C, co jest 

związane z 

bezpieczeństwem 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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nr 68/2013 w sprawie 

katalogu materiałów 

paszowych określono próg 

maksymalnej zawartości tych 

zanieczyszczeń chemicznych 

wynoszący 0,1% (1000 ppm). 

transportu i składowania. 
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 3.2 Produkcja surowych lecytyn 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Oleje mineralne z 

nieprawidłowo działającego 

systemu odzysku 

C Średnie Średni 3 W celu odzysku heksanu stosuje się oleje 

mineralne o niskiej/średniej lepkości 

zatwierdzone do użytku w przemyśle 

spożywczym. W interesie podmiotu 

zajmującego się tłoczeniem leży odzysk 

jak największej ilości heksanu i – co za 

tym idzie – utrzymanie systemu odzysku w 

dobrym stanie technicznym. 

 W systemie odzysku należy 

stosować olej mineralny 

zatwierdzony do użycia w 

przemyśle spożywczym. 

Program warunków 

wstępnych powinien 

zapobiegać zanieczyszczeniu 

produktu olejami, które nie są 

zatwierdzone do stosowania 

w przemyśle spożywczym, 

oraz minimalizować ryzyko 

zanieczyszczenia produktu 

olejami dopuszczonymi do 

użytku w przemyśle 

spożywczym. Program 

warunków wstępnych może 

obejmować prowadzenie 

ewidencji zastosowanych 

ilości. 

Zgodnie z niderlandzkimi 

GMP dopuszczalny 

poziom zawartości C 

(10–40) w olejach wynosi 

400 mg/kg. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie pestycydów 

pozostałych na nasionach soi wskazuje, 

że poziomy pozostałości mogą 

przekraczać limity wyznaczone w 

obowiązujących przepisach.  

W rozporządzeniu nr 

396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala 

się na stosowanie czynnika 

związanego z 

przetwarzaniem/ 

koncentracją w odniesieniu do 

pestycydów obecnych w 

produktach przetworzonych 

pod warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności.  

Należy kontrolować 

dostarczane nasiona soi lub 

surowe lecytyny. Jeżeli 

pozostałości pestycydów 

przekraczają dopuszczalny 

poziom, należy przeprowadzić 

ocenę bezpieczeństwa pasz. 

* W przypadku nasion soi 

pochodzących z 

niektórych źródeł może 

istnieć średnie 

prawdopodobieństwo 

przekroczenia NDP w 

odniesieniu do 

pozostałości określonych 

pestycydów. 
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Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych pestycydów mogą 

znajdować się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich znalezienia w 

surowym oleju sojowym jest jednak 

bardzo niskie. Zezwala się na stosowanie 

endosulfanu na nasionach soi. Dane z 

monitorowania wskazują, że poziom jego 

pozostałości w surowym oleju nie 

przekracza limitu wyznaczonego w 

obowiązujących przepisach. 

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne 

poziomy pozostałości szeregu 

pestycydów w materiale 

paszowym. 

  

Heksan pozostały w 

surowych lecytynach po 

procesie odzysku 

C Wysokie Niski 3 Po ekstrakcji oleju przy pomocy heksanu i 

po procesie odzysku pozostałości 

heksanu z oleju śladowe ilości tego 

związku mogą wciąż znajdować się w 

surowym oleju. 

Rozporządzenie nr 767/2009 

w sprawie wprowadzania na 

rynek pasz stanowi, że 

materiały paszowe muszą być 

wolne od zanieczyszczeń 

chemicznych wynikających z 

ich procesu wytwórczego i 

pomocy przetwórczych, o ile 

w katalogu nie została 

ustalona maksymalna 

zawartość. W rozporządzeniu 

nr 68/2013 w sprawie 

katalogu materiałów 

paszowych określono próg 

maksymalnej zawartości tych 

zanieczyszczeń chemicznych 

wynoszący 0,1% (1000 ppm). 

 Oceny toksykologiczne 

pokazują, że stosowanie 

materiałów paszowych z 

heksanem na poziomie 

do 1000 ppm jest 

bezpieczne dla pasz. 

FOSFA stosuje limit 

temperatury zapłonu 

wynoszący 121 ̊C, co jest 

związane z 

bezpieczeństwem 

transportu i składowania. 

Patogeny B Niskie Średni 2 Namnażanie się drobnoustrojów w wyniku 

kondensacji wody odparowującej z 

mokrego szlamu. 
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 3.3 Produkcja makuchu i mączki z nasion soi 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Dioksyny ze środka 

przeciwzbrylającego 

C Niskie Wysoki 3 Środek przeciwzbrylający jest 

pochodzenia mineralnego i z natury może 

zawierać dioksyny. Dioksyny są toksyczne 

dla ludzi i zwierząt. 

W rozporządzeniu nr 

2439/1999/WE określono 

kryteria jakości w odniesieniu 

do środków 

przeciwzbrylających. 

Zakup środka 

przeciwzbrylającego 

dopuszczonego do użytku w 

paszach. 

 

Salmonella B Wysokie Wysoki 4 Salmonella stanowi główne zagrożenie w 

przypadku zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego paszy. Bakterie 

salmonelli są powszechne w środowisku, 

w związku z tym każde ogniwo łańcucha 

żywnościowego, począwszy od 

wytwórców, a skończywszy na 

konsumentach, ma do odegrania istotną 

rolę, jeśli chodzi o ograniczenie ryzyka 

zatrucia salmonellą wśród ludzi lub 

zwierząt. Organizacja FEDIOL wspólnie z 

trzema innymi stowarzyszeniami 

reprezentującymi dostawców i 

konsumentów pasz, tj. FEFAC, COCERAL 

i COPA-COGECA, wzięła na siebie 

odpowiedzialność za wydawanie 

wytycznych dla sektora, aby pomóc w 

zwalczaniu salmonelli, oraz opublikowała 

„Wspólne zasady zarządzania ryzykiem 

wystąpienia salmonelli w łańcuchu pasz” 

w czerwcu 2011 r. Europejski przewodnik 

dobrej praktyki produkcji przemysłowej 

bezpiecznych materiałów paszowych 

zmieniono, aby był zgodny z tymi 

zasadami. 

 

 

„Wspólne zasady zarządzania 

ryzykiem wystąpienia 

salmonelli w łańcuchu pasz” 

opracowane przez FEDIOL, 

FEFAC, COCERAL i COPA-

COGECA. 

 

Opracowany przez podmiot 

program warunków 

wstępnych ma objąć 

następujące działania: 

a) ochrona materiałów 

paszowych przed 

zanieczyszczeniem w trakcie 

przetwarzania i składowania, 

np. poprzez stosowanie 

zamkniętych systemów i 

praktyk w zakresie higieny lub 

– w stosownych przypadkach 

– podział pomieszczeń 

zakładu na strefy higieniczne; 

b) kontrolowanie czasu pracy 

i temperatury urządzenia 

grzewczego do usuwania 

rozpuszczalnika (DT); 

c) kontrola zawartości wilgoci 

w śrutach/wytłokach.  

 

Jeżeli system monitorowania 

wskazuje obecność salmonelli 

 

Podmiot powinien 

wprowadzić 

monitorowanie linii 

produkcyjnej oraz 

przewidzieć pobieranie 

próbek z całej linii, 

począwszy od miejsca, w 

którym produkt opuszcza 

toaster do usuwania 

rozpuszczalnika (DT), 

poprzez miejsce, w 

którym produkt trafia do 

elewatora, aż do obszaru 

przeładunkowego 

włącznie. 

 

Podmiot powinien 

wyznaczyć realistyczne 

cele w zakresie 

ograniczania częstości 

występowania 

przypadków 

zanieczyszczenia swoich 

śrut/wytłoków salmonellą 

na podstawie danych 
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w końcowym materiale 

paszowym, należy rozważyć 

możliwość podjęcia 

następujących działań: 

o określenie 
serotypu i analiza 
identyfikowalności w celu 
wykrycia źródła 
zanieczyszczenia; 
o przegląd 
warunków przetwarzania i 
stosownych programów 
warunków wstępnych; 
o dodatkowe 
czyszczenie pomieszczeń do 
składowania i pojazdów (w 
stosownych przypadkach);  
o dodatkowe 
czyszczenie pomieszczeń i 
wyposażenia zakładu;  
o przegląd 
wcześniejszych wyników 
monitorowania; 
o rozważenie 
zorganizowania dodatkowych 
szkoleń w tym zakresie lub 
wprowadzenia zmian w 
stosowanych procesach lub 
procedurach; 
o zastosowanie 
środków chemicznych w celu 
zmniejszenia 
zanieczyszczenia salmonellą 
do dopuszczalnych poziomów. 

historycznych. 

 

Dioksyny z wykorzystanej 

ziemi bielącej 

C Niskie Wysoki 3 Glina bieląca jest pochodzenia 

mineralnego i z natury może zawierać 

dioksyny. Dioksyny są toksyczne dla ludzi 

i zwierząt. 

W dyrektywie 2002/32/WE 

ograniczono zawartość 

dioksyn w materiale 

paszowym pochodzenia 

roślinnego do 0,75 ng/kg 

(WHO-PCCD/F-TEQ), a 

łączną zawartość dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB do 

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

Należy kupować świeżą 

ziemię bielącą od dostawców, 

których produkty spełniają 

specyfikacje zawarte w 

kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym 

warunków zakupu świeżej 

ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju. 

Ryzyko dotyczy 

wyłącznie 

zintegrowanych 

zakładów tłoczenia i 

rafinacji. 
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PCB-TEQ). 

FEDIOL opracował kodeks 

postępowania dotyczący 

warunków zakupu świeżej 

ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju, w którym 

ustanowiono najwyższy 

dopuszczalny poziom 

zawartości dla dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB 

wynoszący 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) jako 

górną wartość graniczną. 

Pozostałości heksanu C Wysokie Niski 3 Pozostałości heksanu są obecne w śrucie 

nasion oleistych. 

Rozporządzenie nr 767/2009 

w sprawie wprowadzania na 

rynek pasz stanowi, że 

materiały paszowe muszą być 

wolne od zanieczyszczeń 

chemicznych wynikających z 

ich procesu wytwórczego i 

pomocy przetwórczych, o ile 

w katalogu nie została 

ustalona maksymalna 

zawartość. W rozporządzeniu 

nr 68/2013 w sprawie 

katalogu materiałów 

paszowych określono próg 

maksymalnej zawartości tych 

zanieczyszczeń chemicznych 

wynoszący 0,1% (1000 ppm). 

 Oceny toksykologiczne 

pokazują, że stosowanie 

śruty nasion oleistych z 

heksanem na poziomie 

do 1000 ppm jest 

bezpieczne dla pasz. 

Niemcy opracowały 

umowne specyfikacje, w 

których określono 

najwyższy dopuszczalny 

poziom heksanu w śrucie 

sojowej wynoszący 300 

ppm w celu zapobieżenia 

wybuchom w trakcie 

transportu barkowego. 

Kadm C Niskie Średni 2 W zależności od pochodzenia nasiona soi 

mogą zawierać podwyższony poziom 

kadmu w wyniku stosowania nawozu 

zawierającego fosfor zanieczyszczony 

kadmem. 

 

  Ryzyko to dotyczy nasion 

pochodzących z 

określonych obszarów 

geograficznych. 

 

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

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Salmonella B Wysokie Wysoki 4 Salmonella stanowi główne zagrożenie w 

przypadku zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego paszy. Bakterie 

salmonelli są powszechne w środowisku, 

w związku z tym każde ogniwo łańcucha 

żywnościowego, począwszy od 

wytwórców, a skończywszy na 

konsumentach, ma do odegrania istotną 

rolę, jeśli chodzi o ograniczenie ryzyka 

zatrucia salmonellą wśród ludzi lub 

zwierząt. Organizacja FEDIOL wspólnie z 

trzema innymi stowarzyszeniami 

reprezentującymi dostawców i 

konsumentów pasz, tj. FEFAC, COCERAL 

i COPA-COGECA, wzięła na siebie 

odpowiedzialność i opublikowała 

„Wspólne zasady zarządzania ryzykiem 

wystąpienia salmonelli w łańcuchu pasz” 

w czerwcu 2011 r. Europejski przewodnik 

dobrej praktyki produkcji przemysłowej 

bezpiecznych materiałów paszowych 

zmieniono, aby był zgodny z tymi 

zasadami. 

 

 „Wspólne zasady 

zarządzania ryzykiem 

wystąpienia salmonelli w 

łańcuchu pasz” opracowane 

przez FEDIOL, FEFAC, 

COCERAL i COPA-COGECA. 

. 

Opracowany przez podmiot 

program warunków 

wstępnych ma objąć 

następujące działania: 

a) ochrona materiałów 

paszowych przed 

zanieczyszczeniem w trakcie 

przetwarzania i składowania, 

np. poprzez stosowanie 

zamkniętych systemów i 

praktyk w zakresie higieny lub 

– w stosownych przypadkach 

– podział pomieszczeń 

zakładu na strefy higieniczne; 

b) kontrola zawartości wilgoci  

 

Jeżeli system monitorowania 

wskazuje obecność salmonelli 

w końcowym materiale 

paszowym, należy rozważyć 

możliwość podjęcia 

następujących działań: 

o określenie 
serotypu i analiza 
identyfikowalności w celu 
wykrycia źródła 
zanieczyszczenia; 
o przegląd 
warunków przetwarzania i 
stosownych programów 
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warunków wstępnych; 
o dodatkowe 
czyszczenie pomieszczeń do 
składowania i pojazdów (w 
stosownych przypadkach);  
o dodatkowe 
czyszczenie pomieszczeń i 
wyposażenia zakładu;  
o przegląd 
wcześniejszych wyników 
monitorowania; 
o rozważenie 
zorganizowania dodatkowych 
szkoleń w tym zakresie lub 
wprowadzenia zmian w 
stosowanych procesach lub 
procedurach; 
o  zastosowanie 
środków chemicznych w celu 
zmniejszenia 
zanieczyszczenia salmonellą 
do dopuszczalnych poziomów. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie pestycydów 

pozostałych na nasionach soi wskazuje, 

że poziomy pozostałości nie przekraczają 

limitów wyznaczonych w obowiązujących 

przepisach.  

Polityka w zakresie NDP stosowana w 

państwach trzecich różni się od unijnej 

polityki w tym zakresie. 

W rozporządzeniu (WE) nr 

396/2005 określono dopuszczalne 

poziomy pozostałości pestycydów.  

Umowa FEDIOL na zakup nasion 

słonecznika z regionu Morza 

Czarnego (zawierająca klauzulę 

dotyczącą zgodności z unijnymi 

przepisami w zakresie NDP). 

 * W przypadku nasion soi 

pochodzących z 

niektórych źródeł może 

istnieć średnie 

prawdopodobieństwo 

przekroczenia NDP w 

odniesieniu do 

pozostałości określonych 

pestycydów. 
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 4. Rafinacja  

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenia w 

substancjach 

pomocniczych w 

przetwórstwie  

(roztwory alkaliczne, 

kwasy), takie jak rtęć w 

sodzie kaustycznej. 

C Niskie Wysoki 3 Substancje pomocnicze w przetwórstwie 

wchodzą w kontakt z produktem. 

 Substancje pomocnicze w 

przetwórstwie, które mają 

bezpośredni kontakt z olejem, 

muszą być substancjami 

przeznaczonymi do 

stosowania w żywności lub 

substancjami dopuszczonymi 

do użytku w przemyśle 

spożywczym. 

 

 

 

  



 

Przewodnik EFISC – Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku rozdrabniania nasion oleistych i rafinacji oleju roślinnego 

 72 

Pasza  
 cena ryzyka dla łańcucha poekstrakcyjnej śruty sojowej i produktów 

oleju sojowego  

 

 4.1 Produkcja rafinowanego oleju sojowego 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  
ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Dioksyny i 

dioksynopodobne PCB 

C Niskie Wysoki 3 Suszenie nasion soi i ziemia bieląca 

stanowią potencjalne źródła 

zanieczyszczenia oleju dioksynami. 

Poziom dawki ziemi bielącej w trakcie 

rafinacji wynosi jednak zaledwie 1–3%. 

Dioksyny częściowo wyparowują podczas 

destylacji. 

W dyrektywie 2002/32/WE ograniczono 

zawartość dioksyn w materiale paszowym 

pochodzenia roślinnego do 0,75 ng/kg (WHO-

PCCD/F-TEQ), a łączną zawartość dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB do  

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

 

FEDIOL opracował kodeks postępowania 

dotyczący warunków zakupu świeżej ziemi 

bielącej do celów rafinacji oleju, w którym 

ustanowiono najwyższy dopuszczalny poziom 

zawartości dla dioksyn i dioksynopodobnych 

PCB wynoszący 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) jako górną wartość graniczną. 

Należy kupować świeżą 

ziemię bielącą od 

dostawców, których 

produkty spełniają 

specyfikacje zawarte w 

kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym 

warunków zakupu 

świeżej ziemi bielącej 

do celów rafinacji oleju. 

. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie pestycydów 

pozostałych na nasionach soi wskazuje, 

że poziomy pozostałości mogą 

przekraczać limity wyznaczone w 

obowiązujących przepisach. 

Doświadczenie pokazuje jednak, że 

pozostałości pestycydów są usuwane 

podczas rafinacji. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości 

pestycydów. W rozporządzeniu tym zezwala 

się na stosowanie czynnika związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w odniesieniu 

do pestycydów obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa pasz. 

Zgodnie ze stanowiskiem FEDIOL 

(11SAF181), przyjmując, że średnia 

zawartość oleju w nasionach soi mieści się w 

przedziale 18%–21%, należy stosować 

czynnik warunkujący przetwarzanie 

wynoszący 5 w celu określenia NDP w oleju 

sojowym. 

 * W przypadku 

nasion soi 

pochodzących z 

niektórych 

źródeł może 

istnieć średnie 

prawdopodobie

ństwo 

przekroczenia 

NDP w 

odniesieniu do 

pozostałości 

określonych 

pestycydów. 

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

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych pestycydów mogą 

znajdować się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich znalezienia w 

surowym oleju sojowym jest jednak 

bardzo niskie. Zezwala się na stosowanie 

endosulfanu na nasionach soi. Dane z 

monitorowania wskazują, że poziom jego 

pozostałości w surowym oleju nie 

przekracza limitu wyznaczonego w 

obowiązujących przepisach. 

W dyrektywie 2002/32/WE określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości szeregu 

pestycydów w materiale paszowym. 

  

Ciała obce, takie jak szkło, 

drewno, metal itd. 

P Średnie Średni 3 Możliwa obecność ciał obcych.  Należy zastosować 

praktyki w zakresie 

higieny (np. zamknięte 

systemy). Przed 

załadunkiem 

przefiltrować.  

 

 

 

 4.2 
Rafinacja fizyczna: produkcja destylatów kwasów tłuszczowych 
z soi 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  
ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

         

Dioksyny C Niskie Wysoki 3 Ziemia bieląca stanowi potencjalne źródło 

zanieczyszczenia dioksynami podczas 

procesu rafinacji oleju. Poziom dawki 

ziemi bielącej w trakcie rafinacji wynosi 

jednak zaledwie 1–3%. 

W dyrektywie 2002/32/WE ograniczono 

zawartość dioksyn w materiale paszowym 

pochodzenia roślinnego do 0,75 ng/kg (WHO-

PCCD/F-TEQ), a łączną zawartość dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB do  

Należy kupować świeżą 

ziemię bielącą od 

dostawców, których 

produkty spełniają 

specyfikacje zawarte w 

kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym 
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1,5 ng/kg (WHO-PCCD/F-PCB TEQ). 

Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt 

zawierające substancje niepożądane w ilości 

przekraczającej limit wyznaczony w 

obowiązujących przepisach nie mogą być 

mieszane w celach rozcieńczenia z takimi 

samymi lub innymi produktami 

przeznaczonymi do żywienia zwierząt 

(dyrektywa 2002/32/WE). 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 225/2012 

zmieniającym rozporządzenie nr 183/2005 w 

sprawie higieny pasz 100% partii destylatów 

kwasów tłuszczowych przeznaczonych na 

paszę musi zostać zbadane pod kątem 

łącznej zawartości dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB.  

FEDIOL opracował kodeks postępowania 

dotyczący warunków zakupu świeżej ziemi 

bielącej do celów rafinacji oleju, w którym 

ustanowiono najwyższy dopuszczalny poziom 

zawartości dla dioksyn i dioksynopodobnych 

PCB wynoszący 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) jako górną wartość graniczną. 

warunków zakupu 

świeżej ziemi bielącej 

do celów rafinacji oleju. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie pestycydów 

pozostałych na nasionach soi wskazuje, 

że poziomy pozostałości mogą 

przekraczać limity wyznaczone w 

obowiązujących przepisach. Podczas 

rafinacji pozostałości pestycydów 

przechodzą z oleju do destylatu kwasów 

tłuszczowych. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości 

pestycydów. W rozporządzeniu tym zezwala 

się na stosowanie czynnika związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w odniesieniu 

do pestycydów obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa pasz. 

Należy kontrolować 

dostarczane nasiona 

soi lub destylaty 

kwasów tłuszczowych. 

Jeżeli pozostałości 

pestycydów 

przekraczają 

dopuszczalny poziom, 

należy przeprowadzić 

ocenę bezpieczeństwa 

pasz. 

* W przypadku 

nasion soi 

pochodzących z 

niektórych 

źródeł może 

istnieć średnie 

prawdopodobie

ństwo 

przekroczenia 

NDP w 

odniesieniu do 

pozostałości 

określonych 

pestycydów. 

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

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Niskie Wysoki 3 Niektóre z zakazanych pestycydów mogą 

znajdować się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich znalezienia w 

surowym oleju sojowym jest jednak 

bardzo niskie. Zezwala się na stosowanie 

endosulfanu na nasionach soi. Dane z 

monitorowania wskazują, że poziom jego 

pozostałości w surowym oleju nie 

przekracza limitu wyznaczonego w 

obowiązujących przepisach. 

W dyrektywie 2002/32/WE określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości szeregu 

pestycydów w materiale paszowym. 

Produkt, który nie 

spełnia wymagań, nie 

powinien być 

stosowany w materiale 

paszowym. 
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 4.3 

Rafinacja chemiczna: produkcja sopstoku sojowego i kwaśnych 
olejów sojowych wolnych od dezodoryzowanych destylatów 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  
ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie Średni 2 Regularne monitorowanie pestycydów 

pozostałych na nasionach soi wskazuje, 

że poziomy pozostałości mogą 

przekraczać limity wyznaczone w 

obowiązujących przepisach. Poziom 

pozostałości pestycydów w kwaśnym oleju 

będzie odzwierciedlał poziom pozostałości 

w surowym oleju. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości 

pestycydów. W rozporządzeniu tym zezwala 

się na stosowanie czynnika związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w odniesieniu 

do zatwierdzonych pestycydów obecnych w 

produktach przetworzonych pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa pasz. 

Należy kontrolować 

dostarczane nasiona 

lub sopstok i kwaśny 

olej. Jeżeli pozostałości 

pestycydów 

przekraczają 

dopuszczalny poziom, 

należy przeprowadzić 

ocenę bezpieczeństwa 

pasz. 

* W przypadku 

nasion soi 

pochodzących z 

niektórych 

źródeł może 

istnieć średnie 

prawdopodobie

ństwo 

przekroczenia 

NDP w 

odniesieniu do 

pozostałości 

określonych 

pestycydów. 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych pestycydów mogą 

znajdować się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich znalezienia w 

surowym oleju sojowym jest jednak 

bardzo niskie. Zezwala się na stosowanie 

endosulfanu na nasionach soi. Dane z 

monitorowania wskazują, że poziom jego 

pozostałości w surowym oleju nie 

przekracza limitu wyznaczonego w 

obowiązujących przepisach. 

W dyrektywie 2002/32/WE określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości szeregu 

pestycydów w materiale paszowym. 

  

Dioksyny C Bardzo niskie Wysoki 2 W nocie informacyjnej FEDIOL dotyczącej 

rozdrabniania i rafinacji w kontekście 

produkcji sopstoku (nr ref. 12SAF183) 

stwierdzono, że poziom substancji 

zanieczyszczających rozpuszczalnych w 

oleju w sopstoku jest analogiczny do 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 225/2012 

zmieniającym rozporządzenie nr 183/2005 w 

sprawie higieny pasz 100% partii sopstoku i 

kwaśnych olejów przeznaczonych na paszę 

musi zostać zbadane pod kątem łącznej 

zawartości dioksyn i dioksynopodobnych 

 W 

zintegrowanych 

zakładach 

tłoczenia i 

rafinacji sopstok 

można zatem 
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poziomu takich substancji w surowych 

olejach. 

PCB.  

 

bezpiecznie 

dodać z 

powrotem do 

śruty. 
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 4.4 

Rafinacja chemiczna: produkcja dezodoryzowanych destylatów z 
soi 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  
ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

         

Dioksyny C Średni Wysoki 4 Ziemia bieląca stanowi potencjalne 

źródło zanieczyszczenia dioksynami 

podczas procesu rafinacji oleju. 

Podczas rafinacji chemicznej dochodzi 

do koncentracji dioksyn w 

dezodoryzowanych destylatach. 

W dyrektywie 2002/32/WE ograniczono zawartość 

dioksyn w materiale paszowym pochodzenia 

roślinnego do 0,75 ng/kg (WHO-PCCD/F-TEQ), a 

łączną zawartość dioksyn i dioksynopodobnych 

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

Zgodnie z rozporządzeniem nr 225/2012 

zmieniającym rozporządzenie nr 183/2005 w 

sprawie higieny pasz 100% partii 

dezodoryzowanych destylatów przeznaczonych na 

paszę musi zostać zbadane pod kątem łącznej 

zawartości dioksyn i dioksynopodobnych PCB.  

 

Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt 

zawierające substancje niepożądane w ilości 

przekraczającej limit wyznaczony w 

obowiązujących przepisach nie mogą być mieszane 

w celach rozcieńczenia z takimi samymi lub innymi 

produktami przeznaczonymi do żywienia zwierząt 

(dyrektywa 2002/32/WE). 

FEDIOL opracował kodeks postępowania 

dotyczący warunków zakupu świeżej ziemi bielącej 

do celów rafinacji oleju, w którym ustanowiono 

najwyższy dopuszczalny poziom zawartości dla 

dioksyn i dioksynopodobnych PCB wynoszący 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) jako górną 

wartość graniczną. 

Dezodoryzowanych 

destylatów uzyskiwanych w 

procesie rafinacji chemicznej 

nie można wykorzystywać w 

paszy, chyba że zostały one 

poddane obróbce w taki 

sposób, aby zapewnić 

utrzymanie poziomów dioksyn 

poniżej limitów określonych w 

dyrektywie 2002/32 w sprawie 

substancji niepożądanych 

(zob. również nota 

informacyjna FEDIOL 

dotycząca poddanych 

obróbce dezodoryzowanych 

destylatów przeznaczonych 

do wykorzystania w paszy, nr 

ref. 12SAF196). 

 

Produkty tłuszczowe 

otrzymywane w ramach 

procesów rafinacji partii, w 

których dochodzi do 

połączenia etapu rafinacji 

fizycznej i chemicznej w 

ramach jednego urządzenia, 

mogą być wykorzystywane w 

paszy, o ile istnieją dowody 

analityczne potwierdzające, 

 

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

pozostałości pestycydów w 

tych produktach utrzymuje się 

poniżej wyznaczonych 

dopuszczalnych wartości. 

Należy kupować świeżą 

ziemię bielącą od dostawców, 

których produkty spełniają 

specyfikacje zawarte w 

kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym 

warunków zakupu świeżej 

ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Wysokie Średni 4 Regularne monitorowanie pestycydów 

pozostałych na nasionach soi 

wskazuje, że poziomy pozostałości 

mogą przekraczać limity wyznaczone w 

obowiązujących przepisach. Podczas 

rafinacji chemicznej dochodzi do 

koncentracji pozostałości pestycydów 

w dezodoryzowanych destylatach. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym przewidziano możliwość 

stosowania czynnika przenoszenia w odniesieniu 

do zatwierdzonych pestycydów obecnych w 

produktach przetworzonych pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa pasz. 

Należy kontrolować 

dostarczane nasiona soi lub 

dezodoryzowane destylaty. 

Jeżeli pozostałości 

pestycydów przekraczają 

dopuszczalny poziom, należy 

przeprowadzić ocenę 

bezpieczeństwa pasz. 

 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Średnie Wysoki 4 Niektóre z zakazanych pestycydów 

mogą znajdować się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich znalezienia w 

surowym oleju sojowym jest jednak 

bardzo niskie. Podczas rafinacji 

endosulfan może częściowo znaleźć 

się w destylacie. 

W dyrektywie 2002/32/WE określono dopuszczalne 

poziomy pozostałości szeregu pestycydów w 

materiale paszowym. 

Dezodoryzowanych 

destylatów uzyskiwanych w 

procesie rafinacji chemicznej 

nie można wykorzystywać w 

paszy, chyba że zostały one 

poddane obróbce w taki 

sposób, aby zapewnić 

utrzymanie poziomów 

pozostałości pestycydów 

poniżej limitów określonych w 

dyrektywie 2002/32 w sprawie 

substancji niepożądanych 

(zob. również nota 

informacyjna FEDIOL 

dotycząca dezodoryzowanych 

destylatów poddanych 
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obróbce przeznaczonych do 

wykorzystania w paszy, nr ref. 

12SAF196). 

Olej mineralny C Średnie Średni 3 Olej mineralny stosowany jako środek 

przeciwpylący będzie się koncentrował 

w dezodoryzowanym destylacie. 

 Należy kontrolować 

dostarczane nasiona soi lub 

dezodoryzowane destylaty. 

 

 

 

 5. Uwodornianie oleju sojowego  

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Nikiel  C Niskie Wysoki 3 Nikiel jest wykorzystywany jako katalizator 

w procesie uwodorniania (utwardzania) 

oleju.  

 Substancje pomocnicze w 

przetwórstwie, które mają 

bezpośredni kontakt z olejem, 

muszą być substancjami 

przeznaczonymi do 

stosowania w żywności lub 

substancjami dopuszczonymi 

do użytku w przemyśle 

spożywczym. 

Należy przefiltrować 

utwardzony olej. 

 

Zawartość niklu w 

utwardzonych olejach 

produkowanych przez 

przedsiębiorstwa będące 

członkami FEDIOL 

utrzymuje się 

zdecydowanie poniżej 

poziomu 20 ppm. 
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 A. Składowanie i transport nasion soi  śruty sojowej i łusek 

ZAGROŻENIE  KAT.  

PRAWDOP

ODOBIEŃS

TWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Toksyny ze środków do 

zwalczania szkodników 

C Niskie Wysoki 3 Zatrute ziarna z otwartych pojemników mogą 

trafić do łańcucha żywnościowego. 

 Należy stosować program 

zwalczania szkodników 

zatwierdzony do użycia w 

łańcuchu żywnościowym. 

 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Średnie Średni 3 Poddawanie nasion oleistych działaniu 

pestycydów po zakończeniu zbiorów ma 

krytyczne znaczenie, ponieważ czas rozkładu 

pestycydów jest na tym etapie ograniczony. 

Państwa wywozu nasion oleistych stosują 

wykazy pozytywne w odniesieniu do stosowania 

pestycydów, co w przypadku niektórych 

substancji może być sprzeczne z europejskimi 

przepisami w tym zakresie, w szczególności 

jeżeli chodzi o nasiona miękkie, takie jak 

nasiona słonecznika. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 

zabrania się wprowadzania do 

obrotu towarów, które nie 

spełniają wymogów w zakresie 

NDP określonych w załączniku 

do tego rozporządzenia. 

Przedsiębiorstwa 

zajmujące się przewozem i 

składowaniem muszą 

stosować pestycydy w 

prawidłowy sposób i 

prowadzić odpowiednią 

dokumentację w tym 

zakresie. W przeciwnym 

wypadku będą musiały 

sprawdzić, czy poziomy 

pozostałości pestycydów 

wykorzystywanych w 

trakcie transportu i 

składowania są zgodne z 

poziomami ustanowionymi 

w przepisach unijnych. 

 

Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

podczas transportu 

wózkiem rolniczym, 

ciężarówką, barką lub 

statkiem oceanicznym 

C Niskie Wysoki 3 Transport nasion oleistych i śrut nasion oleistych 

nie odbywa się zazwyczaj za pomocą środków 

transportu służących wyłącznie do transportu 

żywności lub paszy. 

 Przedsiębiorstwa 

zajmujące się transportem 

mają obowiązek 

czyszczenia wózków 

rolniczych, ciężarówek, 

barek oraz statków 

oceanicznych przed 

załadunkiem. Kontrola 

czystości przed 

załadunkiem. 
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Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

podczas składowania 

C Niskie Wysoki 3 Nasiona oleiste i śruty oleiste mogą zostać 

zanieczyszczone mikotoksynami pochodzącymi 

z ładunków poprzedzających. 

 Przedsiębiorstwa 

zajmujące się 

składowaniem muszą 

wyczyścić strefy 

składowania i 

przeprowadzić kontrolę 

czystości przed ich 

użyciem. 

 

Zanieczyszczenie nasion 

soi środkami 

przeciwpylącymi 

C Średnie Średni 3 W celu zapewnienia ochrony przeciwpyłowej 

Stany Zjednoczone zezwalają na opryskiwanie 

nasion soi białym olejem (parafinami) na 

poziomie do 200 ppm. W Ameryce Południowej 

wykorzystuje się olej sojowy. 

 Należy kontrolować 

nasiona soi przywożone ze 

Stanów Zjednoczonych. 

 

Zafałszowanie melaminą C Niskie Średni 2 Pod względem analitycznym właściwości 

melaminy są bardzo podobne do właściwości 

białek. 

W rozporządzeniu 2002/32 

określono najwyższy dopuszczalny 

poziom melaminy w materiale 

paszowym wynoszący 2,5 mg/kg. 

  

 

 

 

 Nowe 

B. 

Transport oleju sojowego i produktów pochodnych 

przeznaczonych do wykorzystania w paszy cysterną 

samochodową  cysterną kolejową  barką lub statkiem żeglugi 

przybrzeżnej (z wyłączeniem statku oceanicznego). 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 
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- Cysterny 
samochodowe, cysterny 
kolejowe i barki  

C Średnie Wysoki 4 Cysterny samochodowe i barki mogły 

być wykorzystywane do transportu 

produktów nieprzeznaczonych do 

kontaktu z żywnością lub paszą, takich 

jak produkty przemysłu 

petrochemicznego. 

 Cysterny samochodowe i 

barki, które nie służą 

wyłącznie do transportu 

środków spożywczych lub 

materiałów paszowych, 

należało objąć zatwierdzoną 

procedurą czyszczenia. 

 

– Cysterny samochodowe, 

kontenery zbiornikowe, 

cysterny kolejowe i barki 

spełniające normy UE w 

zakresie transportu środków 

spożywczych 

C Niskie Wysoki 3 Transport większości olejów roślinnych 

odbywa się za pomocą środków 

transportu służących wyłącznie do 

transportu środków spożywczych. 

Rozporządzenie (WE) nr 

852/2004 w sprawie higieny 

żywności zawiera wymóg, 

zgodnie z którym transport 

płynnych środków 

spożywczych musi odbywać 

się za pomocą cystern 

samochodowych, cystern 

kolejowych i barek służących 

wyłącznie do transportu 

środków spożywczych. 

 

Kodeks praktyk roboczych 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

zbiornikowych (nr ref. 

07COD138). 

Należy upewnić się co do 

zawartości ładunków 

poprzedzających zgodnie z 

zaleceniami przedstawionymi 

w praktycznym przewodniku 

FEDIOL dotyczącym 

ładunków poprzedzających z 

uwzględnieniem środków 

transportu i powłok w 

zbiornikach (nr ref. 

07COD143F). 

 

– Zbiornikowce żeglugi 

przybrzeżnej spełniające 

normy UE w zakresie 

transportu środków 

spożywczych 

C Niskie Wysoki 3 W przypadku zbiornikowców żeglugi 

przybrzeżnej transportujących oleje i 

tłuszcze na krótkich odcinkach 

morskich w UE wymagane jest jako 

absolutne minimum, aby ładunkiem 

bezpośrednio poprzedzającym był 

środek spożywczy lub ładunek z 

unijnego wykazu dopuszczalnych 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Należy upewnić się co do 

zawartości ładunków 

poprzedzających zgodnie z 

zaleceniami przedstawionymi 

w praktycznym przewodniku 

FEDIOL dotyczącym 

ładunków poprzedzających z 

uwzględnieniem środków 

 

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

wymienionych w dyrektywie 96/3/WE. 

transportu i powłok w 

zbiornikach (nr ref. 

07COD143F). Certyfikat 

zgodności, czystości i 

przydatności zbiorników 

statków wydawany przez 

inspektora będącego 

członkiem FOSFA. Należy 

przedstawić łączone 

zaświadczenie kapitana 

statku (ang. Combined 

Masters Certificate) FOSFA 

podpisane przez 

kapitana/pierwszego oficera 

lub inne równoważne 

oświadczenie podpisane 

przez właściciela statku lub 

upoważnionego pełnomocnika 

przed załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku. 

Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi 

        

– Cysterny samochodowe, 

cysterny kolejowe i barki 

C Średnie Średni 3 Podwyższony poziom ryzyka w 

stacjach oczyszczania, które zajmują 

się zarówno oczyszczaniem cystern do 

przewozu pasz, jak i cystern do 

przewozu substancji chemicznych w 

tym samym zakładzie. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152). 

 

 

Należy stosować dobre 

praktyki w zakresie 

czyszczenia zbiorników. 

 

. 

 

 

 

– Zbiornikowce żeglugi 

przybrzeżnej 

C Średnie Średni 3 Podwyższone ryzyko w przypadku gdy 

statek żeglugi przybrzeżnej nie służy 

wyłącznie do transportu paszy lub 

środków spożywczych. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

Certyfikat zgodności, 

czystości i przydatności 

zbiorników statków wydawany 

przez inspektora będącego 

członkiem FOSFA. 

 

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

zaświadczenie kapitana 

statku (ang. Combined 

Masters Certificate) FOSFA 

podpisane przez 

kapitana/pierwszego oficera 

lub inne równoważne 

oświadczenie podpisane 

przez właściciela statku lub 

upoważnionego pełnomocnika 

przed załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku.  

Ciecze grzewcze lub 

chłodzące z urządzeń 

        

– Cysterny samochodowe  C Niskie Wysoki 3 Stosowane są cysterny ze stali 

nierdzewnej, które są ogrzewane wodą 

z instalacji chłodzącej silnik poprzez 

system podwójnych ścian (a nie 

wężownic).  

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152). 

Zabrania się korzystania z 

olejów termicznych w 

systemach bezpośredniego 

ogrzewania. 

 

– Cysterny kolejowe, barki 

zbiornikowe  

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokie 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toksyczne oleje termiczne mogą być 

nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

 

 

 

 

 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152). 

 

 

 

 

 

Wężownice grzewcze w 

cysternach kolejowych muszą 

być wykonane ze stali 

nierdzewnej. 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik oleju 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą potencjalnych strat 

netto i w razie konieczności 

przeprowadzić odpowiednią 

analizę.  

 

 

W procesie ogrzewania zaleca 

się stosowanie gorącej wody 

lub pary. 

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

 

 

C 

 

 

 

 

Niski 

 

 

Wysoki 

 

 

3 

Toksyczne oleje termiczne mogą być 

nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik oleju 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą potencjalnych strat 

netto i w razie konieczności 

przeprowadzić odpowiednią 

analizę. 

Ciała obce P Średnie Średni 3   Plan jakości powinien 

zawierać wymóg, zgodnie z 

którym załadunek oleju 

rafinowanego do cystern 

samochodowych powinien 

odbywać się pod 

zadaszeniem. 

 

Zafałszowanie C/P/B Średnie Średni 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi 

nastąpiło podczas transportu olejów w 

państwach pochodzenia tych olejów. 

Kodeks praktyk roboczych 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

zbiornikowych (nr ref. 

07COD138). 

Należy przeanalizować 

wszystkie partie 

przychodzące. 

Stosowanie minimalnych 

wymogów obowiązkowych 

zawartych w kodeksie praktyk 

roboczych FEDIOL 

dotyczącym transportu luzem 

olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

zbiornikowych, takich jak 

dostępność informacji na 

temat lokalizacji ciężarówki 

podczas transportu oraz 

oplombowanie zbiorników (nr 

ref. 07COD138). 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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. Składowanie oleju sojowego 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie 

spowodowane brakiem 

segregacji (zanieczyszczenie 

spowodowane przez ładunki 

poprzedzające, zastosowanie 

nieprawidłowych łączeń, 

wspólne urządzenia) 

C Niskie Wysoki 3 Niniejsza klasyfikacja ryzyka dotyczy 

terminali składujących zarówno środki 

chemiczne, jak i oleje roślinne. Ryzyko 

jest niższe, w przypadku gdy terminal 

zbiornikowy stosuje unijny wykaz 

dopuszczalnych ładunków 

poprzedzających w transporcie morskim w 

odniesieniu do składowania olejów 

roślinnych. Ryzyko jest najniższe, gdy 

oleje roślinne składowane są w 

zbiornikach służących wyłącznie do 

składowania środków spożywczych. 

Terminale znajdujące się na 

terenie UE i zajmujące się 

składowaniem olejów i 

tłuszczów stosowanych w 

produktach spożywczych 

mają obowiązek wdrożenia 

systemu HACCP 

(rozporządzenie (WE) nr 

852/2004). 

 

Zbiorniki przeznaczone 

wyłącznie do składowania 

żywności lub paszy. W 

przeciwnym wypadku 

zbiorniki muszą jako minimum 

spełniać wymogi UE 

dotyczące ładunków 

poprzedzających w 

odniesieniu do transportu 

morskiego zawartych w 

dyrektywie 96/3/WE. 

 

Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi 

C Niskie Wysoki 3 Niniejsza klasyfikacja ryzyka dotyczy 

terminali składujących zarówno środki 

chemiczne, jak i oleje roślinne. Może się 

zdarzyć, iż terminale te nie będą stosować 

środków czyszczących nadających się do 

użycia w przemyśle spożywczym. W 

przypadku terminali zbiornikowych w UE, 

które wdrożyły system HACCP i w których 

miejsca składowania olejów roślinnych 

oddzielone są od strefy składowania 

substancji chemicznych, 

prawdopodobieństwo zastosowania 

niewłaściwych środków chemicznych jest 

bardzo niskie. 

 Środki czyszczące muszą być 

dopuszczone do stosowania 

w przemyśle spożywczym. 

 

 

Rozpuszczalnik z powłoki C Niskie Wysoki 3 Rozpuszczalniki z pierwotnych powłok 

migrujące do oleju, które mogą znaleźć się 

w destylatach kwasów tłuszczowych 

podczas rafinacji 

 Należy stosować cysterny ze 

stali nierdzewnej, a w 

przypadku stosowania cystern 

z powłoką pierwotną nie 

należy wykorzystywać 

destylatów kwasów 

tłuszczowych jako materiału 
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paszowego. 

Oleje termiczne z wadliwych 

urządzeń 

C Niskie Wysoki 3 Toksyczne oleje termiczne mogą być 

nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

składowania prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do produktu 

jest jednak niskie. 

 Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przedsiębiorstwo 

zajmujące się składowaniem 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą strat netto i w razie 

konieczności przeprowadzić 

odpowiednią analizę.  

Zaleca się stosowanie 

ogrzewania wodnego i 

parowego. 

Niewłaściwe wykorzystanie 

dodatków 

C Niskie Wysoki 3 Dodatki dopuszczone w olejach 

spożywczych zastosowane w olejach 

wprowadzanych do paszy lub na odwrót, 

które mogły nie zostać zatwierdzone do 

danego użycia.  

 Należy uzgodnić szczegółowe 

specyfikacje w odniesieniu do 

stosowania dodatków. 

 

Zafałszowanie olejem 

mineralnym 

 Niskie Wysoki 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi 

nastąpiło w państwach pochodzenia. 

Zintensyfikowano kontrole, w związku z 

czym zmalało prawdopodobieństwo 

zafałszowania produktu. 
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 D. Transport oleju sojowego statkiem oceanicznym 

ZAGROŻENIE  KAT.  

PRAWDOP

ODOBIEŃS

TWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie podczas 

transportu 

        

– Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

obecnym w zbiornikach lub 

rurach 

C Średnie  Średni 3  W przypadku statków oceanicznych 

transportujących oleje i tłuszcze jadalne 

do UE wymagane jest jako absolutne 

minimum, aby ładunkiem przewożonym 

bezpośrednio wcześniej był środek 

spożywczy lub ładunek z unijnego wykazu 

dopuszczalnych ładunków 

poprzedzających wymienionych w 

dyrektywie 96/3/WE. 

Zgodnie z dyrektywą 96/3/WE 

(odstępstwo od rozporządzenia (WE) 

nr 852/2004) wymagane jest 

sprawdzenie ładunków 

poprzedzających.  

 

 

W przypadku transportu morskiego 

olejów i tłuszczów umowy handlowe 

stosowane przez członków organizacji 

FOSFA zobowiązują sprzedawcę do 

udzielenia kupującemu informacji na 

temat zawartości trzech ładunków 

poprzedzających. 

 

Kodeks postępowania FEDIOL 

dotyczący transportu luzem olejów i 

tłuszczów do lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 14COD152) (w tym 

procedury operacyjne FOSFA). 

 

Przepisy UE nie regulują zasad 

dotyczących transportu morskiego 

olejów i tłuszczów do zastosowania w 

paszach. 

Certyfikat zgodności, 

czystości i przydatności 

zbiorników statków 

wydawany przez 

inspektora będącego 

członkiem FOSFA. Należy 

przedstawić łączone 

zaświadczenie kapitana 

statku (ang. Combined 

Masters Certificate) 

FOSFA podpisane przez 

kapitana/pierwszego 

oficera lub inne 

równoważne oświadczenie 

podpisane przez 

właściciela statku lub 

upoważnionego 

pełnomocnika przed 

załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku. 

 

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

rozładunku należy 

korzystać z instalacji 

załadunkowych 

przeznaczonych wyłącznie 

do tego celu. 

 

– Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi  

C Niskie  Wysoki 3 Podmioty transportu morskiego zazwyczaj 

przestrzegają dobrych praktyk. 

 Należy sprawdzić dziennik 

pokładowy statku.  

 

Rozpuszczalnik z powłoki C Niskie Wysoki 3 Rozpuszczalniki z pierwotnych powłok 

migrujące do oleju, które mogą znaleźć się 

w destylatach kwasów tłuszczowych 

podczas rafinacji 

 Należy stosować cysterny 

ze stali nierdzewnej, a w 

przypadku stosowania 

cystern z powłoką 

pierwotną nie należy 

wykorzystywać destylatów 

kwasów tłuszczowych jako 

materiału paszowego. 

Rozpuszczalnik z powłoki 

Oleje termiczne z urządzeń C Niskie Wysoki 3 Toksyczne oleje termiczne mogą być 

nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo wycieku 

olejów termicznych do produktu jest 

jednak niskie. 

Kodeks postępowania FEDIOL 

dotyczący transportu luzem olejów i 

tłuszczów do lub w ramach Unii 

Europejskiej (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik 

oleju musi zapewnić 

dokumentację dotyczącą 

potencjalnych strat netto i 

w razie konieczności 

przeprowadzić 

odpowiednią analizę. 

Zaleca się stosowanie 

ogrzewania wodnego i 

parowego. 

Oleje hydrauliczne z 

przenośnych pomp 

C Niskie Wysoki 3 Oleje hydrauliczne z przenośnych pomp 

mogą być toksyczne. 

 Stosowanie przenośnych 

pomp, w których silnik 

hydrauliczny jest wyraźnie 

oddzielony od pompy. W 

przeciwnym razie należy 

stosować oleje 

hydrauliczne zatwierdzone 

do użycia w przemyśle 

spożywczym. 

W przypadku silników 

hydraulicznych połączonych 

bezpośrednio z pompą 

potencjalna awaria uszczelki 

spowoduje niepożądany 

wyciek oleju hydraulicznego 

do oleju roślinnego. 

Zafałszowanie olejem  Niskie Wysoki 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi 

nastąpiło w państwach pochodzenia. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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mineralnym Zintensyfikowano kontrole, w związku z 

czym zmalało prawdopodobieństwo 

zafałszowania produktu. 
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UNIJNY SEKTOR  
PASZOWY 

WEWNĄTRZ 
UE 

(3) Rozdrabnianie nasion 

słonecznika 
Łuski 

(3.2) Produkcja surowych lecytyn (szlamu) 

(3.1) Produkcja surowego oleju 

(3.3) Produkcja śruty poekstrakcyjnej słonecznikowej 

Destylaty 

kwasów 

tłuszczowych ze 

słonecznika Kwaśne oleje 

słonecznikowe 

Łuski nasion 

słonecznika 

 (A) Transport 

 Surowe lecytyny 

(3.3) Produkcja łusek 
Surowy, odszlamowany olej 

słonecznikowy 

Śruta poekstrakcyjna 

z nasion słonecznika 

(B) Transport 

Mieszanie  (C) Składowanie 

(B) Transport 

(C) Składowanie 

(B) Transport 
 (C) Składowanie 

(1) Uprawa nasion 

słonecznika 

Nasiona słonecznika 

Suszone nasiona 
słonecznika 

 

(2) Suszenie na etapie 
produkcji podstawowej 

(R
af

in
ac

ja
 w

 

re
ak

to
rz

e 

pó
ło

kr
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7. Ocena ryzyka dla łańcucha poekstrakcyjnej śruty słonecznikowej i produktów oleju słonecznikowego 

 1. Uprawa nasion słonecznika* 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP  

C    Państwa trzecie wywozu nasion 

słonecznika (np. Argentyna i inne) 

stosują wykazy pozytywne w 

odniesieniu do stosowania 

pestycydów podczas uprawy, co w 

przypadku niektórych substancji 

może być sprzeczne z europejskimi 

przepisami dotyczącymi 

pozostałości pestycydów. W 

przypadku nasion słonecznika 

wydaje się jednak, że stosowanie 

pestycydów po zbiorach ma większe 

znaczenie niż stosowanie ich przed 

zbiorami. 

W rozporządzeniu (WE) nr 

396/2005 zabrania się 

wprowadzania do obrotu 

towarów, które nie spełniają 

wymogów w zakresie NDP 

określonych w załącznikach. 

Rozporządzeniem (WE) nr 

178/2006 ustanowiono 

załącznik I zawierający wykaz 

produktów spożywczych i 

paszowych, do których mają 

zastosowanie dopuszczalne 

poziomy pozostałości 

pestycydów. 

Rozporządzeniem nr 

149/2008 ustanowiono 

załączniki II, III i IV 

zawierające wykazy NDP dla 

produktów wymienionych w 

załączniku I.  

  

Fitotoksyny C    Nasiona słonecznika mogą zawierać 

nasiona chwastów bieluni 

dziędzierzawej (Datura 

stramonium). Dotyczy to w 

szczególności Francji. 

  Jako środek kontrolny 

zalecana jest wizualna kontrola 

nasion słonecznika. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji dostępnych jest w pkt 2.3 dokumentu przestawiającego stosowaną metodykę. 
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  2. 
Suszenie nasion słonecznika na etapie produkcji 
podstawowej* 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenia 

spowodowane suszeniem  

        

– dioksyny C    Spalanie odpadów może 

skutkować formowaniem się 

dioksyn. Jak dotąd nie 

zdarzyło się jeszcze, by 

monitorowane przez podmioty 

zajmujące się rozdrabnianiem 

poziomy stężenia dioksyn w 

surowym oleju 

słonecznikowym przekroczyły 

granicę wykrywalności. 

Kodeks dobrej praktyki dot. 

zapobiegania 

zanieczyszczeniom żywności i 

pasz spowodowanym 

występowaniem dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB oraz 

ograniczania poziomu tych 

zanieczyszczeń (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 W dobrych praktykach 
wytwarzania zaleca się 
stosowanie paliw, które nie 
powodują formowania się 
dioksyn i związków 
dioksynopodobnych oraz innych 
szkodliwych substancji 
zanieczyszczających.  

W przypadku ogrzewania 
bezpośredniego należy stosować 
odpowiednie palniki. Konieczne 
jest monitorowanie procesu w 
celu zapewnienia, aby suszenie 
lub ogrzewanie nie powodowały 
podwyższenia poziomów dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB. 
Stosowanie odpadów w 
charakterze paliwa w procesie 
suszenia bezpośredniego jest 
zabronione. 

Materiały paszowe pochodzące z 

nasion słonecznika muszą 
spełniać wymogi w zakresie 
dopuszczalnego poziomu 
dioksyn i dioksynopodobnych 
PCB ustanowione w dyrektywie 
2002/32/WE. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji dostępnych jest w pkt 2.3 dokumentu przestawiającego stosowaną metodykę. 
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Zaplecze techniczne: rozdrabnianie nasion słonecznika  
rafinacja i przetwarzanie oleju  

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Oleje hydrauliczne lub 

smary z urządzeń 

C Niskie Wysoki 3 Oleje hydrauliczne i smary mogą zawierać 

związki toksyczne. 

 Program warunków 
wstępnych powinien 
zapobiegać zanieczyszczeniu 
produktu olejami 
hydraulicznymi lub smarami, 
które nie są zatwierdzone do 
stosowania w przemyśle 
spożywczym, oraz 
minimalizować ryzyko 
zanieczyszczenia produktu 
olejami hydraulicznymi i 
smarami dopuszczonymi do 
użytku w przemyśle 
spożywczym. Program 
warunków wstępnych może 
obejmować prowadzenie 
ewidencji zastosowanych 
ilości. 

 

Zanieczyszczenia, takie jak 

PFOS i PFOA, znajdujące 

się w wodzie 

 

C Niskie Średni 2 Woda jest wykorzystywana w procesie 

rozdrabniania i rafinacji. 

Zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 183/2005 do 

produkcji paszy należy 

stosować wodę odpowiedniej 

jakości. 

  

Środki czyszczące i 

chemikalia do wody 

kotłowej 

C Średnie Średni 3 Środki czyszczące i para (zawierająca 

chemikalia do wody kotłowej) wchodzą w 

kontakt z produktem. 

 Środki czyszczące stosowane 

w systemie produkcji należy 

spłukać. Należy stosować 

środki czyszczące i 

chemikalia do wody kotłowej 

zatwierdzone do użycia w 

przemyśle spożywczym. 

 

Oleje termiczne z urządzeń C Średnie Wysoki 4 Oleje termiczne mogą być nadal używane 

przez podmioty nienależące do FEDIOL. 

Zgodnie z Kodeksem dobrej 

praktyki organizacji FEDIOL 

dot. ogrzewania olejów 

W procesie ogrzewania 

zaleca się stosowanie gorącej 

wody lub pary. W innym 

 

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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 jadalnych podczas 

przetwarzania stosowanie 

olejów termicznych jest 

niedozwolone. 

przypadku należy wprowadzić 

środek kontrolny 

zapobiegający 

zanieczyszczeniu produktu 

olejami termicznymi. 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. Rozdrabnianie nasion słonecznika 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Toksyny ze środków do 

zwalczania szkodników 

C Niskie Wysoki 3 Zatrute ziarna z otwartych 

pojemników mogą trafić do 

łańcucha żywnościowego. 

 Należy stosować program 

zwalczania szkodników 

zatwierdzony do użycia w łańcuchu 

żywnościowym. 

 

Toksyczne związki z 

heksanu takie jak benzen 

C Niskie Wysoki 3 Heksan stosowany w przemyśle 

może zawierać związki 

toksyczne. 

W dyrektywie 2009/32/WE 

określono kryteria czystości 

dla heksanu stosowanego 

podczas rozdrabniania nasion 

oleistych.  

Należy stosować heksan 

zatwierdzony do użytku w przemyśle 

spożywczym. 

 

Ciała obce, takie jak szkło, 

drewno, metal itd. 

P Średnie Średni 3 Możliwa obecność ciała obcego.  Należy wdrożyć system usuwający 

ciała obce. 
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 3.1 Produkcja surowego oleju 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Substancje 

zanieczyszczające 

pochodzące z 

pomocniczych materiałów 

filtracyjnych 

C Niskie Wysoki 3 Surowy olej może potencjalnie 

doprowadzić do wypłukania 

substancji zanieczyszczających z 

pomocniczego materiału 

filtracyjnego. 

 Należy stosować pomocnicze 

materiały filtracyjne 

zatwierdzone do użycia w 

przemyśle spożywczym. 

 

Oleje mineralne z 

nieprawidłowo działającego 

systemu odzysku 

C Średnie Średni 3 W celu odzysku heksanu stosuje się 

oleje mineralne o niskiej/średniej 

lepkości zatwierdzone do użytku w 

przemyśle spożywczym. W interesie 

podmiotu zajmującego się 

tłoczeniem leży odzysk jak 

największej ilości heksanu i – co za 

tym idzie – utrzymanie systemu 

odzysku w dobrym stanie 

technicznym. 

 W systemie odzysku należy 

stosować olej mineralny 

zatwierdzony do użycia w 

przemyśle spożywczym. 

Program warunków 

wstępnych powinien 

zapobiegać zanieczyszczeniu 

produktu olejami, które nie są 

zatwierdzone do stosowania 

w przemyśle spożywczym, 

oraz minimalizować ryzyko 

zanieczyszczenia produktu 

olejami dopuszczonymi do 

użytku w przemyśle 

spożywczym. Program 

warunków wstępnych może 

obejmować prowadzenie 

ewidencji zastosowanych 

ilości. 

W niderlandzkich GMP 

ograniczono zawartość C(10-

40) w olejach słonecznikowych 

i produktach ubocznych 

rafinacji do 1000 mg/kg. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów na 

nasionach słonecznika wskazuje, że 

poziomy pozostałości nie 

przekraczają limitów wyznaczonych 

w obowiązujących przepisach.  

Polityka w zakresie NDP stosowana 

w państwach trzecich różni się od 

W rozporządzeniu (WE) nr 

396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala 

się na stosowanie czynnika 

związanego z 

przetwarzaniem/ 

 * W przypadku nasion 

słonecznika pochodzących z 

niektórych źródeł może istnieć 

średnie prawdopodobieństwo 

przekroczenia NDP w 

odniesieniu do pozostałości 

określonych pestycydów. 
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unijnej polityki w tym zakresie. koncentracją w odniesieniu do 

pestycydów obecnych w 

produktach przetworzonych 

pod warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności. 

Zgodnie ze stanowiskiem 

FEDIOL (11SAF181), 

przyjmując, że średnia 

zawartość oleju w nasionach 

słonecznika mieści się w 

przedziale 40%–45%, należy 

stosować czynnik 

warunkujący przetwarzanie 

wynoszący  

2,5 w celu określenia NDP w 

oleju słonecznikowym. 

Umowa FEDIOL na zakup 

nasion słonecznika z regionu 

Morza Czarnego (zawierająca 

klauzulę dotyczącą zgodności 

z unijnymi przepisami w 

zakresie NDP). 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych pestycydów 

mogą znajdować się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich wykrycia 

w surowym oleju słonecznikowym 

jest jednak bardzo niskie.  

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne 

poziomy pozostałości szeregu 

pestycydów w materiale 

paszowym. 

  

Heksan pozostały w 

surowym oleju po procesie 

odzysku 

C Wysokie Niski 3 Po ekstrakcji oleju przy pomocy 

heksanu i po procesie odzysku 

pozostałości heksanu z oleju 

śladowe ilości tego związku mogą 

wciąż znajdować się w surowym 

oleju. 

Rozporządzenie nr 767/2009 

w sprawie wprowadzania na 

rynek pasz stanowi, że 

materiały paszowe muszą być 

wolne od zanieczyszczeń 

chemicznych wynikających z 

ich procesu wytwórczego i 

pomocy przetwórczych, o ile 

 Oceny toksykologiczne 

pokazują, że stosowanie 

surowego oleju z heksanem na 

poziomie do 1000 ppm jest 

bezpieczne. FOSFA stosuje 

limit temperatury zapłonu 

wynoszący 121 ̊C, co jest 

związane z bezpieczeństwem 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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w katalogu nie została 

ustalona maksymalna 

zawartość. W rozporządzeniu 

nr 68/2013 w sprawie 

katalogu materiałów 

paszowych określono próg 

maksymalnej zawartości tych 

zanieczyszczeń chemicznych 

wynoszący 0,1% (1000 ppm). 

transportu i składowania. 

 

 

 

 3.2 Produkcja surowych lecytyn 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Oleje mineralne z 

nieprawidłowo działającego 

systemu odzysku 

C Średnie Wysoki 3 W celu odzysku heksanu stosuje się 

oleje mineralne o niskiej/średniej 

lepkości zatwierdzone do użytku w 

przemyśle spożywczym. W interesie 

podmiotu zajmującego się 

tłoczeniem leży odzysk jak 

największej ilości heksanu i – co za 

tym idzie – utrzymanie systemu 

odzysku w dobrym stanie 

technicznym. 

 W systemie odzysku należy 

stosować olej mineralny 

zatwierdzony do użycia w 

przemyśle spożywczym. 

Program warunków 

wstępnych powinien 

zapobiegać zanieczyszczeniu 

produktu olejami, które nie są 

zatwierdzone do stosowania 

w przemyśle spożywczym, 

oraz minimalizować ryzyko 

zanieczyszczenia produktu 

olejami dopuszczonymi do 

użytku w przemyśle 

spożywczym. Program 

warunków wstępnych może 

obejmować prowadzenie 

ewidencji zastosowanych 

W niderlandzkich GMP 

ograniczono zawartość C(10-

40) w olejach słonecznikowych 

i produktach ubocznych 

rafinacji do 1000 mg/kg. 
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ilości. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów na 

nasionach słonecznika wskazuje, że 

poziomy pozostałości nie 

przekraczają limitów wyznaczonych 

w obowiązujących przepisach.  

Polityka w zakresie NDP stosowana 

w państwach trzecich różni się od 

unijnej polityki w tym zakresie. 

W rozporządzeniu (WE) nr 

396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala 

się na stosowanie czynnika 

związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją 

w odniesieniu do pestycydów 

obecnych w produktach 

przetworzonych pod 

warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności. 

Umowa FEDIOL na zakup 

nasion słonecznika z regionu 

Morza Czarnego (zawierająca 

klauzulę dotyczącą zgodności 

z unijnymi przepisami w 

zakresie NDP). 

 * W przypadku nasion 

słonecznika pochodzących z 

niektórych źródeł może istnieć 

średnie prawdopodobieństwo 

przekroczenia NDP w 

odniesieniu do pozostałości 

określonych pestycydów. 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych pestycydów 

mogą znajdować się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich wykrycia 

w surowym oleju słonecznikowym 

jest jednak bardzo niskie.  

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne 

poziomy pozostałości szeregu 

pestycydów w materiale 

paszowym. 

  

Heksan pozostały w 

surowym oleju po procesie 

odzysku 

C Wysokie Niski 3 Po ekstrakcji oleju przy pomocy 

heksanu i po procesie odzysku 

pozostałości heksanu z oleju 

śladowe ilości tego związku mogą 

wciąż znajdować się w surowym 

oleju. 

Rozporządzenie nr 767/2009 

w sprawie wprowadzania na 

rynek pasz stanowi, że 

materiały paszowe muszą być 

wolne od zanieczyszczeń 

chemicznych wynikających z 

ich procesu wytwórczego i 

pomocy przetwórczych, o ile 

w katalogu nie została 

ustalona maksymalna 

 Oceny toksykologiczne 

pokazują, że stosowanie 

materiałów paszowych z 

heksanem na poziomie do 

1000 ppm jest bezpieczne. 

FOSFA stosuje limit 

temperatury zapłonu 

wynoszący 121 ̊C, co jest 

związane z bezpieczeństwem 



 

Przewodnik EFISC – Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku rozdrabniania nasion oleistych i rafinacji oleju roślinnego 

 102 

Pasza 
 cena ryzyka dla łańcucha poekstrakcyjnej śruty słonecznikowej i produktów oleju 

słonecznikowego 

 

zawartość. W rozporządzeniu 

nr 68/2013 w sprawie 

katalogu materiałów 

paszowych określono próg 

maksymalnej zawartości tych 

zanieczyszczeń chemicznych 

wynoszący 0,1% (1000 ppm). 

transportu i składowania. 

Patogeny B Niskie Średni 2 Namnażanie się drobnoustrojów w 

wyniku kondensacji wody 

odparowującej z surowych lecytyn.  
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 3.3 Produkcja śruty poekstrakcyjnej słonecznikowej 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Dioksyny ze środka 

przeciwzbrylającego 

C Niskie Wysoki 3 Środek przeciwzbrylający jest 

pochodzenia mineralnego i z natury 

może zawierać dioksyny. Dioksyny 

są toksyczne dla ludzi i zwierząt. 

W rozporządzeniu nr 

2439/1999/WE określono 

kryteria jakości w odniesieniu 

do środków 

przeciwzbrylających. 

Zakup środka 

przeciwzbrylającego 

dopuszczonego do użytku w 

paszach. 

 

Salmonella B Wysokie Wysoki 4 Salmonella stanowi główne 

zagrożenie w przypadku 

zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego paszy. Bakterie 

salmonelli są powszechne w 

środowisku, w związku z tym każde 

ogniwo łańcucha żywnościowego, 

począwszy od wytwórców, a 

skończywszy na konsumentach, ma 

do odegrania istotną rolę, jeśli 

chodzi o ograniczenie ryzyka 

zatrucia salmonellą wśród ludzi lub 

zwierząt. Organizacja FEDIOL 

wspólnie z trzema innymi 

stowarzyszeniami reprezentującymi 

dostawców i konsumentów pasz, tj. 

FEFAC, COCERAL i COPA-

COGECA, wzięła na siebie 

odpowiedzialność za wydawanie 

wytycznych dla sektora, aby pomóc 

w zwalczaniu salmonelli, oraz 

opublikowała „Wspólne zasady 

zarządzania ryzykiem wystąpienia 

salmonelli w łańcuchu pasz” w 

czerwcu 2011 r. Europejski 

przewodnik dobrej praktyki produkcji 

przemysłowej bezpiecznych 

materiałów paszowych zmieniono, 

„Wspólne zasady zarządzania 

ryzykiem wystąpienia 

salmonelli w łańcuchu pasz” 

opracowane przez FEDIOL, 

FEFAC, COCERAL i COPA-

COGECA. 

 

Zalecenie FEDIOL w sprawie 

zawartości wilgoci w śrucie z 

nasion rzepaku oraz śrucie 

poekstrakcyjnej z nasion 

słonecznika. 

 

 

Opracowany przez podmiot 

program warunków 

wstępnych ma objąć 

następujące działania: 

a) ochrona materiałów 

paszowych przed 

zanieczyszczeniem w trakcie 

przetwarzania i składowania, 

np. poprzez stosowanie 

zamkniętych systemów i 

praktyk w zakresie higieny lub 

– w stosownych przypadkach 

– podział pomieszczeń 

zakładu na strefy higieniczne; 

b) kontrolowanie czasu pracy i 

temperatury urządzenia 

grzewczego do usuwania 

rozpuszczalnika (DT); 

c) kontrola zawartości wilgoci 

w śrutach/wytłokach. FEDIOL 

zaleca, aby maksymalna 

zawartość wilgoci w śrucie 

poekstrakcyjnej z nasion 

słonecznika wynosiła 12,5%. 

Podmiot powinien wprowadzić 

monitorowanie linii 

produkcyjnej oraz przewidzieć 

pobieranie próbek z całej linii, 

począwszy od miejsca, w 

którym produkt opuszcza 

toaster do usuwania 

rozpuszczalnika (DT), poprzez 

miejsce, w którym produkt 

trafia do elewatora, aż do 

obszaru przeładunkowego 

włącznie. 

 

Podmiot powinien wyznaczyć 

realistyczne cele w zakresie 

ograniczania częstości 

występowania przypadków 

zanieczyszczenia swoich 

śrut/wytłoków salmonellą na 

podstawie danych 

historycznych. 
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aby był zgodny z tymi zasadami. 

 

 

Jeżeli system monitorowania 

wskazuje obecność salmonelli 

w końcowym materiale 

paszowym, należy rozważyć 

podjęcie następujących 

działań: 

o określenie serotypu i analiza 
identyfikowalności w celu 
wykrycia źródła 
zanieczyszczenia; 

o przegląd warunków 
przetwarzania i stosownych 
programów warunków 
wstępnych; 

o dodatkowe czyszczenie 
pomieszczeń do 
składowania i pojazdów (w 
stosownych przypadkach);  

o dodatkowe czyszczenie 
pomieszczeń i wyposażenia 
zakładu;  

o przegląd wcześniejszych 
wyników monitorowania; 

o rozważenie zorganizowania 
dodatkowych szkoleń w tym 
zakresie lub wprowadzenia 
zmian w stosowanych 
procesach lub procedurach; 

zastosowanie środków 

chemicznych w celu 

zmniejszenia 

zanieczyszczenia salmonellą 

do dopuszczalnych 

poziomów. 

 

Dioksyny z wykorzystanej 

ziemi bielącej 

C Niskie Wysoki 3 Glina bieląca jest pochodzenia 

mineralnego i z natury może 

zawierać dioksyny. Dioksyny są 

W dyrektywie 2002/32/WE 

ograniczono zawartość 

dioksyn w materiale 

paszowym pochodzenia 

Należy kupować świeżą 

ziemię bielącą od dostawców, 

których produkty spełniają 

specyfikacje zawarte w 

Ryzyko dotyczy wyłącznie 

zintegrowanych zakładów 

tłoczenia i rafinacji. 
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toksyczne dla ludzi i zwierząt. roślinnego do 0,75 ng/kg 

(WHO-PCCD/F-TEQ), a 

łączną zawartość dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB do  

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

PCB TEQ). 

FEDIOL opracował kodeks 

postępowania dotyczący 

warunków zakupu świeżej 

ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju, w którym 

ustanowiono najwyższy 

dopuszczalny poziom 

zawartości dla dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB 

wynoszący 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) jako 

górną wartość graniczną. 

kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym 

warunków zakupu świeżej 

ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju. 

Mikotoksyny C Niskie Wysoki 3 Rezultat niedostatecznego 

wysuszenia nasion słonecznika 

 Kontrola poziomu mikotoksyn 

w śrucie poekstrakcyjnej 

słonecznikowej. 

 

Kadm C Średnie Wysoki 4 Podczas rozdrabniania dochodzi do 

koncentracji kadmu w śrucie. W 

zależności od pochodzenia 

geograficznego nasion słonecznika 

istnieje ryzyko, że znajdujące się w 

nich ilości kadmu doprowadzą do 

przekroczenia najwyższego 

dopuszczalnego poziomu kadmu w 

śrucie. Nawóz bazujący na niskiej 

jakości fosforze może zawierać 

duże ilości kadmu.  

W dyrektywie 2002/32/WE 

ograniczono zawartość 

kadmu w materiałach 

paszowych pochodzenia 

roślinnego do 1 ppm. 

W zależności od pochodzenia 

nasion należy prowadzić 

kontrolę przychodzących partii 

słonecznika. 

Ryzyko to dotyczy nasion 

pochodzących z określonych 

obszarów geograficznych. 

 

Pozostałości heksanu C Wysokie Niski 3 Pozostałości heksanu są obecne w 

śrucie nasion oleistych. 

Rozporządzenie nr 767/2009 

w sprawie wprowadzania na 

rynek pasz stanowi, że 

 Oceny toksykologiczne 

pokazują, że stosowanie śruty 

nasion oleistych z heksanem 

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

wolne od zanieczyszczeń 

chemicznych wynikających z 

ich procesu wytwórczego i 

pomocy przetwórczych, o ile 

w katalogu nie została 

ustalona maksymalna 

zawartość. W rozporządzeniu 

nr 68/2013 w sprawie 

katalogu materiałów 

paszowych określono próg 

maksymalnej zawartości tych 

zanieczyszczeń chemicznych 

wynoszący 0,1% (1000 ppm). 

na poziomie do 1000 ppm jest 

bezpieczne dla pasz. 

Stowarzyszenie 

przedsiębiorstw zajmujących 

się przetwarzaniem nasion 

oleistych OVID w Niemczech 

opracowało kartę 

charakterystyki, w której 

ustanowiono najwyższy 

dopuszczalny poziom heksanu 

w śrucie poekstrakcyjnej z 

nasion słonecznika wynoszący 

300 ppm w celu zapobieżenia 

wybuchom w trakcie transportu 

barką. 

Arsen C Niskie Średni 2 W Hiszpanii zaobserwowano 

zanieczyszczenie nasion 

słonecznika arsenem. 

   

Datura stramonium B Niskie* Średni 2  W dyrektywie 2002/32/WE 

wprowadzono ograniczenia 

dotyczące maksymalnej 

zawartości Datura 

stramonium w materiałach 

paszowych do 1000 ppm. 

 * W przypadku nasion 

słonecznika pochodzących z 

niektórych źródeł może istnieć 

średnie prawdopodobieństwo 

przekroczenia najwyższego 

dopuszczalnego poziomu 

Datura stramonium w śrucie 

poekstrakcyjnej z nasion 

słonecznika. 
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 3.4  ddzielenie łusek nasion słonecznika 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Salmonella B Wysokie Wysoki 4 Salmonella stanowi główne zagrożenie w 

przypadku zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego paszy. Bakterie 

salmonelli są powszechne w środowisku, 

w związku z tym każde ogniwo łańcucha 

żywnościowego, począwszy od 

wytwórców, a skończywszy na 

konsumentach, ma do odegrania istotną 

rolę, jeśli chodzi o ograniczenie ryzyka 

zatrucia salmonellą wśród ludzi lub 

zwierząt. Organizacja FEDIOL wspólnie z 

trzema innymi stowarzyszeniami 

reprezentującymi dostawców i 

konsumentów pasz, tj. FEFAC, COCERAL 

i COPA-COGECA, wzięła na siebie 

odpowiedzialność i opublikowała 

„Wspólne zasady zarządzania ryzykiem 

wystąpienia salmonelli w łańcuchu pasz” 

w czerwcu 2011 r. Europejski przewodnik 

dobrej praktyki produkcji przemysłowej 

bezpiecznych materiałów paszowych 

zmieniono, aby był zgodny z tymi 

zasadami. 

 

 

„Wspólne zasady zarządzania 

ryzykiem wystąpienia 

salmonelli w łańcuchu pasz” 

opracowane przez FEDIOL, 

FEFAC, COCERAL i COPA-

COGECA. 

 

Opracowany przez podmiot 

program warunków 

wstępnych ma objąć 

następujące działania: 

a) ochrona materiałów 

paszowych przed 

zanieczyszczeniem w trakcie 

przetwarzania i składowania, 

np. poprzez stosowanie 

zamkniętych systemów i 

praktyk w zakresie higieny lub 

– w stosownych przypadkach 

– podział pomieszczeń 

zakładu na strefy higieniczne; 

b) kontrola zawartości wilgoci  

Jeżeli system monitorowania 

wskazuje obecność salmonelli 

w końcowym materiale 

paszowym, należy rozważyć 

możliwość podjęcia 

następujących działań: 

o  określenie serotypu i analiza 
identyfikowalności w celu 
wykrycia źródła 
zanieczyszczenia; 

o  przegląd warunków 
przetwarzania i stosownych 
programów warunków 
wstępnych; 

o  dodatkowe czyszczenie 
pomieszczeń do 
składowania i pojazdów (w 
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stosownych przypadkach);  
o  dodatkowe czyszczenie 

pomieszczeń i wyposażenia 
zakładu;  

o  przegląd wcześniejszych 
wyników monitorowania; 

o  rozważenie zorganizowania 
dodatkowych szkoleń w tym 
zakresie lub wprowadzenia 
zmian w stosowanych 
procesach lub procedurach; 

 zastosowanie środków 

chemicznych w celu 

zmniejszenia 

zanieczyszczenia salmonellą 

do dopuszczalnych 

poziomów. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie pozostałości 

pestycydów na nasionach słonecznika 

wskazuje, że poziomy pozostałości nie 

przekraczają limitów wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach.  

Polityka w zakresie NDP stosowana w 

państwach trzecich różni się od unijnej 

polityki w tym zakresie. 

W rozporządzeniu (WE) nr 

396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów.  

Umowa FEDIOL na zakup 

nasion słonecznika z regionu 

Morza Czarnego (zawierająca 

klauzulę dotyczącą zgodności 

z unijnymi przepisami w 

zakresie NDP). 

 * W przypadku nasion 

słonecznika 

pochodzących z 

niektórych źródeł może 

istnieć średnie 

prawdopodobieństwo 

przekroczenia NDP w 

odniesieniu do 

pozostałości określonych 

pestycydów. 
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 4. Rafinacja 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, 

NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenia w 

substancjach 

pomocniczych w 

przetwórstwie  

(roztwory alkaliczne, 

kwasy), takie jak rtęć w 

sodzie kaustycznej. 

C Niskie Wysoki 3 Substancje pomocnicze w 

przetwórstwie wchodzą w 

kontakt z produktem. 

 Substancje pomocnicze w 

przetwórstwie, które mają bezpośredni 

kontakt z olejem, muszą być 

substancjami przeznaczonymi do 

stosowania w żywności lub 

substancjami dopuszczonymi do użytku 

w przemyśle spożywczym. 
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słonecznikowego 

 
 4.1 Produkcja rafinowanego oleju słonecznikowego 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Dioksyny i 

dioksynopodobne PCB 

C Niskie Wysoki 3 Suszenie nasion słonecznika i 

ziemia bieląca stanowią 

potencjalne źródła 

zanieczyszczenia oleju 

dioksynami. Poziom dawki 

ziemi bielącej w trakcie 

rafinacji wynosi jednak 

zaledwie 1–3%. Dioksyny 

częściowo wyparowują 

podczas destylacji. 

W dyrektywie 2002/32/WE 

ograniczono zawartość dioksyn w 

materiale paszowym pochodzenia 

roślinnego do 0,75 ng/kg (WHO-

PCCD/F-TEQ), a łączną zawartość 

dioksyn i dioksynopodobnych PCB 

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

TEQ). FEDIOL opracował kodeks 

postępowania dotyczący warunków 

zakupu świeżej ziemi bielącej do 

celów rafinacji oleju, w którym 

ustanowiono najwyższy 

dopuszczalny poziom zawartości dla 

dioksyn i dioksynopodobnych PCB 

wynoszący 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) jako górną 

wartość graniczną. 

Należy kupować świeżą 

ziemię bielącą od dostawców, 

których produkty spełniają 

specyfikacje zawarte w 

kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym 

warunków zakupu świeżej 

ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju. 

 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 3 Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów na 

nasionach słonecznika 

wskazuje, że poziomy 

pozostałości nie przekraczają 

limitów wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach. 

Stosowanie pestycydów po 

zbiorach ma jednak krytyczne 

znaczenie, ponieważ może 

doprowadzić do 

przekroczenia NDP w 

przypadku nasion słonecznika 

i produktów ubocznych 

rafinacji, chyba że 

pozostałości zostaną 

całkowicie usunięte podczas 

W rozporządzeniu nr 396/2005 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala się na 

stosowanie czynnika związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w 

odniesieniu do pestycydów 

obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa pasz. 

Zgodnie ze stanowiskiem FEDIOL 

(11SAF181), przyjmując, że średnia 

zawartość oleju w nasionach 

słonecznika mieści się w przedziale 

40%–45%, należy stosować czynnik 

warunkujący przetwarzanie 

Jeżeli pozostałości 

pestycydów przekraczają 

dopuszczalny poziom, należy 

przeprowadzić ocenę 

bezpieczeństwa pasz. 

* W przypadku nasion 

słonecznika pochodzących z 

niektórych źródeł może istnieć 

średnie prawdopodobieństwo 

przekroczenia NDP w 

odniesieniu do pozostałości 

określonych pestycydów. 

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


 

Przewodnik EFISC – Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku rozdrabniania nasion oleistych i rafinacji oleju roślinnego 

 111 

Pasza 
 cena ryzyka dla łańcucha poekstrakcyjnej śruty słonecznikowej i produktów oleju 

słonecznikowego 

 

rafinacji surowego oleju. wynoszący  

2,5 w celu określenia NDP w oleju 

słonecznikowym. 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować 

się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich 

wykrycia w surowym oleju 

słonecznikowym jest jednak 

bardzo niskie.  

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości szeregu pestycydów w 

materiale paszowym. 

  

Zanieczyszczenie 

mikrobiologiczne 

 

B Niskie Średni 2 Zawartość wilgoci (tj. 

aktywność wody) w 

rafinowanych olejach jest zbyt 

niska, by stworzyć warunki 

korzystne dla namnażania się 

bakterii. 

   

Ciała obce, takie jak szkło, 

drewno, metal itd. 

P Średnie Średni 3 Możliwa obecność ciał 

obcych. 

 Należy zastosować praktyki w 

zakresie higieny (np. 

zamknięte systemy). Przed 

załadunkiem przefiltrować.  
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  4.2 
Rafinacja fizyczna: produkcja destylatów kwasów tłuszczowych 

ze słonecznika 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

         

Dioksyny C Niskie Wysoki 3 Ziemia bieląca stanowi potencjalne 

źródło zanieczyszczenia dioksynami 

podczas procesu rafinacji oleju. 

Poziom dawki ziemi bielącej w 

trakcie rafinacji wynosi jednak 

zaledwie 1–3%. 

W dyrektywie 2002/32/WE ograniczono 

zawartość dioksyn w materiale 

paszowym pochodzenia roślinnego do 

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

łączną zawartość dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB do 1,5 ng/kg 

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

Produkty przeznaczone do żywienia 

zwierząt zawierające substancje 

niepożądane w ilości przekraczającej 

limit wyznaczony w obowiązujących 

przepisach nie mogą być mieszane w 

celach rozcieńczenia z takimi samymi 

lub innymi produktami przeznaczonymi 

do żywienia zwierząt (dyrektywa 

2002/32/WE). 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 

225/2012 zmieniającym 

rozporządzenie nr 183/2005 w sprawie 

higieny pasz 100% partii destylatów 

kwasów tłuszczowych przeznaczonych 

na paszę musi zostać zbadane pod 

kątem łącznej zawartości dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB.  

FEDIOL opracował kodeks 

postępowania dotyczący warunków 

zakupu świeżej ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju, w którym ustanowiono 

najwyższy dopuszczalny poziom 

Należy kupować świeżą 

ziemię bielącą od dostawców, 

których produkty spełniają 

specyfikacje zawarte w 

kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym 

warunków zakupu świeżej 

ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju. 

 

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

dioksynopodobnych PCB wynoszący 

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

jako górną wartość graniczną. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów na 

nasionach słonecznika wskazuje, że 

poziomy pozostałości nie 

przekraczają limitów wyznaczonych 

w obowiązujących przepisach. 

Stosowanie pestycydów po zbiorach 

ma jednak krytyczne znaczenie, 

ponieważ może doprowadzić do 

przekroczenia NDP w przypadku 

nasion słonecznika i produktów 

ubocznych rafinacji. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala się na 

stosowanie czynnika związanego z 

przetwarzaniem/ 

koncentracją w odniesieniu do 

pestycydów obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa pasz.  

 * W przypadku nasion 

słonecznika 

pochodzących z 

niektórych źródeł 

może istnieć średnie 

prawdopodobieństwo 

przekroczenia NDP w 

odniesieniu do 

pozostałości 

określonych 

pestycydów. 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Niskie Wysoki 3 Niektóre z zakazanych pestycydów 

mogą znajdować się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich wykrycia 

w surowym oleju słonecznikowym 

jest jednak bardzo niskie; podczas 

rafinacji dojdzie do ich koncentracji 

w destylatach kwasów 

tłuszczowych. 

W dyrektywie 2002/32/WE określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości 

szeregu pestycydów w materiale 

paszowym. 

Produkt, który nie spełnia 

wymagań, nie powinien być 

stosowany w materiale 

paszowym. 
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  4.3 
Rafinacja chemiczna: produkcja sopstoku ze słonecznika i 
kwaśnego oleju słonecznikowego wolnego od 
dezodoryzowanych destylatów 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie* Średni 2 Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów na 

nasionach słonecznika 

wskazuje, że poziomy 

pozostałości nie przekraczają 

limitów wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach. 

Stosowanie pestycydów po 

zbiorach ma jednak krytyczne 

znaczenie, ponieważ może 

doprowadzić do 

przekroczenia NDP w 

przypadku nasion słonecznika 

i produktów ubocznych 

rafinacji. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala się na 

stosowanie czynnika związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w 

odniesieniu do pestycydów 

obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa pasz. 

 

 * W przypadku nasion 

słonecznika pochodzących z 

niektórych źródeł może istnieć 

średnie prawdopodobieństwo 

przekroczenia NDP w 

odniesieniu do pozostałości 

określonych pestycydów. 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować 

się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich 

wykrycia w surowym oleju 

słonecznikowym jest jednak 

bardzo niskie.  

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości szeregu pestycydów w 

materiale paszowym. 

.  

Dioksyny C Bardzo niskie Wysoki 2 W nocie informacyjnej 

FEDIOL dotyczącej 

rozdrabniania i rafinacji w 

kontekście produkcji sopstoku 

(nr ref. 12SAF183) 

stwierdzono, że poziom 

substancji 

zanieczyszczających 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 

225/2012 zmieniającym 

rozporządzenie nr 183/2005 w 

sprawie higieny pasz 100% partii 

sopstoku i kwaśnych olejów 

przeznaczonych na paszę musi 

zostać zbadane pod kątem łącznej 

zawartości dioksyn i 

 W zintegrowanych zakładach 

tłoczenia i rafinacji sopstok 

można zatem bezpiecznie 

dodać z powrotem do śruty. 
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rozpuszczalnych w oleju w 

sopstoku jest analogiczny do 

poziomu takich substancji w 

surowych olejach. 

dioksynopodobnych PCB.  
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  4.4 

Rafinacja chemiczna: Produkcja dezodoryzowanych destylatów 
ze słonecznika 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

         

Dioksyny C Średnie Wysoki 4 Ziemia bieląca stanowi potencjalne 

źródło zanieczyszczenia dioksynami 

podczas procesu rafinacji oleju. 

Podczas rafinacji chemicznej 

dochodzi do koncentracji dioksyn w 

dezodoryzowanych destylatach. 

W dyrektywie 2002/32/WE ograniczono 

zawartość dioksyn w materiale 

paszowym pochodzenia roślinnego do 

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

łączną zawartość dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB do 1,5 ng/kg 

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

Produkty przeznaczone do żywienia 

zwierząt zawierające substancje 

niepożądane w ilości przekraczającej 

limit wyznaczony w obowiązujących 

przepisach nie mogą być mieszane w 

celach rozcieńczenia z takimi samymi 

lub innymi produktami przeznaczonymi 

do żywienia zwierząt (dyrektywa 

2002/32/WE). 

 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 

225/2012 zmieniającym 

rozporządzenie nr 183/2005 w sprawie 

higieny pasz 100% partii 

dezodoryzowanych destylatów 

przeznaczonych na paszę musi zostać 

zbadane pod kątem łącznej zawartości 

dioksyn i dioksynopodobnych PCB.  

FEDIOL opracował kodeks 

postępowania dotyczący warunków 

zakupu świeżej ziemi bielącej do celów 

Należy kupować świeżą ziemię 

bielącą od dostawców, których 

produkty spełniają specyfikacje 

zawarte w kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym warunków 

zakupu świeżej ziemi bielącej do 

celów rafinacji oleju. 

 

Dezodoryzowanych destylatów 

uzyskiwanych w procesie rafinacji 

chemicznej nie można 

wykorzystywać w paszy, chyba że 

zostały one poddane obróbce w taki 

sposób, aby zapewnić utrzymanie 

poziomów dioksyn poniżej limitów 

określonych w dyrektywie 2002/32 

w sprawie substancji niepożądanych 

(zob. również nota informacyjna 

FEDIOL dotycząca 

dezodoryzowanych destylatów 

poddanych obróbce 

przeznaczonych do wykorzystania w 

paszy, nr ref. 12SAF196). 

Produkty tłuszczowe otrzymywane 

w ramach procesów rafinacji partii, 

w których dochodzi do połączenia 

etapu rafinacji fizycznej i chemicznej 

w ramach jednego urządzenia, 

mogą być wykorzystywane w paszy, 

 

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

najwyższy dopuszczalny poziom 

zawartości dla dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB wynoszący 

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

jako górną wartość graniczną. 

o ile istnieją dowody analityczne 

potwierdzające, że poziom dioksyn i 

pozostałości pestycydów w tych 

produktach utrzymuje się poniżej 

wyznaczonych dopuszczalnych 

wartości. 

 

Należy kupować świeżą ziemię 

bielącą od dostawców, których 

produkty spełniają specyfikacje 

zawarte w kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym warunków 

zakupu świeżej ziemi bielącej do 

celów rafinacji oleju. 

 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Średnie Średni 3 Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów na 

nasionach słonecznika wskazuje, że 

poziomy pozostałości nie 

przekraczają limitów wyznaczonych 

w obowiązujących przepisach. 

Podczas rafinacji chemicznej 

dochodzi do jednak do koncentracji 

dioksyn w destylatach. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym przewidziano 

możliwość stosowania czynnika 

przenoszenia w odniesieniu do 

zatwierdzonych pestycydów obecnych 

w produktach przetworzonych pod 

warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa pasz. 

.  

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Średnie Wysoki 4 Niektóre z zakazanych pestycydów 

mogą znajdować się w otoczeniu. 

Chociaż prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

słonecznikowym jest bardzo niskie, 

będą się one koncentrowały w 

destylatach kwasów tłuszczowych 

podczas rafinacji.  

W dyrektywie 2002/32/WE określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości 

szeregu pestycydów w materiale 

paszowym. 

Dezodoryzowanych destylatów 

uzyskiwanych w procesie rafinacji 

chemicznej nie można 

wykorzystywać w paszy, chyba że 

zostały one poddane obróbce w taki 

sposób, aby zapewnić utrzymanie 

poziomów pozostałości pestycydów 

poniżej limitów określonych w 

dyrektywie 2002/32 w sprawie 

substancji niepożądanych (zob. 

również nota informacyjna FEDIOL 

 

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

destylatów poddanych obróbce 

przeznaczonych do wykorzystania w 

paszy, nr ref. 12SAF196).  

 

 

 5. Uwodornianie oleju słonecznikowego 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, 

NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Nikiel  C Niskie Wysoki 3 Nikiel jest wykorzystywany 

jako katalizator w procesie 

uwodorniania (utwardzania) 

oleju.  

 Substancje pomocnicze w 

przetwórstwie, które mają bezpośredni 

kontakt z olejem, muszą być 

substancjami przeznaczonymi do 

stosowania w żywności lub 

substancjami dopuszczonymi do użytku 

w przemyśle spożywczym. 

Należy przefiltrować utwardzony olej. 

 

Zawartość niklu w 

utwardzonych olejach 

produkowanych przez 

przedsiębiorstwa będące 

członkami FEDIOL utrzymuje 

się zdecydowanie poniżej 

poziomu 20 ppm. 
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A. Składowanie i transport nasion słonecznika i śruty poekstrakcyjnej 

słonecznikowej 

ZAGROŻENIE  KAT.  

PRAWDOP

ODOBIEŃS

TWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Toksyny ze środków do 

zwalczania szkodników 

C Niskie Wysoki 3 Zatrute ziarna z otwartych pojemników mogą 

trafić do łańcucha żywnościowego. 

 Należy stosować program 

zwalczania szkodników 

zatwierdzony do użycia w 

łańcuchu żywnościowym. 

 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Średnie Średni 3 Poddawanie nasion oleistych działaniu 

pestycydów po zakończeniu zbiorów ma 

krytyczne znaczenie, ponieważ czas rozkładu 

pestycydów jest na tym etapie ograniczony. 

Państwa wywozu nasion oleistych stosują 

wykazy pozytywne w odniesieniu do stosowania 

pestycydów, co w przypadku niektórych 

substancji może być sprzeczne z europejskimi 

przepisami w tym zakresie, w szczególności 

jeżeli chodzi o nasiona miękkie, takie jak 

nasiona słonecznika. Pestycydy, które 

zastosowano w odniesieniu do ładunków 

poprzedzających podczas składowania i 

transportu, mogą zanieczyścić nasiona 

słonecznika. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 

zabrania się wprowadzania do 

obrotu towarów, które nie 

spełniają wymogów w zakresie 

NDP określonych w załączniku 

do tego rozporządzenia. 

Przedsiębiorstwa 

zajmujące się przewozem i 

składowaniem muszą 

stosować pestycydy w 

prawidłowy sposób i 

prowadzić odpowiednią 

dokumentację w tym 

zakresie. W przeciwnym 

wypadku będą musiały 

sprawdzić, czy poziomy 

pozostałości pestycydów 

wykorzystywanych w 

trakcie transportu i 

składowania są zgodne z 

poziomami ustanowionymi 

w przepisach unijnych. 

 

Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

podczas transportu 

wózkiem rolniczym, 

ciężarówką, barką lub 

statkiem oceanicznym 

C Niskie Wysoki 3 Transport nasion oleistych i śrut nasion oleistych 

nie odbywa się zazwyczaj za pomocą środków 

transportu służących wyłącznie do transportu 

żywności lub paszy. 

 Przedsiębiorstwa 

zajmujące się transportem 

mają obowiązek 

czyszczenia wózków 

rolniczych, ciężarówek, 

barek oraz statków 

oceanicznych przed 

załadunkiem. Kontrola 

czystości przed 

załadunkiem. 

 



 

Przewodnik EFISC – Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku rozdrabniania nasion oleistych i rafinacji oleju roślinnego 

 120 

Pasza 
 cena ryzyka dla łańcucha poekstrakcyjnej śruty słonecznikowej i produktów oleju 

słonecznikowego 

 

Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

podczas składowania 

C Niskie Wysoki 3 Nasiona oleiste i śruty oleiste mogą zostać 

zanieczyszczone mikotoksynami pochodzącymi 

z ładunków poprzedzających. 

 Przedsiębiorstwa 

zajmujące się 

składowaniem muszą 

wyczyścić strefy 

składowania i 

przeprowadzić kontrolę 

czystości przed ich 

użyciem. 

 

Zafałszowanie melaminą C Niskie Średni 2 Pod względem analitycznym właściwości 

melaminy są bardzo podobne do właściwości 

białek. 

W rozporządzeniu 2002/32 
określono najwyższy 
dopuszczalny poziom melaminy 
w materiale paszowym 
wynoszący 2,5 mg/kg. 

  

 

 

 Nowe 

B. 

Transport oleju słonecznikowego i produktów pochodnych 

przeznaczonych do wykorzystania w paszy cysterną 

samochodową  cysterną kolejową  barką lub statkiem żeglugi 

przybrzeżnej (z wyłączeniem statku oceanicznego). 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

        

- Cysterny samochodowe, 
cysterny kolejowe i barki  

C Średnie Wysoki 4 Cysterny samochodowe i barki mogły 

być wykorzystywane do transportu 

produktów nieprzeznaczonych do 

kontaktu z żywnością lub paszą, takich 

jak produkty przemysłu 

petrochemicznego. 

 Cysterny samochodowe i 

barki, które nie służą 

wyłącznie do transportu 

środków spożywczych lub 

materiałów paszowych, 

należało objąć zatwierdzoną 

procedurą czyszczenia. 
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– Cysterny samochodowe, 

kontenery zbiornikowe, 

cysterny kolejowe i barki 

spełniające normy UE w 

zakresie transportu środków 

spożywczych 

C Niskie Wysoki 3 Transport większości olejów roślinnych 

odbywa się za pomocą środków 

transportu służących wyłącznie do 

transportu środków spożywczych. 

Rozporządzenie (WE) nr 

852/2004 w sprawie higieny 

żywności zawiera wymóg, 

zgodnie z którym transport 

płynnych środków 

spożywczych musi odbywać 

się za pomocą cystern 

samochodowych, cystern 

kolejowych i barek służących 

wyłącznie do transportu 

środków spożywczych. 

Kodeks praktyk roboczych 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

zbiornikowych (nr ref. 

07COD138). 

Należy upewnić się co do 

zawartości ładunków 

poprzedzających zgodnie z 

zaleceniami przedstawionymi 

w praktycznym przewodniku 

FEDIOL dotyczącym 

ładunków poprzedzających z 

uwzględnieniem środków 

transportu i powłok w 

zbiornikach (nr ref. 

07COD143F). 

 

– Zbiornikowce żeglugi 

przybrzeżnej spełniające 

normy UE w zakresie 

transportu środków 

spożywczych 

C Niskie Wysoki 3 W przypadku zbiornikowców żeglugi 

przybrzeżnej transportujących oleje i 

tłuszcze na krótkich odcinkach 

morskich w UE wymagane jest jako 

absolutne minimum, aby ładunkiem 

bezpośrednio poprzedzającym był 

środek spożywczy lub ładunek z 

unijnego wykazu dopuszczalnych 

ładunków poprzedzających 

wymienionych w dyrektywie 96/3/WE. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Należy upewnić się co do 

zawartości ładunków 

poprzedzających zgodnie z 

zaleceniami przedstawionymi 

w praktycznym przewodniku 

FEDIOL dotyczącym 

ładunków poprzedzających z 

uwzględnieniem środków 

transportu i powłok w 

zbiornikach (nr ref. 

07COD143F). Certyfikat 

zgodności, czystości i 

przydatności zbiorników 

statków wydawany przez 

inspektora będącego 

członkiem FOSFA. Należy 

przedstawić łączone 

zaświadczenie kapitana 

statku (ang. Combined 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Masters Certificate) FOSFA 

podpisane przez 

kapitana/pierwszego oficera 

lub inne równoważne 

oświadczenie podpisane 

przez właściciela statku lub 

upoważnionego pełnomocnika 

przed załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku. 

Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi 

        

– Cysterny samochodowe, 

cysterny kolejowe i barki 

C Średnie Średni 3 Podwyższony poziom ryzyka w 

stacjach oczyszczania, które zajmują 

się zarówno oczyszczaniem cystern do 

przewozu pasz, jak i cystern do 

przewozu substancji chemicznych w 

tym samym zakładzie. 

Kodeks postępowania 
FEDIOL dotyczący transportu 
luzem olejów i tłuszczów do 
lub w ramach Unii 
Europejskiej (nr ref. 
14COD152). 
 

Należy stosować dobre 

praktyki w zakresie 

czyszczenia zbiorników. 

 

 

 

– Zbiornikowce żeglugi 

przybrzeżnej 

C Średnie Średni 3 Podwyższone ryzyko w przypadku gdy 

statek żeglugi przybrzeżnej nie służy 

wyłącznie do transportu paszy lub 

środków spożywczych. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Certyfikat zgodności, 

czystości i przydatności 

zbiorników statków wydawany 

przez inspektora będącego 

członkiem FOSFA. 

Należy przedstawić łączone 

zaświadczenie kapitana 

statku (ang. Combined 

Masters Certificate) FOSFA 

podpisane przez 

kapitana/pierwszego oficera 

lub inne równoważne 

oświadczenie podpisane 

przez właściciela statku lub 

upoważnionego pełnomocnika 

przed załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku.  

 

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

chłodzące z urządzeń 

        

– Cysterny samochodowe  C Niskie Wysoki 3 Stosowane są cysterny ze stali 

nierdzewnej, które są ogrzewane wodą 

z instalacji chłodzącej silnik poprzez 

system podwójnych ścian (a nie 

wężownic).  

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152). 

Zabrania się korzystania z 

olejów termicznych w 

systemach bezpośredniego 

ogrzewania. 

 

– Cysterny kolejowe, barki 

zbiornikowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zbiornikowce żeglugi 
przybrzeżnej 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

Niskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niski 

Wysokie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysoki 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Toksyczne oleje termiczne mogą być 

nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

 

 

 

 

 

Toksyczne oleje termiczne mogą być 

nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Wężownice grzewcze w 

cysternach kolejowych muszą 

być wykonane ze stali 

nierdzewnej. 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik oleju 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą potencjalnych strat 

netto i w razie konieczności 

przeprowadzić odpowiednią 

analizę.  

 

 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik oleju 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą potencjalnych strat 

netto i w razie konieczności 

przeprowadzić odpowiednią 

analizę. 

W procesie ogrzewania zaleca 

się stosowanie gorącej wody 

lub pary. 

Ciała obce P Średnie Średni 3   Plan jakości powinien 

zawierać wymóg, zgodnie z 

którym załadunek oleju 

 

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

samochodowych powinien 

odbywać się pod 

zadaszeniem. 

Zafałszowanie C/P/B Średnie Średni 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi 

nastąpiło podczas transportu olejów w 

państwach pochodzenia tych olejów. 

Kodeks praktyk roboczych 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

zbiornikowych (nr ref. 

07COD138). 

Należy przeanalizować 

wszystkie partie 

przychodzące. 

Stosowanie minimalnych 

wymogów obowiązkowych 

zawartych w kodeksie praktyk 

roboczych FEDIOL 

dotyczącym transportu luzem 

olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

zbiornikowych, takich jak 

dostępność informacji na 

temat lokalizacji ciężarówki 

podczas transportu oraz 

oplombowanie zbiorników (nr 

ref. 07COD138). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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. Składowanie oleju słonecznikowego 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie 

spowodowane brakiem 

segregacji (zanieczyszczenie 

spowodowane przez ładunki 

poprzedzające, zastosowanie 

nieprawidłowych łączeń, 

wspólne urządzenia) 

C Niskie Wysoki 3 Niniejsza klasyfikacja ryzyka 

dotyczy terminali składujących 

zarówno środki chemiczne, jak i 

oleje roślinne. Ryzyko jest niższe, w 

przypadku gdy terminal zbiornikowy 

stosuje unijny wykaz 

dopuszczalnych ładunków 

poprzedzających w transporcie 

morskim w odniesieniu do 

składowania olejów roślinnych. 

Ryzyko jest najniższe, gdy oleje 

roślinne składowane są w 

zbiornikach służących wyłącznie do 

składowania środków spożywczych. 

Terminale znajdujące się na 

terenie UE i zajmujące się 

składowaniem olejów i 

tłuszczów stosowanych w 

produktach spożywczych 

mają obowiązek wdrożenia 

systemu HACCP 

(rozporządzenie (WE) nr 

852/2004). 

 

Zbiorniki przeznaczone 

wyłącznie do składowania 

żywności lub paszy. W 

przeciwnym wypadku zbiorniki 

muszą jako minimum spełniać 

wymogi UE dotyczące 

ładunków poprzedzających w 

odniesieniu do transportu 

morskiego zawartych w 

dyrektywie 96/3/WE. 

 

Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi 

C Niskie Wysoki 3 Niniejsza klasyfikacja ryzyka 

dotyczy terminali składujących 

zarówno środki chemiczne, jak i 

oleje roślinne. Może się zdarzyć, iż 

terminale te nie będą stosować 

środków czyszczących nadających 

się do użycia w przemyśle 

spożywczym. W przypadku terminali 

zbiornikowych w UE, które wdrożyły 

system HACCP i w których miejsca 

składowania olejów roślinnych 

oddzielone są od strefy składowania 

substancji chemicznych, 

prawdopodobieństwo zastosowania 

niewłaściwych środków 

chemicznych jest bardzo niskie. 

 Środki czyszczące muszą być 

dopuszczone do stosowania 

w przemyśle spożywczym. 
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Rozpuszczalnik z powłoki C Niskie Wysoki 3 Rozpuszczalniki z pierwotnych 

powłok migrujące do oleju, które 

mogą znaleźć się w destylatach 

kwasów tłuszczowych podczas 

rafinacji 

 Należy stosować cysterny ze 

stali nierdzewnej, a w 

przypadku stosowania cystern 

z powłoką pierwotną nie 

należy wykorzystywać 

destylatów kwasów 

tłuszczowych jako materiału 

paszowego. 

 

Oleje termiczne z wadliwych 

urządzeń 

C Niskie Wysoki 3 Toksyczne oleje termiczne mogą 

być nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

składowania prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

 Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przedsiębiorstwo 

zajmujące się składowaniem 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą strat netto i w razie 

konieczności przeprowadzić 

odpowiednią analizę.  

Zaleca się stosowanie 

ogrzewania wodnego i 

parowego. 

Niewłaściwe wykorzystanie 

dodatków 

C Niskie Wysoki 3 Dodatki dopuszczone w olejach 

spożywczych zastosowane w 

olejach wprowadzanych do paszy 

lub na odwrót, które mogły nie 

zostać zatwierdzone do danego 

użycia. 

 Należy uzgodnić szczegółowe 

specyfikacje w odniesieniu do 

stosowania dodatków. 

Nadużywanie dodatków 

Zafałszowanie olejem 

mineralnym 

 Niskie Wysoki 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi 

nastąpiło w państwach 

pochodzenia. Zintensyfikowano 

kontrole, w związku z czym zmalało 

prawdopodobieństwo zafałszowania 

produktu. 
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 D. Transport oleju słonecznikowego statkiem oceanicznym 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPOD

OBIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY BRANŻOWE 

LUB POSTANOWIENIA UMOWNE  
ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie podczas 

transportu 

        

– Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

obecnym w zbiornikach lub 

rurach 

C Średnie  Średni 3  W przypadku statków oceanicznych 

transportujących oleje i tłuszcze 

jadalne do UE wymagane jest jako 

absolutne minimum, aby ładunkiem 

przewożonym bezpośrednio 

wcześniej był środek spożywczy lub 

ładunek z unijnego wykazu 

dopuszczalnych ładunków 

poprzedzających wymienionych w 

dyrektywie 96/3/WE. 

Zgodnie z dyrektywą 96/3/WE 

(odstępstwo od rozporządzenia (WE) 

nr 852/2004) wymagane jest 

sprawdzenie ładunków 

poprzedzających.  

 

 

W przypadku transportu morskiego 

olejów i tłuszczów umowy handlowe 

stosowane przez członków organizacji 

FOSFA zobowiązują sprzedawcę do 

udzielenia kupującemu informacji na 

temat zawartości trzech ładunków 

poprzedzających. 

 

Kodeks postępowania FEDIOL 

dotyczący transportu luzem olejów i 

tłuszczów do lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 14COD152) (w tym 

procedury operacyjne FOSFA). 

 

Przepisy UE nie regulują zasad 

dotyczących transportu morskiego 

olejów i tłuszczów do zastosowania w 

paszach. 

Certyfikat zgodności, 

czystości i przydatności 

zbiorników statków wydawany 

przez inspektora będącego 

członkiem FOSFA. Należy 

przedstawić łączone 

zaświadczenie kapitana 

statku (ang. Combined 

Masters Certificate) FOSFA 

podpisane przez 

kapitana/pierwszego oficera 

lub inne równoważne 

oświadczenie podpisane 

przez właściciela statku lub 

upoważnionego pełnomocnika 

przed załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku. 

 

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

rozładunku należy korzystać z 

instalacji załadunkowych 

przeznaczonych wyłącznie do 

tego celu. 

 

– Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi  

C Niskie  Wysoki 3 Podmioty transportu morskiego 

zazwyczaj przestrzegają dobrych 

praktyk. 

 Należy sprawdzić dziennik 

pokładowy statku.  

 

Oleje termiczne z urządzeń C Niskie Wysoki 3 Toksyczne oleje termiczne mogą 

być nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

Kodeks postępowania FEDIOL 

dotyczący transportu luzem olejów i 

tłuszczów do lub w ramach Unii 

Europejskiej (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik oleju 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą potencjalnych strat 

netto i w razie konieczności 

przeprowadzić odpowiednią 

analizę. 

Zaleca się stosowanie 

ogrzewania wodnego i 

parowego. 

Oleje hydrauliczne z 

przenośnych pomp 

C Niskie Wysoki 3 Oleje hydrauliczne z przenośnych 

pomp mogą być toksyczne. 

 Stosowanie przenośnych 

pomp, w których silnik 

hydrauliczny jest wyraźnie 

oddzielony od pompy. W 

przeciwnym razie należy 

stosować oleje hydrauliczne 

zatwierdzone do użycia w 

przemyśle spożywczym. 

W przypadku silników 

hydraulicznych połączonych 

bezpośrednio z pompą 

potencjalna awaria uszczelki 

spowoduje niepożądany 

wyciek oleju hydraulicznego do 

oleju roślinnego. 

Zafałszowanie olejem 

mineralnym 

 Niskie Wysoki 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi 

nastąpiło w państwach 

pochodzenia. Zintensyfikowano 

kontrole, w związku z czym zmalało 

prawdopodobieństwo zafałszowania 

produktu. 

   

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

(B) Transport 

 

 Rafinacja 

 

Przetwarzanie kiści owoców Nasiona palmowe 

(3.1) Produkcja oleju rafinowanego 

Produkcja oleju rafinowanego 

(3.2) Produkcja destylatów kwasów 
tłuszczowych 

Produkcja oleju 
rafinowanego, bielonego i 

dezodoryzowanego 

(3.4) Produkcja dezodoryzowanych 
destylatów 

Produkcja kwaśnych olejów rzepakowych 

 

(3.3) Produkcja kwaśnych olejów 

Produkcja dezodoryzowanych 
destylatów z rzepaku 

 

Surowy olej 

(3) Rafinacja 

POZA UE 

UNIJNY SEKTOR 
PASZOWY 

Litery w nawiasach odnoszą się do liter podanych na następnych arkuszach 

WEWNĄTRZ 
UE 

(1) Uprawa owoców palmy* 

Owoce palmy 

(A) Transport do olejarni 

(2) Produkcja surowego oleju 

(B) Transport 
Suszenie i przetwarzanie nasion 

palmowych 

Frakcjonowanie 

Składowanie 

(R
af

in
ac

ja
 w

 

re
ak

to
rz

e 

pó
ło

kr
es

ow
y

m
) 

Destylaty kwasów 
tłuszczowych 

 
Dezodoryzowane 

destylaty 

Kwaśne oleje 

(C) 
Składowanie 

Schemat blokowy łańcucha produkcji produktów oleju palmowego i produktów oleju z nasion 

palmowych przeznaczonych do wykorzystania w paszach 

UE 

Olej 
rafinow

any, 
bielony i 
dezodor
yzowan

y 

Olej rafinowany, 
bielony i 

dezodoryzowany 

Frakcje oleju rafinowanego, 
bielonego i 

dezodoryzowanego 

(4) 
Rozszczepian

ie 

Gliceryna 

Pak 

Olej rafinowany 

Frakcjonowane produkty 
oleju palmowego 

Kwasy tłuszczowe uzyskane 
w drodze rozszczepiania 

Frakcjonowanie 

(B) Transport 

(D) Transport 
statkiem 

oceanicznym 

(B) Transport 

Mieszanie 

(B) Transport 

Przedsiębiorstwa zajmujące 
się składowaniem i 

transportem  

(B) Transport 



 

Przewodnik EFISC – Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku rozdrabniania nasion oleistych i rafinacji oleju roślinnego 

 130 

Pasza 
 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych 8. Ocena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z 

nasion palmowych 

 1. Uprawa owoców palmy* 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA* 

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C    Państwa wywozu oleju 

palmowego (Indonezja, 

Malezja i inne, takie jak 

państwa Ameryki Południowej 

i Afryki) stosują wykazy 

pozytywne w odniesieniu do 

stosowania pestycydów 

podczas uprawy, co w 

przypadku niektórych 

substancji może być 

sprzeczne z europejskimi 

przepisami dotyczącymi 

pozostałości pestycydów. Jak 

dotąd nie zdarzyło się, aby w 

oleju palmowym i oleju z 

nasion palmowych wykryto 

pozostałości pestycydów.  

W rozporządzeniu (WE) nr 

396/2005 zabrania się 

wprowadzania do obrotu 

towarów, które nie spełniają 

wymogów w zakresie NDP 

określonych w załącznikach. 

Rozporządzeniem (WE) nr 

178/2006 ustanowiono 

załącznik I zawierający wykaz 

produktów spożywczych i 

paszowych, do których mają 

zastosowanie dopuszczalne 

poziomy pozostałości 

pestycydów. 

Rozporządzeniem nr 

149/2008 ustanowiono 

załączniki II, III i IV 

zawierające wykazy NDP dla 

produktów wymienionych w 

załączniku I.  

  

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji dostępnych jest w pkt 2.3 dokumentu 

przestawiającego stosowaną metodykę. 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych 

 

2. Produkcja surowego oleju palmowego i surowego oleju z 

nasion palmowych* 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK 

KONTROLNY  
UWAGI  

chemikalia do wody 

kotłowej 

C    Podwyższone ryzyko w 

zakładach, które nie stosują 

dobrych praktyk wytwarzania. 

  Para (zawierająca chemikalia do wody 

kotłowej), która wchodzi w bezpośredni 

kontakt z produktem, powinna być 

zatwierdzona do użytku w przemyśle 

spożywczym. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C    Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów 

wskazuje, że pozostałości te 

rzadko występują w surowym 

oleju palmowym, a jeżeli 

występują, to ich poziomy 

nigdy nie przekraczają limitów 

wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach.  

W rozporządzeniu nr 396/2005 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala się 

na stosowanie czynnika 

związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w 

odniesieniu do pestycydów 

obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności. Zgodnie ze 

stanowiskiem FEDIOL 

(11SAF181), przyjmując, że 

średnia zawartość oleju w 

owocach palmy mieści się w 

przedziale 50%–55%, a w 

nasionach palmowych wynosi 

45%, należy stosować czynniki 

warunkujące przetwarzanie 

wynoszące 2 w celu określenia 

NDP w oleju palmowym i oleju z 

nasion palmowych. 

  

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

C    Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować 

się w otoczeniu. 

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości szeregu 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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palmowych 
sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

Prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

palmowym lub surowym oleju 

z nasion palmowych jest 

jednak bardzo niskie.  

pestycydów w materiale 

paszowym. 

Odzysk zanieczyszczonego 

tłuszczu wyłapanego z 

odcieku przez łapacze 

tłuszczu. 

C    W odcieku mogą znajdować 

się zanieczyszczenia 

chemiczne. 

  Tłuszczu z odcieku osadzonego na 

łapaczach tłuszczu nie wolno poddawać 

recyklingowi w celu zastosowania w 

przemyśle spożywczym. 

Oleje hydrauliczne lub 

smary z urządzeń 

C    Oleje hydrauliczne i smary 

mogą zawierać związki 

toksyczne. 

  Program warunków wstępnych powinien 

zapobiegać zanieczyszczeniu produktu 

olejami hydraulicznymi lub smarami, które 

nie są zatwierdzone do stosowania w 

przemyśle spożywczym, oraz 

minimalizować ryzyko zanieczyszczenia 

produktu olejami hydraulicznymi i smarami 

dopuszczonymi do użytku w przemyśle 

spożywczym. Program warunków 

wstępnych może obejmować prowadzenie 

ewidencji zastosowanych ilości. 

Zgodnie z niderlandzkimi GMP 

dopuszczalny poziom zawartości C (10–40) 

w olejach wynosi 400 mg/kg. 

Ciała obce P    Możliwa obecność ciał 

obcych. 

  Należy wdrożyć system usuwający wszelkie 

ciała obce. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji dostępnych jest w pkt 2.3 dokumentu 

przestawiającego stosowaną metodykę. 
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Zaplecze techniczne: rafinacja i przetwarzanie oleju palmowego i 

oleju z nasion palmowych  

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODOB

IEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Oleje hydrauliczne lub smary 

z urządzeń 

C Niskie Wysoki 3 Oleje hydrauliczne i smary mogą zawierać 

związki toksyczne. 

 Program warunków wstępnych 

powinien zapobiegać 

zanieczyszczeniu produktu 

olejami hydraulicznymi lub 

smarami, które nie są 

zatwierdzone do stosowania w 

przemyśle spożywczym, oraz 

minimalizować ryzyko 

zanieczyszczenia produktu 

olejami hydraulicznymi i 

smarami dopuszczonymi do 

użytku w przemyśle 

spożywczym. Program 

warunków wstępnych może 

obejmować prowadzenie 

ewidencji zastosowanych ilości. 

 

Substancje 

zanieczyszczające, takie jak 

PFOS i PFOA, znajdujące się 

w wodzie 

 

C Niskie Średni 2 Woda jest wykorzystywana w procesie 

rozdrabniania i rafinacji. 

Zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 183/2005 do produkcji 

paszy należy stosować wodę 

odpowiedniej jakości. 

  

Środki czyszczące i 

chemikalia do wody kotłowej 

C Średnie Średni 3 Środki czyszczące i para (zawierająca 

chemikalia do wody kotłowej) wchodzą w 

kontakt z produktem. 

 Środki czyszczące stosowane 

w systemie produkcji należy 

spłukać. Należy stosować 

środki czyszczące i chemikalia 

do wody kotłowej zatwierdzone 

do użycia w przemyśle 
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palmowych 
spożywczym. 

Oleje termiczne z urządzeń 

 

C Średnie Wysoki 4 Oleje termiczne mogą być nadal używane 

przez podmioty nienależące do FEDIOL. 

Zgodnie z Kodeksem dobrej 

praktyki organizacji FEDIOL 

dot. ogrzewania olejów 

jadalnych podczas 

przetwarzania stosowanie 

olejów termicznych jest 

niedozwolone. 

W procesie ogrzewania zaleca 
się stosowanie gorącej wody 
lub pary. W innym przypadku 
należy wprowadzić środek 
kontrolny zapobiegający 
zanieczyszczeniu produktu 
olejami termicznymi. 

 

  

 3. 
Rafinacja  

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, 

NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenia w 

substancjach 

pomocniczych w 

przetwórstwie  

(roztwory alkaliczne, 

kwasy), takie jak rtęć w 

sodzie kaustycznej 

C Niskie Wysoki 3 Substancje pomocnicze w 

przetwórstwie wchodzą w 

kontakt z produktem. 

 Substancje pomocnicze, które mają 

bezpośredni kontakt z olejem, muszą 

być dopuszczone do użytku w 

przemyśle spożywczym lub 

przeznaczone do stosowania w 

żywności. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3.1 
Produkcja rafinowanego oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Dioksyny z ziemi bielącej C Niskie Wysoki 3 Ziemia bieląca stanowi 

potencjalne źródło 

zanieczyszczenia dioksynami 

podczas procesu rafinacji oleju. 

Poziom dawki ziemi bielącej w 

trakcie rafinacji wynosi jednak 

zaledwie 1–3%. Dioksyny 

częściowo wyparowują podczas 

destylacji. 

W dyrektywie 2002/32/WE 

ograniczono zawartość dioksyn w 

materiale paszowym pochodzenia 

roślinnego do 0,75 ng/kg (WHO-

PCCD/F-TEQ), a łączną zawartość 

dioksyn i dioksynopodobnych PCB 

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

TEQ). 

FEDIOL opracował kodeks 

postępowania dotyczący warunków 

zakupu świeżej ziemi bielącej do 

celów rafinacji oleju, w którym 

ustanowiono najwyższy 

dopuszczalny poziom zawartości 

dla dioksyn i dioksynopodobnych 

PCB wynoszący 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) jako górną 

wartość graniczną. 

Należy kupować świeżą ziemię 

bielącą od dostawców, których 

produkty spełniają specyfikacje 

zawarte w kodeksie 

postępowania FEDIOL 

dotyczącym warunków zakupu 

świeżej ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju. 

 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie Średni 2  Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów 

wskazuje, że pozostałości te 

rzadko występują w surowym 

oleju palmowym, a jeżeli 

występują, to ich poziomy nigdy 

nie przekraczają limitów 

wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala się na 

stosowanie czynnika związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w 

odniesieniu do pestycydów 

obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa pasz. 

Zgodnie ze stanowiskiem FEDIOL 

(11SAF181), przyjmując, że średnia 

zawartość oleju w owocach palmy 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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palmowych 
mieści się w przedziale 50%–55%, 

a w nasionach palmowych wynosi 

45%, należy stosować czynniki 

warunkujące przetwarzanie 

wynoszące 2 w celu określenia NDP 

w oleju palmowym i oleju z nasion 

palmowych. 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować się 

w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

palmowym lub surowym oleju z 

nasion palmowych jest jednak 

bardzo niskie.  

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości szeregu pestycydów w 

materiale paszowym. 

  

Zanieczyszczenie 

mikrobiologiczne 

 

B Niskie Średni 2 Zawartość wilgoci (tj. aktywność 

wody) w rafinowanych olejach 

jest zbyt niska, by stworzyć 

warunki korzystne dla 

namnażania się bakterii. 

   

Ciała obce, takie jak szkło, 

drewno, metal itd. 

P Średnie Średni 3   Należy zastosować odpowiednie 

praktyki w zakresie higieny (np. 

zamknięte systemy) i 

przefiltrować przed załadunkiem. 
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 3.2 

Rafinacja fizyczna: produkcja destylatów kwasów tłuszczowych z 

palmy i nasion palmowych 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

         

Dioksyny C Średnie Wysoki 4 Zaleganie w środowisku 

i ziemia bieląca stanowią 

potencjalne 

źródła zanieczyszczenia 

dioksynami. Dioksyny takie 

mogą się przedostawać do 

destylatów kwasów 

tłuszczowych podczas 

rafinacji fizycznej. 

W dyrektywie 2002/32/WE ograniczono 

zawartość dioksyn w materiale 

paszowym pochodzenia roślinnego do 

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

łączną zawartość dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB do 1,5 ng/kg 

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

Produkty przeznaczone do żywienia 

zwierząt zawierające substancje 

niepożądane w ilości przekraczającej 

limit wyznaczony w obowiązujących 

przepisach nie mogą być mieszane w 

celach rozcieńczenia z takimi samymi 

lub innymi produktami przeznaczonymi 

do żywienia zwierząt (dyrektywa 

2002/32/WE). 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 

225/2012 zmieniającym 

rozporządzenie nr 183/2005 w sprawie 

higieny pasz 100% partii destylatów 

kwasów tłuszczowych przeznaczonych 

na paszę musi zostać zbadane pod 

kątem łącznej zawartości dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB.  

FEDIOL opracował kodeks 

postępowania dotyczący warunków 

zakupu świeżej ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju, w którym ustanowiono 

najwyższy dopuszczalny poziom 

Tego rodzaju ryzykiem można 

zarządzać poprzez: 

– zwolnienie partii produktu 

po sprawdzeniu zgodności z 

wymogami dot. zawartości 

dioksyn; 

– zastosowanie węgla 

aktywnego w celu 

odfiltrowania dioksyn. 

 

 

Należy kupować świeżą 

ziemię bielącą od dostawców, 

których produkty spełniają 

specyfikacje zawarte w 

kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym 

warunków zakupu świeżej 

ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju. 

 

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

dioksynopodobnych PCB wynoszący 

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

jako górną wartość graniczną. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie Średni 2  Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów 

wskazuje, że pozostałości te 

rzadko występują w surowym 

oleju palmowym, a jeżeli 

występują, to ich poziomy 

nigdy nie przekraczają limitów 

wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala się na 

stosowanie czynnika 

przetwarzania/koncentracji w 

odniesieniu do pestycydów obecnych w 

produktach przetworzonych pod 

warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa pasz. 

  

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Niskie Wysoki 3 Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować 

się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

palmowym jest jednak bardzo 

niskie.  

W dyrektywie 2002/32/WE określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości 

szeregu pestycydów w materiale 

paszowym. 

Produkt, który nie spełnia 

wymagań, nie powinien być 

stosowany w materiale 

paszowym. 

 

WWA w destylatach 

kwasów tłuszczowych z 

nasion palmowych 

C Wysokie Średni 4 Podczas dezodoryzacji 

dochodzi do koncentracji 

lekkich WWA w destylatach 

kwasów tłuszczowych. 

Dodanie węgla aktywnego 

usuwa ciężkie WWA. 

 Produkt, który nie spełnia 

wymagań, nie powinien być 

stosowany w materiale 

paszowym. 

W przypadku oleju z nasion 

palmowych w GMP+ International 

określono limit dla czterech WWA: 

benzo[a]pirenu, benzo[a]antracenu, 

benzo[b]fluorantenu oraz chryzenu 

wynoszący 400 μg/kg. 

OVOCOM (GMP) stosuje limit BaP 

wynoszący 50 μg/kg w odniesieniu 

do tłuszczów przeznaczonych na 

paszę. 
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palmowych 

 3.3 

Rafinacja chemiczna: Produkcja sopstoków i kwaśnych olejów 

(wolnych od dezodoryzowanych destylatów) z palmy lub nasion 

palmowych 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie Średni 2  Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów wskazuje, 

że pozostałości te rzadko występują 

w surowym oleju palmowym, a jeżeli 

występują, to ich poziomy nigdy nie 

przekraczają limitów wyznaczonych 

w obowiązujących przepisach. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala się na 

stosowanie czynnika związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w 

odniesieniu do pestycydów 

obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa pasz. 

  

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych pestycydów 

mogą znajdować się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich znalezienia 

w surowym oleju palmowym lub 

surowym oleju z nasion palmowych 

jest jednak bardzo niskie.  

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości szeregu pestycydów 

w materiale paszowym. 

  

Dioksyny C Bardzo niskie Wysoki 2 W nocie informacyjnej FEDIOL 

dotyczącej rozdrabniania i rafinacji w 

kontekście produkcji sopstoku (nr ref. 

12SAF183) stwierdzono, że poziom 

substancji zanieczyszczających 

rozpuszczalnych w oleju w sopstoku 

jest analogiczny do poziomu takich 

substancji w surowych olejach.  

Zgodnie z rozporządzeniem nr 

225/2012 zmieniającym 

rozporządzenie nr 183/2005 w 

sprawie higieny pasz 100% partii 

sopstoku i kwaśnych olejów 

przeznaczonych na paszę musi 

zostać zbadane pod kątem łącznej 

zawartości dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB.  
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palmowych  

 3.4 

Rafinacja chemiczna: produkcja dezodoryzowanych 

destylatów z palmy i nasion palmowych 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

         

Dioksyny C Wysokie Wysoki 4 Ziemia bieląca stanowi 

potencjalne źródło 

zanieczyszczenia dioksynami 

podczas procesu rafinacji 

oleju. Podczas rafinacji 

chemicznej dochodzi do 

koncentracji dioksyn w 

dezodoryzowanych 

destylatach. 

W dyrektywie 2002/32/WE ograniczono 

zawartość dioksyn w materiale 

paszowym pochodzenia roślinnego do 

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

łączną zawartość dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB do 1,5 ng/kg 

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

Produkty przeznaczone do żywienia 

zwierząt zawierające substancje 

niepożądane w ilości przekraczającej 

limit wyznaczony w obowiązujących 

przepisach nie mogą być mieszane w 

celach rozcieńczenia z takimi samymi 

lub innymi produktami przeznaczonymi 

do żywienia zwierząt (dyrektywa 

2002/32/WE). 

 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 

225/2012 zmieniającym 

rozporządzenie nr 183/2005 w sprawie 

higieny pasz 100% partii 

dezodoryzowanych destylatów 

przeznaczonych na paszę musi zostać 

zbadane pod kątem łącznej zawartości 

dioksyn i dioksynopodobnych PCB.  

Dezodoryzowanych destylatów 

uzyskiwanych w procesie rafinacji 

chemicznej nie można 

wykorzystywać w paszy, chyba że 

zostały one poddane obróbce w taki 

sposób, aby zapewnić utrzymanie 

poziomów dioksyn poniżej limitów 

określonych w dyrektywie 2002/32 

w sprawie substancji niepożądanych 

(zob. również nota informacyjna 

FEDIOL dotycząca poddanych 

obróbce dezodoryzowanych 

destylatów przeznaczonych do 

wykorzystania w paszy, nr ref. 

12SAF196). 

 

Produkty tłuszczowe otrzymywane 

w ramach procesów rafinacji partii, 

w których dochodzi do połączenia 

etapu rafinacji fizycznej i chemicznej 

w ramach jednego urządzenia, 

mogą być wykorzystywane w paszy, 

o ile istnieją dowody analityczne 

potwierdzające, że poziom dioksyn i 

pozostałości pestycydów w tych 

produktach utrzymuje się poniżej 

wyznaczonych dopuszczalnych 
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palmowych 
 

FEDIOL opracował kodeks 

postępowania dotyczący warunków 

zakupu świeżej ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju, w którym ustanowiono 

najwyższy dopuszczalny poziom 

zawartości dla dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB wynoszący 

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

jako górną wartość graniczną. 

wartości. 

 

Należy kupować świeżą ziemię 

bielącą od dostawców, których 

produkty spełniają specyfikacje 

zawarte w kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym warunków 

zakupu świeżej ziemi bielącej do 

celów rafinacji oleju. 

 

 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie Średni 3  Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów 

wskazuje, że pozostałości te 

rzadko występują w surowym 

oleju palmowym, a jeżeli 

występują, to ich poziomy 

nigdy nie przekraczają limitów 

wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala się na 

stosowanie czynnika związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w 

odniesieniu do pestycydów obecnych w 

produktach przetworzonych pod 

warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa pasz. 

  

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Średnie Wysoki 4 Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować 

się w otoczeniu. Chociaż 

prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

palmowym lub oleju z nasion 

palmowych jest bardzo niskie, 

będą się one koncentrowały w 

destylatach podczas rafinacji. 

W dyrektywie 2002/32/WE określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości 

szeregu pestycydów w materiale 

paszowym. 

Dezodoryzowanych destylatów 

uzyskiwanych w procesie rafinacji 

chemicznej nie można 

wykorzystywać w paszy, chyba że 

zostały one poddane obróbce w taki 

sposób, aby zapewnić utrzymanie 

poziomów pozostałości pestycydów 

poniżej limitów określonych w 

dyrektywie 2002/32 w sprawie 

substancji niepożądanych (zob. 

również nota informacyjna FEDIOL 

dotycząca poddanych obróbce 

dezodoryzowanych destylatów 

przeznaczonych do wykorzystania w 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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palmowych 
paszy, nr ref. 12SAF196). 

WWA w przypadku 

dezodoryzowanych 

destylatów z nasion 

palmowych 

C Wysokie Średni 4 Podczas dezodoryzacji 

dochodzi do koncentracji 

lekkich WWA w 

dezodoryzowanych 

destylatach. Dodanie węgla 

aktywnego usuwa ciężkie 

WWA. 

 Produkt, który nie spełnia wymagań, 

nie powinien być stosowany w 

materiale paszowym. 

W przypadku 
oleju z nasion 
palmowych w 
GMP+ 
International 
określono limit 
dla czterech 
WWA: 
benzo[a]pirenu
, 
benzo[a]antrac
enu, 
benzo[b]fluora
ntenu oraz 
chryzenu 
wynoszący 
400 μg/kg. 
OVOCOM 
(GMP) stosuje 
limit BaP 
wynoszący 50 
μg/kg w 
odniesieniu do 
tłuszczów 
przeznaczonyc
h na paszę. 

 

 4. 

Rozszczepianie surowego i rafinowanego oleju przy pomocy 

wody  ciepła i ciśnienia oraz dalsza destylacja frakcyjna w 

celu otrzymania czystych kwasów tłuszczowych i gliceryny  

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Dioksyny z ziemi bielącej C    Ziemia bieląca stanowi 

potencjalne źródło 

zanieczyszczenia dioksynami 

podczas procesu rafinacji 

W dyrektywie 2002/32/WE 

ograniczono zawartość 

dioksyn w materiale 

paszowym pochodzenia 

 Produkt, który nie 

spełnia wymagań, 

nie powinien być 

stosowany w 



 

Przewodnik EFISC – Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku rozdrabniania nasion oleistych i rafinacji oleju roślinnego 

 143 

Pasza 
 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych 
oleju. Poziom dawki ziemi 

bielącej w trakcie rafinacji 

wynosi jednak zaledwie 1–

3%. 

roślinnego do 0,75 ng/kg 

(WHO-PCCD/F-TEQ), a 

łączną zawartość dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB do 

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

PCB-TEQ). 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 

nr 225/2012 zmieniającym 

rozporządzenie nr 183/2005 w 

sprawie higieny pasz 100% 

partii czystych kwasów 

tłuszczowych z surowego 

oleju przeznaczonych na 

paszę musi zostać zbadane 

pod kątem łącznej zawartości 

dioksyn i dioksynopodobnych 

PCB.  

 

FEDIOL opracował kodeks 

postępowania dotyczący 

warunków zakupu świeżej 

ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju, w którym 

ustanowiono najwyższy 

dopuszczalny poziom 

zawartości dla dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB 

wynoszący 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) jako 

górną wartość graniczną. 

materiale paszowym. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

C    Regularne monitorowanie 

pozostałości pestycydów 

wskazuje, że pozostałości te 

rzadko występują w surowym 

oleju palmowym, a jeżeli 

występują, to ich poziomy 

W rozporządzeniu nr 

396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala 

się na stosowanie czynnika 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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palmowych 
przekraczające NDP nigdy nie przekraczają limitów 

wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach. 

związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją 

w odniesieniu do pestycydów 

obecnych w produktach 

przetworzonych pod 

warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa pasz. 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C    Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować 

się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

palmowym lub surowym oleju 

z nasion palmowych jest 

jednak bardzo niskie.  

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne 

poziomy pozostałości szeregu 

pestycydów w materiale 

paszowym. 

  

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji dostępnych jest w pkt 2.3 dokumentu 

przestawiającego stosowaną metodykę. 

  



 

Przewodnik EFISC – Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku rozdrabniania nasion oleistych i rafinacji oleju roślinnego 

 145 

Pasza 
 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych  

 5. Uwodornianie palmowych destylatów kwasów tłuszczowych  

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, 

NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Nikiel  C Niskie Wysoki 3 Nikiel jest wykorzystywany jako 

katalizator w procesie 

uwodorniania (utwardzania) 

produktów oleju.  

 Substancje pomocnicze w przetwórstwie, 

które mają bezpośredni kontakt z olejem, 

muszą być substancjami przeznaczonymi do 

stosowania w żywności lub substancjami 

dopuszczonymi do użytku w przemyśle 

spożywczym. 

Należy przefiltrować utwardzony produkt. 

 

Zawartość niklu w 

produktach utwardzonego 

oleju produkowanych przez 

przedsiębiorstwa będące 

członkami FEDIOL 

utrzymuje się 

zdecydowanie poniżej 

poziomu 20 ppm. 

Kongenery dioksyn 

przekształciły się w 

kongenery o wyższej 

toksyczności 

C Średnie Wysoki 4 Uwodornianie za pośrednictwem 

niklu może prowadzić do 

przekształcenia kongenerów 

dioksyn w bardziej toksyczne 

kongenery. 

Zgodnie z 

rozporządzeniem nr 

225/2012 zmieniającym 

rozporządzenie nr 

183/2005 w sprawie 

higieny pasz 100% 

partii uwodornionych 

palmowych destylatów 

kwasów tłuszczowych 

przeznaczonych na 

paszę musi zostać 

zbadane pod kątem 

łącznej zawartości 

dioksyn i 

dioksynopodobnych 

PCB.  
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palmowych 

 

A. Transport kiści owoców i nasion palmowych do olejarni oraz 

składowanie nasion palmowych  

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK 

KONTROLNY  
UWAGI  

Ciała obce P    Możliwa obecność ciał obcych takich 
jak 
kamienie z brudnych ciężarówek 
odłamki szkła, martwe gryzonie 
oraz 
liście z drzew. 

  Komory ładunkowe środków 
transportu należy oczyścić z 
pozostałości ładunku poprzedzającego 
przed załadunkiem owoców. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji dostępnych jest w pkt 2.3 dokumentu 

przestawiającego stosowaną metodykę. 
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Pasza 
 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych 

 

 Nowe 

B. 

Transport oleju palmowego oraz oleju z nasion palmowych i 

produktów pochodnych przeznaczonych do wykorzystania w 

paszy cysterną samochodową  cysterną kolejową  barką lub 

statkiem żeglugi przybrzeżnej (z wyłączeniem statku 

oceanicznego). 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

        

- Cysterny samochodowe, 
cysterny kolejowe i barki  

C Średnie Wysoki 4 Cysterny samochodowe i barki mogły 

być wykorzystywane do transportu 

produktów nieprzeznaczonych do 

kontaktu z żywnością lub paszą, takich 

jak produkty przemysłu 

petrochemicznego. 

 Cysterny samochodowe i 

barki, które nie służą 

wyłącznie do transportu 

środków spożywczych lub 

materiałów paszowych, 

należało objąć zatwierdzoną 

procedurą czyszczenia. 

 

– Cysterny samochodowe, 

kontenery zbiornikowe, 

cysterny kolejowe i barki 

spełniające normy UE w 

zakresie transportu środków 

spożywczych 

C Niskie Wysoki 3 Transport większości olejów roślinnych 

odbywa się za pomocą środków 

transportu służących wyłącznie do 

transportu środków spożywczych. 

Rozporządzenie (WE) nr 

852/2004 w sprawie higieny 

żywności zawiera wymóg, 

zgodnie z którym transport 

płynnych środków 

spożywczych musi odbywać 

się za pomocą cystern 

samochodowych, cystern 

kolejowych i barek służących 

wyłącznie do transportu 

środków spożywczych. 

 

Kodeks praktyk roboczych 

FEDIOL dotyczący transportu 

Należy upewnić się co do 

zawartości ładunków 

poprzedzających zgodnie z 

zaleceniami przedstawionymi 

w praktycznym przewodniku 

FEDIOL dotyczącym 

ładunków poprzedzających z 

uwzględnieniem środków 

transportu i powłok w 

zbiornikach (nr ref. 

07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Pasza 
 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych luzem olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

zbiornikowych (nr ref. 

07COD138). 

– Zbiornikowce żeglugi 

przybrzeżnej spełniające 

normy UE w zakresie 

transportu środków 

spożywczych 

C Niskie Wysoki 3 W przypadku zbiornikowców żeglugi 

przybrzeżnej transportujących oleje i 

tłuszcze na krótkich odcinkach 

morskich w UE wymagane jest jako 

absolutne minimum, aby ładunkiem 

bezpośrednio poprzedzającym był 

środek spożywczy lub ładunek z 

unijnego wykazu dopuszczalnych 

ładunków poprzedzających 

wymienionych w dyrektywie 96/3/WE. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Należy upewnić się co do 

zawartości ładunków 

poprzedzających zgodnie z 

zaleceniami przedstawionymi 

w praktycznym przewodniku 

FEDIOL dotyczącym 

ładunków poprzedzających z 

uwzględnieniem środków 

transportu i powłok w 

zbiornikach (nr ref. 

07COD143F). Certyfikat 

zgodności, czystości i 

przydatności zbiorników 

statków wydawany przez 

inspektora będącego 

członkiem FOSFA. Należy 

przedstawić łączone 

zaświadczenie kapitana 

statku (ang. Combined 

Masters Certificate) FOSFA 

podpisane przez 

kapitana/pierwszego oficera 

lub inne równoważne 

oświadczenie podpisane 

przez właściciela statku lub 

upoważnionego pełnomocnika 

przed załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku. 

 

Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi 

        

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Pasza 
 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych – Cysterny samochodowe, 

cysterny kolejowe i barki 

C Średnie Średni 3 Podwyższony poziom ryzyka w 

stacjach oczyszczania, które zajmują 

się zarówno oczyszczaniem cystern do 

przewozu pasz, jak i cystern do 

przewozu substancji chemicznych w 

tym samym zakładzie. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152). 

 

 

Należy stosować dobre 

praktyki w zakresie 

czyszczenia zbiorników. 

 

. 

 

 

 

– Zbiornikowce żeglugi 

przybrzeżnej 

C Średnie Średni 3 Podwyższone ryzyko w przypadku gdy 

statek żeglugi przybrzeżnej nie służy 

wyłącznie do transportu paszy lub 

środków spożywczych. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Certyfikat zgodności, 

czystości i przydatności 

zbiorników statków wydawany 

przez inspektora będącego 

członkiem FOSFA. 

Należy przedstawić łączone 

zaświadczenie kapitana 

statku (ang. Combined 

Masters Certificate) FOSFA 

podpisane przez 

kapitana/pierwszego oficera 

lub inne równoważne 

oświadczenie podpisane 

przez właściciela statku lub 

upoważnionego pełnomocnika 

przed załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku.  

 

Ciecze grzewcze lub 

chłodzące z urządzeń 

        

– Cysterny samochodowe  C Niskie Wysoki 3 Stosowane są cysterny ze stali 

nierdzewnej, które są ogrzewane wodą 

z instalacji chłodzącej silnik poprzez 

system podwójnych ścian (a nie 

wężownic).  

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152). 

Zabrania się korzystania z 

olejów termicznych w 

systemach bezpośredniego 

ogrzewania. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Pasza 
 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych – Cysterny kolejowe, barki 

zbiornikowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zbiornikowce żeglugi 
przybrzeżnej 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

Niskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niski 

Wysokie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysoki 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Toksyczne oleje termiczne mogą być 

nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

 

 

 

 

 

Toksyczne oleje termiczne mogą być 

nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Wężownice grzewcze w 

cysternach kolejowych muszą 

być wykonane ze stali 

nierdzewnej. 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik oleju 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą potencjalnych strat 

netto i w razie konieczności 

przeprowadzić odpowiednią 

analizę.  

 

 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik oleju 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą potencjalnych strat 

netto i w razie konieczności 

przeprowadzić odpowiednią 

analizę. 

W procesie ogrzewania zaleca 

się stosowanie gorącej wody 

lub pary. 

Ciała obce P Średnie Średni 3   Plan jakości powinien 

zawierać wymóg, zgodnie z 

którym załadunek oleju 

rafinowanego do cystern 

samochodowych powinien 

odbywać się pod 

zadaszeniem. 

 

Zafałszowanie C/P/B Średnie Średni 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi 

nastąpiło podczas transportu olejów w 

państwach pochodzenia tych olejów. 

Kodeks praktyk roboczych 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

Należy przeanalizować 

wszystkie partie 

przychodzące. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Pasza 
 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

zbiornikowych (nr ref. 

07COD138). 

Stosowanie minimalnych 

wymogów obowiązkowych 

zawartych w kodeksie praktyk 

roboczych FEDIOL 

dotyczącym transportu luzem 

olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

zbiornikowych, takich jak 

dostępność informacji na 

temat lokalizacji ciężarówki 

podczas transportu oraz 

oplombowanie zbiorników (nr 

ref. 07COD138). 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Pasza 
 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych  

 C. Składowanie oleju palmowego i oleju z nasion palmowych 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie 

spowodowane brakiem 

segregacji (zanieczyszczenie 

spowodowane przez ładunki 

poprzedzające, zastosowanie 

nieprawidłowych łączeń, 

wspólne urządzenia) 

C Niskie Wysoki 3 Niniejsza klasyfikacja ryzyka 

dotyczy terminali składujących 

zarówno środki chemiczne, jak i 

oleje roślinne. Ryzyko jest niższe, 

w przypadku gdy terminal 

zbiornikowy stosuje unijny wykaz 

dopuszczalnych ładunków 

poprzedzających w transporcie 

morskim w odniesieniu do 

składowania olejów roślinnych. 

Ryzyko jest najniższe, gdy oleje 

roślinne składowane są w 

zbiornikach służących wyłącznie 

do składowania środków 

spożywczych. 

Terminale znajdujące się na 

terenie UE i zajmujące się 

składowaniem olejów i 

tłuszczów stosowanych w 

produktach spożywczych 

mają obowiązek wdrożenia 

systemu HACCP 

(rozporządzenie (WE) nr 

852/2004). 

 

 Zbiorniki przeznaczone 

wyłącznie do składowania 

żywności lub paszy. W 

przeciwnym wypadku zbiorniki 

muszą jako minimum spełniać 

wymogi UE dotyczące 

ładunków poprzedzających w 

odniesieniu do transportu 

morskiego zawartych w 

dyrektywie 96/3/WE. 

 

Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi 

C Niskie Wysoki 3 Niniejsza klasyfikacja ryzyka 

dotyczy terminali składujących 

zarówno środki chemiczne, jak i 

oleje roślinne. Może się zdarzyć, iż 

terminale te nie będą stosować 

środków czyszczących nadających 

się do użycia w przemyśle 

spożywczym. W przypadku 

terminali zbiornikowych w UE, 

które wdrożyły system HACCP i w 

których miejsca składowania 

olejów roślinnych oddzielone są od 

strefy składowania substancji 

chemicznych, 

prawdopodobieństwo 

zastosowania niewłaściwych 

środków chemicznych jest bardzo 

 Środki czyszczące muszą być 

dopuszczone do stosowania 

w przemyśle spożywczym. 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych 
niskie. 

Rozpuszczalnik z powłoki C Niskie Wysoki 3 Rozpuszczalniki z pierwotnych 

powłok migrujące do oleju, które 

mogą znaleźć się w destylatach 

kwasów tłuszczowych podczas 

rafinacji 

 Należy stosować cysterny ze 

stali nierdzewnej, a w 

przypadku stosowania cystern 

z powłoką pierwotną nie 

należy wykorzystywać 

destylatów kwasów 

tłuszczowych jako materiału 

paszowego. 

 

Oleje termiczne z wadliwych 

urządzeń 

C Niskie Wysoki 3 Toksyczne oleje termiczne mogą 

być nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

składowania prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

 Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przedsiębiorstwo 

zajmujące się składowaniem 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą strat netto i w razie 

konieczności przeprowadzić 

odpowiednią analizę.  

Zaleca się stosowanie 

ogrzewania wodnego i 

parowego. 

Niewłaściwe wykorzystanie 

dodatków 

C Niskie Wysoki 3 Dodatki dopuszczone w olejach 

spożywczych zastosowane w 

olejach wprowadzanych do paszy 

lub na odwrót, które mogły nie 

zostać zatwierdzone do danego 

użycia. 

 Należy uzgodnić szczegółowe 

specyfikacje w odniesieniu do 

stosowania dodatków. 

 

Zafałszowanie olejem 

mineralnym 

 Niskie Wysoki 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi 

nastąpiło w państwach 

pochodzenia. Zintensyfikowano 

kontrole, w związku z czym 

zmalało prawdopodobieństwo 

zafałszowania produktu. 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych  

 

D. Transport oleju palmowego i oleju z nasion palmowych statkiem 

oceanicznym  

ZAGROŻENIE  KAT.  

PRAWDOPO

DOBIEŃSTW

O  

POZIOM 

ZAGROŻENI

A  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie podczas 

transportu 

        

– Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

obecnym w zbiornikach lub 

rurach 

C Średnie  Średni 3  W przypadku statków oceanicznych 

transportujących oleje i tłuszcze 

jadalne do UE wymagane jest jako 

absolutne minimum, aby ładunkiem 

przewożonym bezpośrednio 

wcześniej był środek spożywczy lub 

ładunek z unijnego wykazu 

dopuszczalnych ładunków 

poprzedzających wymienionych w 

dyrektywie 96/3/WE. 

Zgodnie z dyrektywą 96/3/WE 

(odstępstwo od rozporządzenia 

(WE) nr 852/2004) wymagane jest 

sprawdzenie ładunków 

poprzedzających.  

 

 

W przypadku transportu morskiego 

olejów i tłuszczów umowy handlowe 

stosowane przez członków 

organizacji FOSFA zobowiązują 

sprzedawcę do udzielenia 

kupującemu informacji na temat 

zawartości trzech ładunków 

poprzedzających. 

 

Kodeks postępowania FEDIOL 

dotyczący transportu luzem olejów i 

tłuszczów do lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 14COD152) (w 

tym procedury operacyjne FOSFA). 

 

Przepisy UE nie regulują zasad 

Certyfikat zgodności, 

czystości i przydatności 

zbiorników statków wydawany 

przez inspektora będącego 

członkiem FOSFA. Należy 

przedstawić łączone 

zaświadczenie kapitana 

statku (ang. Combined 

Masters Certificate) FOSFA 

podpisane przez 

kapitana/pierwszego oficera 

lub inne równoważne 

oświadczenie podpisane 

przez właściciela statku lub 

upoważnionego pełnomocnika 

przed załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych dotyczących transportu morskiego 

olejów i tłuszczów do zastosowania 

w paszach. 

       Podczas załadunku i 

rozładunku należy korzystać z 

instalacji załadunkowych 

przeznaczonych wyłącznie do 

tego celu. 

 

– Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi  

C Niskie  Wysoki 3 Podmioty transportu morskiego 

zazwyczaj przestrzegają dobrych 

praktyk. 

 Należy sprawdzić dziennik 

pokładowy statku.  

 

Rozpuszczalnik z powłoki C Niskie Wysoki 3 Rozpuszczalniki z pierwotnych 

powłok migrujące do oleju, które 

mogą znaleźć się w destylatach 

kwasów tłuszczowych podczas 

rafinacji 

 Należy stosować cysterny ze 

stali nierdzewnej, a w 

przypadku stosowania cystern 

z powłoką pierwotną nie 

należy wykorzystywać 

destylatów kwasów 

tłuszczowych jako materiału 

paszowego. 

 

Oleje termiczne z urządzeń C Niskie Wysoki 3 Toksyczne oleje termiczne mogą 

być nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

Kodeks postępowania FEDIOL 

dotyczący transportu luzem olejów i 

tłuszczów do lub w ramach Unii 

Europejskiej (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik oleju 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą potencjalnych strat 

netto i w razie konieczności 

przeprowadzić odpowiednią 

analizę. 

Zaleca się stosowanie 

ogrzewania wodnego i 

parowego. 

Oleje hydrauliczne z 

przenośnych pomp 

C Niskie Wysoki 3 Oleje hydrauliczne z przenośnych 

pomp mogą być toksyczne. 

 Stosowanie przenośnych 

pomp, w których silnik 

hydrauliczny jest wyraźnie 

oddzielony od pompy. W 

przeciwnym razie należy 

stosować oleje hydrauliczne 

zatwierdzone do użycia w 

przemyśle spożywczym. 

W przypadku silników 

hydraulicznych połączonych 

bezpośrednio z pompą 

potencjalna awaria uszczelki 

spowoduje niepożądany wyciek 

oleju hydraulicznego do oleju 

roślinnego. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju palmowego i oleju z nasion 

palmowych Zafałszowanie olejem 

mineralnym 

 Niskie Wysoki 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi 

nastąpiło w państwach 

pochodzenia. Zintensyfikowano 

kontrole, w związku z czym zmalało 

prawdopodobieństwo zafałszowania 

produktu. 
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(4.1) Produkcja oleju rafinowanego 

Produkcja oleju rafinowanego 

(4.2) Produkcja destylatów 
kwasów tłuszczowych 

(4.4) Produkcja dezodoryzowanych 
destylatów 

(4.3) Produkcja kwaśnych olejów 

(4) Rafinacja 

Rafinowany olej 

kokosowy 

Destylaty kwasów 

tłuszczowych z 

orzecha kokosowego 

Orzechy kokosowe 

(2) Suszenie kopry podczas produkcji podstawowej 
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Dezodoryzowane 

destylaty z orzecha 

kokosowego 

(3.1) Produkcja surowego oleju 
kokosowego 

Kwaśne oleje 

kokosowe 

UNIJNY SEKTOR 

PASZOWY 

Surowy olej 

kokosowy 

Litery w nawiasach odnoszą się do liter podanych na następnych arkuszach 

(B) Transport 

POZA UE 

WEWNĄTRZ 
UE 

Składowanie 

Schemat blokowy łańcucha produkcji produktów oleju kokosowego przeznaczonych do wykorzystania 

w paszy w  

UE 

(2) Uprawa orzechów kokosowych 

Suszona kopra 

(A) Składowanie i transport kopry 

(3) Wyciskanie kopry 

(B) Transport Składowanie 

(D) Transport 
statkiem 

oceanicznym 

(B) Transport 

(C) 
Składowanie 

Mieszanie 

(B) Transport 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

 

9. Ocena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

 1. Uprawa orzechów kokosowych* 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C    Państwa wywozu oleju 

kokosowego (Filipiny, 

Indonezja i inne) stosują 

wykazy pozytywne w 

odniesieniu do stosowania 

pestycydów podczas uprawy, 

co w przypadku niektórych 

substancji może być 

sprzeczne z europejskimi 

przepisami dotyczącymi 

pozostałości pestycydów. Jak 

dotąd nie zdarzyło się, aby w 

oleju kokosowym wykryto 

pozostałości pestycydów.  

W rozporządzeniu (WE) nr 

396/2005 zabrania się 

wprowadzania do obrotu 

towarów, które nie spełniają 

wymogów w zakresie NDP 

określonych w załącznikach. 

Rozporządzeniem (WE) nr 

178/2006 ustanowiono 

załącznik I zawierający wykaz 

produktów spożywczych i 

paszowych, do których mają 

zastosowanie dopuszczalne 

poziomy pozostałości 

pestycydów. 

Rozporządzeniem nr 

149/2008 ustanowiono 

załączniki II, III i IV 

zawierające wykazy NDP dla 

produktów wymienionych w 

załączniku I.  

  

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji dostępnych jest w pkt 2.3 dokumentu 

przestawiającego stosowaną metodykę. 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

 2. Suszenie kopry podczas produkcji podstawowej* 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK 

KONTROLNY  
UWAGI  

Zanieczyszczenia 

spowodowane suszeniem  

        

- WWA C    Na plantacjach kopra suszona 

jest na otwartym ogniu, co 

stanowi źródło 

zanieczyszczenia kopry 

związkami WWA. 

  Zanieczyszczenia związkami WWA 

można uniknąć, susząc koprę na 

słońcu lub stosując suszenie pośrednie 

przy pomocy wymienników ciepła (co 

umożliwia uniknięcie zanieczyszczenia 

kopry gazami wydzielającymi się 

podczas suszenia na otwartym ogniu). 

JECFA (Wspólny Komitet Ekspertów 

FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności) 

zaleca zastąpienie procesu suszenia 

bezpośredniego suszeniem pośrednim. 

W przypadku ogrzewania 

bezpośredniego w dobrych praktykach 

wytwarzania zaleca się, aby nie 

stosować odpadów w charakterze 

paliwa podczas suszenia 

bezpośredniego. Należy kontrolować 

temperaturę i czas, aby zapobiec 

tworzeniu się WWA. Urządzenia należy 

utrzymywać w czystości i dobrym stanie 

technicznym. 

– dioksyny C    Na plantacjach kopra suszona 

jest na otwartym ogniu, co 

stanowi źródło 

zanieczyszczenia kopry 

dioksynami. 

Kodeks dobrej praktyki 

dot. zapobiegania 

zanieczyszczeniom 

żywności i pasz 

spowodowanym 

występowaniem dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB 

oraz ograniczania poziomu 

 Stosowanie odpadów w charakterze 

paliwa podczas suszenia 

bezpośredniego jest zabronione. 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

tych zanieczyszczeń 

(Codex CAC/RCP 62-

2006). 

- olej mineralny C    Kopra suszona wzdłuż dróg 

może zostać zanieczyszczona 

rozlanym olejem mineralnym.  

   

- Aflatoksyny C    Do tworzenia aflatoksyn może 

dochodzić w przypadkach, 

gdy kopra nie została 

wystarczająco wysuszona.  

W dyrektywie 2002/32/WE 

ograniczono maksymalny 

poziom zawartości 

aflatoksyny B1 w koprze i 

produktach pochodnych do 

0,02 mg/kg (przy założeniu, 

że zawartość wilgoci w 

produkcie wynosi 12%). 

 Organizacja FEDIOL zaleca suszenie 

kopry na słońcu lub suszenie pośrednie 

(metoda preferowana) aż do momentu, 

w którym zawartość wilgoci w koprze 

będzie wynosiła maksymalnie 6%.  

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji dostępnych jest w pkt 2.3 dokumentu 

przestawiającego stosowaną metodykę. 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

 3. Wyciskanie lub ekstrakcja kopry* 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Związki toksyczne z 

heksanu 

C    Niektóre olejarnie 

produkujące olej kokosowy 

stosują heksan jako 

rozpuszczalnik w procesie 

ekstrakcji surowego oleju. 

Heksan stosowany w 

przemyśle może zawierać 

związki toksyczne.  

W dyrektywie 88/344/EWG 

określono kryteria czystości 

dla heksanu stosowanego w 

produkcji środków 

spożywczych. 

 Heksan stosowany w procesie 

ekstrakcji oleju musi być 

zatwierdzony do użytku w 

przemyśle spożywczym. 

Oleje hydrauliczne lub 

smary z wadliwych 

urządzeń 

C    Oleje hydrauliczne i smary 

mogą zawierać związki 

toksyczne. 

  Należy bezwarunkowo unikać 

zanieczyszczenia produktu 

olejami hydraulicznymi lub 

smarami, które nie zostały 

zatwierdzone do użytku w 

przemyśle spożywczym, na 

przykład poprzez 

dokumentowanie użytych 

ilości. 

Ryzyko zanieczyszczenia 

produktu olejami 

hydraulicznymi i smarami 

nadającymi się do użytku w 

przemyśle spożywczym 

należy maksymalnie 

ograniczyć.  

Ciała obce P    Możliwa obecność ciał 

obcych. 

  Należy wdrożyć system 

usuwający wszelkie ciała 

obce. 

Odzysk zanieczyszczonego 

tłuszczu wyłapanego z 

odcieku przez łapacze 

C    W odcieku mogą znajdować 

się zanieczyszczenia 

  Tłuszcz z odcieku osadzony 

na łapaczach tłuszczu nie 

może być zawrócony do 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

tłuszczu.  chemiczne. produkcji żywności lub 

materiałów paszowych, chyba 

że został odzyskany z łapaczy 

służących wyłącznie do 

obróbki wody procesowej. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji d) „Analiza ryzyka” pkt 2.3.  
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

 3.1. Produkcja surowego oleju kokosowego* 

ZAGROŻENIE  KAT.  

PRAWDOP

ODOBIEŃS

TWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  
KAT. RYZYKA  UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

WWA C    Podczas wyciskania kopry dochodzi do 

koncentracji WWA w surowym oleju 

kokosowym. 

Organizacja FOSFA stosuje 

opcjonalny system limitów dla 

surowego oleju kokosowego o 

zawartości benzo[a]pirenu 

przekraczającej 50 μg/kg. 

 W przypadku oleju 

kokosowego w GMP+ 

International określono limit 

dla czterech WWA: 

benzo[a]pirenu, 

benzo[a]antracenu, 

benzo[b]fluorantenu oraz 

chryzenu wynoszący 400 

μg/kg. 

OVOCOM (GMP) stosuje 

limit BaP wynoszący 50 

μg/kg w odniesieniu do 

tłuszczów przeznaczonych 

na paszę. 

Dioksyny C    Bezpośrednie suszenie kopry stanowi 

potencjalne źródło zanieczyszczenia 

dioksynami.  

  Dane z monitorowania 

wskazują, że w przypadku 

surowego oleju 

kokosowego istnieje – w 

zależności od pochodzenia 

oleju – ryzyko 

przekroczenia 

wyznaczonych w 

obowiązujących przepisach 

limitów dioksyn w 

materiałach paszowych.  

Oleje mineralne C    Kopra suszona wzdłuż dróg może zostać 

zanieczyszczona rozlanym olejem 

napędowym, który będzie się koncentrował w 

surowym oleju podczas tłoczenia oleju. 

  W niderlandzkich GMP 

ograniczono zawartość 

C(10-40) w olejach i 

tłuszczach do 400 mg/kg. 
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Aflatoksyny C    Podczas kilkudniowego składowania 

niewłaściwie wysuszonej kopry może dojść 

do tworzenia się aflatoksyn. Opady deszczu 

podczas składowania i transportu 

przyspieszają proces tworzenia się 

aflatoksyn. W trakcie wyciskania kopry 

niektóre aflatoksyny dostają się do surowego 

oleju kokosowego. 

   

Pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C    Wykryto pozostałości pestycydów w surowym 

oleju kokosowym.  

W rozporządzeniu (WE) nr 

396/2005 zabrania się 

wprowadzania do obrotu 

towarów, które nie spełniają 

wymogów w zakresie NDP 

określonych w załącznikach. W 

rozporządzeniu tym zezwala się 

na stosowanie czynnika 

związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w 

odniesieniu do pestycydów 

obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności. Zgodnie ze 

stanowiskiem FEDIOL 

(11SAF181), przyjmując, że 

średnia zawartość oleju w 

orzechach kokosowych wynosi 

20%, należy stosować czynnik 

warunkujący przetwarzanie 

wynoszący  

5 w celu określenia NDP w oleju 

kokosowym. 

  

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji jest dostępnych w sekcji d) „Analiza ryzyka” pkt 2.3. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Zaplecze techniczne: rafinacja i przetwarzanie oleju 
kokosowego  

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE 

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Oleje hydrauliczne lub 

smary z urządzeń 

C Niskie Wysoki 3 Oleje hydrauliczne i smary mogą zawierać 

związki toksyczne. 

 Program warunków wstępnych 

powinien zapobiegać 

zanieczyszczeniu produktu 

olejami hydraulicznymi lub 

smarami, które nie są 

zatwierdzone do stosowania w 

przemyśle spożywczym, oraz 

minimalizować ryzyko 

zanieczyszczenia produktu 

olejami hydraulicznymi i 

smarami dopuszczonymi do 

użytku w przemyśle 

spożywczym. Program 

warunków wstępnych może 

obejmować prowadzenie 

ewidencji zastosowanych 

ilości. 

 

Zanieczyszczenia, takie jak 

PFOS i PFOA, znajdujące się 

w wodzie 

 

C Niskie Średni 2 Woda jest wykorzystywana w procesie 

rozdrabniania i rafinacji. 

Zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 183/2005 do produkcji 

paszy należy stosować wodę 

odpowiedniej jakości. 

  

Środki czyszczące i 

chemikalia do wody kotłowej 

C Średnie Średni 3 Środki czyszczące i para (zawierająca 

chemikalia do wody kotłowej) wchodzą w 

kontakt z produktem. 

 Środki czyszczące stosowane 

w systemie produkcji należy 

spłukać. Należy stosować 

środki czyszczące i chemikalia 

do wody kotłowej 

zatwierdzone do użycia w 

przemyśle spożywczym. 
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Oleje termiczne z urządzeń 

 

C Średnie Wysoki 4 Oleje termiczne mogą być nadal używane 

przez podmioty nienależące do FEDIOL. 

Zgodnie z Kodeksem dobrej 

praktyki organizacji FEDIOL 

dot. ogrzewania olejów 

jadalnych podczas 

przetwarzania stosowanie 

olejów termicznych jest 

niedozwolone. 

W procesie ogrzewania zaleca 

się stosowanie gorącej wody 

lub pary. W innym przypadku 

należy wprowadzić środek 

kontrolny zapobiegający 

zanieczyszczeniu produktu 

olejami termicznymi. 

 

  

 4. Rafinacja 

ZAGROŻENIE  KAT.  

PRAWDOP

ODOBIEŃST

WO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  
KAT. RYZYKA  UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenia w 

substancjach 

pomocniczych w 

przetwórstwie 

(roztwory alkaliczne, 

kwasy), takie jak rtęć w 

sodzie kaustycznej 

C Niskie Wysoki 3 Substancje pomocnicze w 

przetwórstwie wchodzą w 

kontakt z produktem. 

 Substancje pomocnicze, które mają 

bezpośredni kontakt z olejem, muszą być 

dopuszczone do użytku w przemyśle 

spożywczym lub przeznaczone do 

stosowania w żywności. 

 

         

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 4.1 Produkcja rafinowanego oleju kokosowego 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

WWA C Wysokie Średni 4 Surowy olej kokosowy może być w 

znacznym stopniu zanieczyszczony 

związkami WWA z powodu złych 

praktyk w zakresie suszenia. 

W rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006 

ustalono limit zawartości 

benzo[a]pirenu w olejach i tłuszczach 

przeznaczonych do bezpośredniego 

spożycia przez ludzi lub do 

zastosowania w środkach 

spożywczych na poziomie 2 μg/kg. 

Ilość dodanego węgla 

aktywnego oraz intensywność 

procesu dezodoryzacji muszą 

być wystarczające, aby 

zapewnić usunięcie zarówno 

ciężkich, jak i lekkich WWA. 

W przypadku oleju 

kokosowego w GMP+ 

International określono 

limit dla czterech WWA: 

benzo[a]pirenu, 

benzo[a]antracenu, 

benzo[b]fluorantenu 

oraz chryzenu 

wynoszący 400 μg/kg. 

OVOCOM (GMP) 

stosuje limit BaP 

wynoszący 50 μg/kg w 

odniesieniu do 

tłuszczów 

przeznaczonych na 

paszę. 

Dioksyny i 

dioksynopodobne PCB 

C Niskie Wysoki 3 Suszenie kopry i ziemia bieląca 

stanowią potencjalne źródła 

zanieczyszczenia oleju dioksynami. 

Stwierdzono, że surowy olej 

kokosowy z Papui-Nowej Gwinei 

jest obarczony wysokim ryzykiem 

zanieczyszczenia przez dioksyny. 

Poziom dawki ziemi bielącej w 

trakcie rafinacji wynosi zaledwie 1–

3%. Dioksyny częściowo 

wyparowują podczas destylacji. 

W dyrektywie 2002/32/WE ograniczono 

zawartość dioksyn w materiale 

paszowym pochodzenia roślinnego do 

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

łączną zawartość dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB do 1,5 ng/kg 

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

 

FEDIOL opracował kodeks 

postępowania dotyczący warunków 

zakupu świeżej ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju, w którym ustanowiono 

najwyższy dopuszczalny poziom 

zawartości dla dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB wynoszący 

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

Należy kupować świeżą 

ziemię bielącą od dostawców, 

których produkty spełniają 

specyfikacje zawarte w 

kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym 

warunków zakupu świeżej 

ziemi bielącej do celów 

rafinacji oleju. 

 

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

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Średnie Średni 3 Wykryto pozostałości pestycydów w 

oleju kokosowym. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 

określono dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala się na 

stosowanie czynnika związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w 

odniesieniu do pestycydów obecnych w 

produktach przetworzonych pod 

warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa pasz. W 

rozporządzeniu tym zezwala się na 

stosowanie czynnika związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w 

odniesieniu do dopuszczonych 

pestycydów obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności. Zgodnie ze stanowiskiem 

FEDIOL (11SAF181), przyjmując, że 

średnia zawartość oleju w orzechach 

kokosowych wynosi 20%, należy 

stosować czynnik warunkujący 

przetwarzanie wynoszący  

5 w celu określenia NDP w oleju 

kokosowym. 

Należy sprawdzać 

dostarczany surowy olej 

kokosowy lub olej rafinowany. 

 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych pestycydów 

mogą znajdować się w otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

kokosowym jest jednak bardzo 

niskie.  

W dyrektywie 2002/32/WE określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości 

szeregu pestycydów w materiale 

paszowym. 

  

Aflatoksyny 

 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Surowy olej kokosowy może być 

zanieczyszczony śladowymi 

ilościami aflatoksyn.  

W dyrektywie 2002/32/WE ograniczono 

maksymalny poziom zawartości 

aflatoksyny B1 w koprze i produktach 

pochodnych do 0,02 mg/kg (przy 

Należy zweryfikować proces 

rafinacji pod kątem usuwania 

aflatoksyn. 

W standardowych 

warunkach rafinacji 

aflatoksyny zostaną 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 założeniu, że zawartość wilgoci w 

produkcie wynosi 12%). 

usunięte.  

Materiały obce  P Średnie Średni 3 Możliwa obecność ciał obcych.  Należy zastosować 

odpowiednie praktyki w 

zakresie higieny (np. 

zamknięte systemy) i 

przefiltrować przed 

załadunkiem. 
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 4.2 

Rafinacja fizyczna: produkcja destylatów kwasów tłuszczowych z 

orzechów kokosowych 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  
ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

WWA C Wysokie Średni 4 Podczas dezodoryzacji dochodzi do 

koncentracji lekkich WWA w 

destylatach kwasów tłuszczowych. 

Dodanie węgla aktywnego usuwa 

ciężkie WWA. 

 Produkt, który nie 

spełnia wymagań, nie 

powinien być 

stosowany w materiale 

paszowym. 

W przypadku oleju 

kokosowego w GMP+ 

International 

określono limit dla 

czterech WWA: 

benzo[a]pirenu, 

benzo[a]antracenu, 

benzo[b]fluorantenu 

oraz chryzenu 

wynoszący 400 

μg/kg. 

OVOCOM (GMP) 

stosuje limit BaP 

wynoszący 50 μg/kg 

w odniesieniu do 

tłuszczów 

przeznaczonych na 

paszę. 

Dioksyny  C Wysokie Wysoki 4 Suszenie kopry i ziemia bieląca 

stanowią potencjalne źródła 

zanieczyszczenia dioksynami. 

Stwierdzono, że surowy olej kokosowy 

z Papui-Nowej Gwinei jest obarczony 

wysokim ryzykiem zanieczyszczenia 

przez dioksyny. Poziom dawki ziemi 

bielącej w trakcie rafinacji wynosi 

zaledwie 1–3%. 

W dyrektywie 2002/32/WE ograniczono zawartość 

dioksyn w materiale paszowym pochodzenia 

roślinnego do 0,75 ng/kg (WHO-PCCD/F-TEQ), a 

łączną zawartość dioksyn i dioksynopodobnych 

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

Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt 

zawierające substancje niepożądane w ilości 

przekraczającej limit wyznaczony w 

obowiązujących przepisach nie mogą być mieszane 

w celach rozcieńczenia z takimi samymi lub innymi 

produktami przeznaczonymi do żywienia zwierząt 

(dyrektywa 2002/32/WE). 

Należy zwolnić partie 

dezodoryzowanych 

destylatów po 

sprawdzeniu zgodności 

z wymogami dot. 

zawartości dioksyn lub 

stosować węgiel 

aktywny, aby 

odfiltrować dioksyny.  

 

Należy kupować świeżą 

ziemię bielącą od 
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Zgodnie z rozporządzeniem nr 225/2012 

zmieniającym rozporządzenie nr 183/2005 w 

sprawie higieny pasz 100% partii destylatów 

kwasów tłuszczowych przeznaczonych na paszę 

musi zostać zbadane pod kątem łącznej zawartości 

dioksyn i dioksynopodobnych PCB.  

FEDIOL opracował kodeks postępowania 

dotyczący warunków zakupu świeżej ziemi bielącej 

do celów rafinacji oleju, w którym ustanowiono 

najwyższy dopuszczalny poziom zawartości dla 

dioksyn i dioksynopodobnych PCB wynoszący 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) jako górną 

wartość graniczną. 

dostawców, których 

produkty spełniają 

specyfikacje zawarte w 

kodeksie postępowania 

FEDIOL dotyczącym 

warunków zakupu 

świeżej ziemi bielącej 

do celów rafinacji oleju. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Średnie Średni 3 Wykryto pozostałości pestycydów 

(chloropiryfosu etylowego, malationu) 

w surowym oleju kokosowym. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala się na stosowanie 

czynnika związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w odniesieniu do 

pestycydów obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa pasz. 

Należy sprawdzać 

dostarczany surowy olej 

kokosowy lub destylat 

kwasów tłuszczowych. 

 

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

C Niskie Wysoki 3 Niektóre z zakazanych pestycydów 

mogą znajdować się w otoczeniu. 

Chociaż prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

kokosowym jest bardzo niskie, będą 

się one koncentrowały w destylatach 

kwasów tłuszczowych podczas rafinacji 

fizycznej. 

W dyrektywie 2002/32/WE określono dopuszczalne 

poziomy pozostałości szeregu pestycydów w 

materiale paszowym. 

Produkt, który nie 

spełnia wymagań, nie 

powinien być 

stosowany w materiale 

paszowym. 

 

         

  

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

Rafinacja chemiczna: produkcja sopstoku i kwaśnych olejów 
z orzechów kokosowych wolnych od dezodoryzowanych 
destylatów 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

WWA 

 

C Wysokie Średni 4 Oczekuje się, że podczas 

rafinacji chemicznej 

zawartość WWA w kwasach 

tłuszczowych będzie zbliżona 

do zawartości WWA w 

surowym oleju kokosowym.  

 Produkt, który nie spełnia 

wymagań, nie powinien być 

stosowany w materiale 

paszowym. 

W przypadku oleju 

kokosowego w GMP+ 

International określono limit 

dla czterech WWA: 

benzo[a]pirenu, 

benzo[a]antracenu, 

benzo[b]fluorantenu oraz 

chryzenu wynoszący 400 

μg/kg. 

OVOCOM (GMP) stosuje limit 

BaP wynoszący 50 μg/kg w 

odniesieniu do tłuszczów 

przeznaczonych na paszę. 

Pozostałości pestycydów 

przekraczające NDP, tj. 

pozostałości herbicydów, 

insektycydów, fungicydów 

lub rodentycydów 

przekraczające NDP 

C Niskie Średni 2 Jak dotąd nie zdarzyło się, 

aby w surowym oleju 

kokosowym wykryto 

pozostałości pestycydów. 

W rozporządzeniu nr 

396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy 

pozostałości pestycydów. W 

rozporządzeniu tym zezwala 

się na stosowanie czynnika 

związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją 

w odniesieniu do pestycydów 

obecnych w produktach 

przetworzonych pod 

warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa pasz. 

  

Pozostałości pestycydów 

wymienione w unijnej 

dyrektywie 2002/32 w 

C Bardzo niskie Wysoki 2 Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować 

się w otoczeniu. 

W dyrektywie 2002/32/WE 

określono dopuszczalne 

poziomy pozostałości szeregu 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

sprawie niepożądanych 

substancji w materiałach 

paszowych 

Prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

kokosowym jest jednak 

bardzo niskie.  

pestycydów w materiale 

paszowym. 

Aflatoksyny C Niskie Wysoki 3 Aflatoksyny są usuwane 

poprzez poddawanie 

surowego oleju działaniu 

wykorzystanej ziemi bielącej i 

węgla aktywnego.  

Aflatoksyny rozpuszczają się 

w wodzie. Podczas rafinacji 

chemicznej ewentualne 

pozostające aflatoksyny 

zostają usunięte z oleju i 

koncentrują się w 

dezodoryzowanych 

destylatach. 

W dyrektywie 2002/32/WE 

ograniczono maksymalny 

poziom zawartości 

aflatoksyny B1 w koprze i 

produktach pochodnych do 

0,02 mg/kg (przy założeniu, 

że zawartość wilgoci w 

produkcie wynosi 12%). 

  

Dioksyny C Wysokie Wysoki 4 Obecność dioksyn zależy od 

pochodzenia surowego oleju 

kokosowego.  

 Należy zwolnić partie po 

sprawdzeniu zgodności z 

wymogami dot. zawartości 

dioksyn. 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

 4.4 

Rafinacja chemiczna: produkcja dezodoryzowanych destylatów z 

orzechów kokosowych 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  
ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

         

WWA C Wysokie Średni 4 Podczas dezodoryzacji dochodzi 

do koncentracji lekkich WWA w 

destylatach. Dodanie węgla 

aktywnego usuwa ciężkie WWA. 

 Produkt, który nie spełnia wymagań, nie 

powinien być stosowany w materiale 

paszowym. 

W przypadku oleju 

kokosowego w GMP+ 

International określono 

limit dla czterech WWA: 

benzo[a]pirenu, 

benzo[a]antracenu, 

benzo[b]fluorantenu oraz 

chryzenu wynoszący 400 

μg/kg. 

OVOCOM (GMP) stosuje 

limit BaP wynoszący 50 

μg/kg w odniesieniu do 

tłuszczów 

przeznaczonych na 

paszę. 

Dioksyny  C Średnie Wysoki 4 Ziemia bieląca stanowi potencjalne 

źródło zanieczyszczenia 

dioksynami podczas procesu 

rafinacji oleju. Podczas rafinacji 

chemicznej dochodzi do 

koncentracji dioksyn w 

dezodoryzowanych destylatach. 

W dyrektywie 2002/32/WE ograniczono 

zawartość dioksyn w materiale paszowym 

pochodzenia roślinnego do 0,75 ng/kg (WHO-

PCCD/F-TEQ), a łączną zawartość dioksyn i 

dioksynopodobnych PCB do 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt 

zawierające substancje niepożądane w ilości 

przekraczającej limit wyznaczony w 

obowiązujących przepisach nie mogą być 

mieszane w celach rozcieńczenia z takimi 

samymi lub innymi produktami przeznaczonymi 

 

Dezodoryzowanych destylatów 

uzyskiwanych w procesie rafinacji 

chemicznej nie można wykorzystywać 

w paszy, chyba że zostały one poddane 

obróbce w taki sposób, aby zapewnić 

utrzymanie poziomów dioksyn poniżej 

limitów określonych w dyrektywie 

2002/32 w sprawie substancji 

niepożądanych (zob. również nota 

informacyjna FEDIOL dotycząca 

poddanych obróbce dezodoryzowanych 

destylatów przeznaczonych do 

wykorzystania w paszy, nr ref. 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

do żywienia zwierząt (dyrektywa 2002/32/WE). 

 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 225/2012 

zmieniającym rozporządzenie nr 183/2005 w 

sprawie higieny pasz 100% partii 

dezodoryzowanych destylatów 

przeznaczonych na paszę musi zostać 

zbadane pod kątem łącznej zawartości dioksyn 

i dioksynopodobnych PCB.  

 

FEDIOL opracował kodeks postępowania 

dotyczący warunków zakupu świeżej ziemi 

bielącej do celów rafinacji oleju, w którym 

ustanowiono najwyższy dopuszczalny poziom 

zawartości dla dioksyn i dioksynopodobnych 

PCB wynoszący 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) jako górną wartość graniczną. 

12SAF196).  

Produkty tłuszczowe otrzymywane w 

ramach procesów rafinacji partii, w 

których dochodzi do połączenia etapu 

rafinacji fizycznej i chemicznej w 

ramach jednego urządzenia, mogą być 

wykorzystywane w paszy, o ile istnieją 

dowody analityczne potwierdzające, że 

poziom dioksyn i pozostałości 

pestycydów w tych produktach 

utrzymuje się poniżej wyznaczonych 

dopuszczalnych wartości. 

 

Należy kupować świeżą ziemię bielącą 

od dostawców, których produkty 

spełniają specyfikacje zawarte w 

kodeksie postępowania FEDIOL 

dotyczącym warunków zakupu świeżej 

ziemi bielącej do celów rafinacji oleju. 

 

Pozostałości 

pestycydów 

przekraczające 

NDP, tj. 

pozostałości 

herbicydów, 

insektycydów, 

fungicydów lub 

rodentycydów 

przekraczające 

NDP 

C Niskie Średni 3 Jak dotąd nie zdarzyło się, aby w 

surowym oleju kokosowym 

wykryto pozostałości pestycydów. 

W rozporządzeniu nr 396/2005 określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości 

pestycydów. W rozporządzeniu tym zezwala 

się na stosowanie czynnika związanego z 

przetwarzaniem/koncentracją w odniesieniu do 

pestycydów obecnych w produktach 

przetworzonych pod warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa pasz. 

  

Pozostałości 

pestycydów 

wymienione w 

unijnej dyrektywie 

2002/32 w sprawie 

C Średnie Wysoki 4 Niektóre z zakazanych 

pestycydów mogą znajdować się 

w otoczeniu. Chociaż 

prawdopodobieństwo ich 

znalezienia w surowym oleju 

W dyrektywie 2002/32/WE określono 

dopuszczalne poziomy pozostałości szeregu 

pestycydów w materiale paszowym. 

Dezodoryzowanych destylatów 

uzyskiwanych w procesie rafinacji 

chemicznej nie można wykorzystywać 

w paszy, chyba że zostały one poddane 

obróbce w taki sposób, aby zapewnić 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

niepożądanych 

substancji w 

materiałach 

paszowych 

kokosowym jest bardzo niskie, 

będą się one koncentrowały w 

destylatach podczas rafinacji. 

utrzymanie poziomów pozostałości 

pestycydów poniżej limitów określonych 

w dyrektywie 2002/32 w sprawie 

substancji niepożądanych (zob. również 

nota informacyjna FEDIOL dotycząca 

dezodoryzowanych destylatów 

poddanych obróbce przeznaczonych do 

wykorzystania w paszy, nr ref. 

12SAF196). 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

 A. Składowanie kopry i transport kopry do olejarni  

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, 

NORMY BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Aflatoksyny C    Podczas kilkudniowego składowania 

niewłaściwie wysuszonej kopry może 

dojść do tworzenia się aflatoksyn. 

Opady deszczu podczas składowania i 

transportu przyspieszają proces tworzenia 

się aflatoksyn. 

  Przedsiębiorstwa zajmujące 
się składowaniem i 
transportem 
muszą chronić koprę przed 
opadami deszczu i wodą 
morską. 
Należy napowietrzać towary 
podczas składowania. 
 
Jeżeli kopra poddawana jest 
procesom przetwórczym 
bezpośrednio po zbiorach, 
ryzyko tworzenia się 
aflatoksyn jest małe. 

Ciała obce P    Możliwa obecność ciał obcych, takich jak 

kamienie z brudnych ciężarówek, odłamki 

szkła, martwe gryzonie oraz liście z drzew. 

  Olejarnie muszą dokonywać 
inspekcji 
dostarczanej kopry 
oraz usuwać ciała obce. 

* Ocena ryzyka poza UE nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji dostępnych jest w pkt 2.3 dokumentu 

przestawiającego stosowaną metodykę. 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

 

 Nowe 

B. 

Transport oleju kokosowego i produktów pochodnych 

przeznaczonych do wykorzystania w paszy cysterną 

samochodową  cysterną kolejową  barką lub statkiem żeglugi 

przybrzeżnej (z wyłączeniem statku oceanicznego). 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

        

- Cysterny samochodowe, 
cysterny kolejowe i barki  

C Średnie Wysoki 4 Cysterny samochodowe i barki mogły 

być wykorzystywane do transportu 

produktów nieprzeznaczonych do 

kontaktu z żywnością lub paszą, takich 

jak produkty przemysłu 

petrochemicznego. 

 Cysterny samochodowe i 

barki, które nie służą 

wyłącznie do transportu 

środków spożywczych lub 

materiałów paszowych, 

należało objąć zatwierdzoną 

procedurą czyszczenia. 

 

– Cysterny samochodowe, 

kontenery zbiornikowe, 

cysterny kolejowe i barki 

spełniające normy UE w 

zakresie transportu środków 

spożywczych 

C Niskie Wysoki 3 Transport większości olejów roślinnych 

odbywa się za pomocą środków 

transportu służących wyłącznie do 

transportu środków spożywczych. 

Rozporządzenie (WE) nr 

852/2004 w sprawie higieny 

żywności zawiera wymóg, 

zgodnie z którym transport 

płynnych środków 

spożywczych musi odbywać 

się za pomocą cystern 

samochodowych, cystern 

kolejowych i barek służących 

wyłącznie do transportu 

środków spożywczych. 

 

Kodeks praktyk roboczych 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

Należy upewnić się co do 

zawartości ładunków 

poprzedzających zgodnie z 

zaleceniami przedstawionymi 

w praktycznym przewodniku 

FEDIOL dotyczącym 

ładunków poprzedzających z 

uwzględnieniem środków 

transportu i powłok w 

zbiornikach (nr 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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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

zbiornikowych (nr ref. 

07COD138). 

– Zbiornikowce żeglugi 

przybrzeżnej spełniające 

normy UE w zakresie 

transportu środków 

spożywczych 

C Niskie Wysoki 3 W przypadku zbiornikowców żeglugi 

przybrzeżnej transportujących oleje i 

tłuszcze na krótkich odcinkach 

morskich w UE wymagane jest jako 

absolutne minimum, aby ładunkiem 

bezpośrednio poprzedzającym był 

środek spożywczy lub ładunek z 

unijnego wykazu dopuszczalnych 

ładunków poprzedzających 

wymienionych w dyrektywie 96/3/WE. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Należy upewnić się co do 

zawartości ładunków 

poprzedzających zgodnie z 

zaleceniami przedstawionymi 

w praktycznym przewodniku 

FEDIOL dotyczącym 

ładunków poprzedzających z 

uwzględnieniem środków 

transportu i powłok w 

zbiornikach (nr ref. 

07COD143F). Certyfikat 

zgodności, czystości i 

przydatności zbiorników 

statków wydawany przez 

inspektora będącego 

członkiem FOSFA. Należy 

przedstawić łączone 

zaświadczenie kapitana 

statku (ang. Combined 

Masters Certificate) FOSFA 

podpisane przez 

kapitana/pierwszego oficera 

lub inne równoważne 

oświadczenie podpisane 

przez właściciela statku lub 

upoważnionego pełnomocnika 

przed załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku. 

 

Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi 

        

– Cysterny samochodowe, C Średnie Średni 3 Podwyższony poziom ryzyka w 

stacjach oczyszczania, które zajmują 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

Należy stosować dobre 

praktyki w zakresie 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

cysterny kolejowe i barki się zarówno oczyszczaniem cystern do 

przewozu pasz, jak i cystern do 

przewozu substancji chemicznych w 

tym samym zakładzie. 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152). 

 

 

czyszczenia zbiorników. 

 

. 

 

 

– Zbiornikowce żeglugi 

przybrzeżnej 

C Średnie Średni 3 Podwyższone ryzyko w przypadku gdy 

statek żeglugi przybrzeżnej nie służy 

wyłącznie do transportu paszy lub 

środków spożywczych. 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Certyfikat zgodności, 

czystości i przydatności 

zbiorników statków wydawany 

przez inspektora będącego 

członkiem FOSFA. 

Należy przedstawić łączone 

zaświadczenie kapitana 

statku (ang. Combined 

Masters Certificate) FOSFA 

podpisane przez 

kapitana/pierwszego oficera 

lub inne równoważne 

oświadczenie podpisane 

przez właściciela statku lub 

upoważnionego pełnomocnika 

przed załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku.  

 

Ciecze grzewcze lub 

chłodzące z urządzeń 

        

– Cysterny samochodowe  C Niskie Wysoki 3 Stosowane są cysterny ze stali 

nierdzewnej, które są ogrzewane wodą 

z instalacji chłodzącej silnik poprzez 

system podwójnych ścian (a nie 

wężownic).  

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152). 

Zabrania się korzystania z 

olejów termicznych w 

systemach bezpośredniego 

ogrzewania. 

 

– Cysterny kolejowe, barki C Niskie Wysokie 3 Toksyczne oleje termiczne mogą być 

nadal używane. Ze względu na 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

Wężownice grzewcze w 

cysternach kolejowych muszą 

W procesie ogrzewania zaleca 

się stosowanie gorącej wody 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

zbiornikowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zbiornikowce żeglugi 
przybrzeżnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysoki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

 

 

 

 

 

Toksyczne oleje termiczne mogą być 

nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Kodeks postępowania 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów do 

lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 

14COD152) (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

być wykonane ze stali 

nierdzewnej. 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik oleju 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą potencjalnych strat 

netto i w razie konieczności 

przeprowadzić odpowiednią 

analizę.  

 

 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik oleju 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą potencjalnych strat 

netto i w razie konieczności 

przeprowadzić odpowiednią 

analizę. 

lub pary. 

Ciała obce P Średnie Średni 3   Plan jakości powinien 

zawierać wymóg, zgodnie z 

którym załadunek oleju 

rafinowanego do cystern 

samochodowych powinien 

odbywać się pod 

zadaszeniem. 

 

Zafałszowanie C/P/B Średnie Średni 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi 

nastąpiło podczas transportu olejów w 

państwach pochodzenia tych olejów. 

Kodeks praktyk roboczych 

FEDIOL dotyczący transportu 

luzem olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

Należy przeanalizować 

wszystkie partie 

przychodzące. 

 

Stosowanie minimalnych 

wymogów obowiązkowych 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

zbiornikowych (nr ref. 

07COD138). 

zawartych w kodeksie praktyk 

roboczych FEDIOL 

dotyczącym transportu luzem 

olejów i tłuszczów 

przeznaczonych do 

bezpośredniego zastosowania 

w żywności odbywającego się 

za pomocą cystern 

drogowych i kontenerów 

zbiornikowych, takich jak 

dostępność informacji na 

temat lokalizacji ciężarówki 

podczas transportu oraz 

oplombowanie zbiorników (nr 

ref. 07COD138). 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

 

  C. Składowanie oleju kokosowego 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPODO

BIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB 

POSTANOWIENIA UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie 

spowodowane brakiem 

segregacji (zanieczyszczenie 

spowodowane przez ładunki 

poprzedzające, zastosowanie 

nieprawidłowych łączeń, 

wspólne urządzenia) 

C Niskie Wysoki 3 Niniejsza klasyfikacja ryzyka dotyczy 

terminali składujących zarówno 

środki chemiczne, jak i oleje roślinne. 

Ryzyko jest niższe, w przypadku gdy 

terminal zbiornikowy stosuje unijny 

wykaz dopuszczalnych ładunków 

poprzedzających w transporcie 

morskim w odniesieniu do 

składowania olejów roślinnych. 

Ryzyko jest najniższe, gdy oleje 

roślinne składowane są w 

zbiornikach służących wyłącznie do 

składowania środków spożywczych. 

Terminale znajdujące się na 

terenie UE i zajmujące się 

składowaniem olejów i 

tłuszczów stosowanych w 

produktach spożywczych 

mają obowiązek wdrożenia 

systemu HACCP 

(rozporządzenie (WE) nr 

852/2004). 

 

Zbiorniki przeznaczone 

wyłącznie do składowania 

żywności lub paszy. W 

przeciwnym wypadku zbiorniki 

muszą jako minimum spełniać 

wymogi UE dotyczące 

ładunków poprzedzających w 

odniesieniu do transportu 

morskiego zawartych w 

dyrektywie 96/3/WE. 

 

Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi 

C Niskie Wysoki 3 Niniejsza klasyfikacja ryzyka dotyczy 

terminali składujących zarówno 

środki chemiczne, jak i oleje roślinne. 

Może się zdarzyć, iż terminale te nie 

będą stosować środków 

czyszczących nadających się do 

użycia w przemyśle spożywczym. W 

przypadku terminali zbiornikowych w 

UE, które wdrożyły system HACCP i 

w których miejsca składowania 

olejów roślinnych oddzielone są od 

strefy składowania substancji 

chemicznych, prawdopodobieństwo 

zastosowania niewłaściwych środków 

chemicznych jest bardzo niskie. 

 Środki czyszczące muszą być 

dopuszczone do stosowania 

w przemyśle spożywczym. 

 

 

Rozpuszczalnik z powłoki C Niskie Wysoki 3 Rozpuszczalniki z pierwotnych 

powłok migrujące do oleju, które 

 Należy stosować cysterny ze 

stali nierdzewnej, a w 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

mogą znaleźć się w destylatach 

kwasów tłuszczowych podczas 

rafinacji 

przypadku stosowania cystern 

z powłoką pierwotną nie 

należy wykorzystywać 

destylatów kwasów 

tłuszczowych jako materiału 

paszowego. 

Oleje termiczne z wadliwych 

urządzeń 

C Niskie Wysoki 3 Toksyczne oleje termiczne mogą być 

nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

składowania prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

 Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przedsiębiorstwo 

zajmujące się składowaniem 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą strat netto i w razie 

konieczności przeprowadzić 

odpowiednią analizę.  

Zaleca się stosowanie 

ogrzewania wodnego i 

parowego. 

Niewłaściwe wykorzystanie 

dodatków 

C Niskie Wysoki 3 Dodatki dopuszczone w olejach 

spożywczych zastosowane w olejach 

wprowadzanych do paszy lub na 

odwrót, które mogły nie zostać 

zatwierdzone do danego użycia. 

 Należy uzgodnić szczegółowe 

specyfikacje w odniesieniu do 

stosowania dodatków. 

 

Zafałszowanie olejem 

mineralnym 

 Niskie Wysoki 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi 

nastąpiło w państwach pochodzenia. 

Zintensyfikowano kontrole, w związku 

z czym zmalało prawdopodobieństwo 

zafałszowania produktu. 
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

 D. Transport oleju kokosowego statkiem oceanicznym 

ZAGROŻENIE  KAT.  
PRAWDOPOD

OBIEŃSTWO  

POZIOM 

ZAGROŻENIA  

KAT. 

RYZYKA  
UZASADNIENIE  

PRZEPISY PRAWNE, NORMY 

BRANŻOWE LUB POSTANOWIENIA 

UMOWNE  

ŚRODEK KONTROLNY  UWAGI  

Zanieczyszczenie podczas 

transportu 

        

– Zanieczyszczenie 

ładunkiem poprzedzającym 

obecnym w zbiornikach lub 

rurach 

C Średnie  Średni 3  W przypadku statków oceanicznych 

transportujących oleje i tłuszcze 

jadalne do UE wymagane jest jako 

absolutne minimum, aby ładunkiem 

przewożonym bezpośrednio wcześniej 

był środek spożywczy lub ładunek z 

unijnego wykazu dopuszczalnych 

ładunków poprzedzających 

wymienionych w dyrektywie 96/3/WE. 

Zgodnie z dyrektywą 96/3/WE 

(odstępstwo od rozporządzenia 

(WE) nr 852/2004) wymagane jest 

sprawdzenie ładunków 

poprzedzających.  

 

 

W przypadku transportu morskiego 

olejów i tłuszczów umowy handlowe 

stosowane przez członków 

organizacji FOSFA zobowiązują 

sprzedawcę do udzielenia 

kupującemu informacji na temat 

zawartości trzech ładunków 

poprzedzających. 

 

Kodeks postępowania FEDIOL 

dotyczący transportu luzem olejów i 

tłuszczów do lub w ramach Unii 

Europejskiej (nr ref. 14COD152) (w 

tym procedury operacyjne FOSFA). 

Certyfikat zgodności, 

czystości i przydatności 

zbiorników statków wydawany 

przez inspektora będącego 

członkiem FOSFA. Należy 

przedstawić łączone 

zaświadczenie kapitana 

statku (ang. Combined 

Masters Certificate) FOSFA 

podpisane przez 

kapitana/pierwszego oficera 

lub inne równoważne 

oświadczenie podpisane 

przez właściciela statku lub 

upoważnionego pełnomocnika 

przed załadunkiem lub 

przeniesieniem ładunku. 

 

       Podczas załadunku i 

rozładunku należy korzystać z 

instalacji załadunkowych 

przeznaczonych wyłącznie do 

tego celu. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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 cena ryzyka dla łańcucha produktów oleju kokosowego 

– Zanieczyszczenie środkami 

czyszczącymi  

C Niskie  Wysoki 3 Podmioty transportu morskiego 

zazwyczaj przestrzegają dobrych 

praktyk. 

 Należy sprawdzić dziennik 

pokładowy statku.  

 

Rozpuszczalnik z powłoki C Niskie Wysoki 3 Rozpuszczalniki z pierwotnych powłok 

migrujące do oleju, które mogą znaleźć 

się w destylatach kwasów 

tłuszczowych podczas rafinacji 

 Należy stosować cysterny ze 

stali nierdzewnej, a w 

przypadku stosowania cystern 

z powłoką pierwotną nie 

należy wykorzystywać 

destylatów kwasów 

tłuszczowych jako materiału 

paszowego. 

 

Oleje termiczne z wadliwych 

urządzeń 

C Niskie Wysoki 3 Toksyczne oleje termiczne mogą być 

nadal używane. Ze względu na 

stosunkowo niskie temperatury 

ogrzewania stosowane w czasie 

transportu prawdopodobieństwo 

wycieku olejów termicznych do 

produktu jest jednak niskie. 

Kodeks postępowania FEDIOL 

dotyczący transportu luzem olejów i 

tłuszczów do lub w ramach Unii 

Europejskiej (w tym procedury 

operacyjne FOSFA). 

Jeżeli zastosowano oleje 

termiczne, przewoźnik oleju 

musi zapewnić dokumentację 

dotyczącą potencjalnych strat 

netto i w razie konieczności 

przeprowadzić odpowiednią 

analizę. 

Zaleca się stosowanie 

ogrzewania wodnego i 

parowego. 

Oleje hydrauliczne z 

wadliwych przenośnych 

pomp 

C Niskie Wysoki 3 Oleje hydrauliczne z przenośnych 

pomp mogą być toksyczne. 

 Stosowanie przenośnych 

pomp, w których silnik 

hydrauliczny jest wyraźnie 

oddzielony od pompy. W 

przeciwnym razie należy 

stosować oleje hydrauliczne 

zatwierdzone do użycia w 

przemyśle spożywczym. 

W przypadku silników 

hydraulicznych połączonych 

bezpośrednio z pompą 

potencjalna awaria uszczelki 

spowoduje niepożądany 

wyciek oleju hydraulicznego do 

oleju roślinnego. 

Zafałszowanie olejem 

mineralnym 

 Niskie Wysoki 3 Zafałszowanie olejami mineralnymi 

nastąpiło w państwach pochodzenia. 

Zintensyfikowano kontrole, w związku z 

czym zmalało prawdopodobieństwo 

zafałszowania produktu. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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10. Załącznik: Minimalne wymogi w zakresie monitorowania – 

sektor olejów roślinnych i mączek białkowych 

1. Plan monitorowania w odniesieniu do nasion oleistych, olejów 

roślinnych i produktów ubocznych 

Uczestnicy systemu EFISC muszą wdrożyć plan monitorowania, o którym mowa 

w §4.4.3 Kodeksu EFISC.  

W przypadku gdy wystarczające dane na potrzeby oceny ryzyka nie są 

dostępne, zastosowanie mają następujące minimalne wymogi w 

zakresie monitorowania. Łączna minimalna liczba analiz będzie zależała od 

ilości materiałów paszowych wyrażonej w tonach wyprodukowanych w jednym 

miejscu, jak pokazano w poniższych tabelach. 

Tabela A. Nasiona oleiste, wytłoki, śruty/mączki, łuski i lecytyna 

Roczna produkcja w 

tonach / Parametr 

<300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Aflatoksyna B1* 4 6 8 

DON 4 6 8 

Zearalenon 4 6 8 

Dioksyny 4 6 8 

Dioksynopodobne PCB 4 6 8 

PCB 4 6 8 

Salmonella 52 52 52 

Metale ciężkie (Pb, Cd, 

Hg, As) 

4 6 8 

Pestycydy (w 

nasionach) 

4 6 8 

Pestycydy (w 

śrucie/mączce) 

4 6 8 

 

* Ryzyko obecności aflatoksyn jest większe w przypadku następujących 

produktów: nasiona bawełny, orzechy ziemne, wytłok z orzechów ziemnych, 

pozostałości po ekstrakcji z orzechów ziemnych, suszona kopra, wytłok z kopry, 

pozostałości po ekstrakcji z kopry i wytłok z orzecha włoskiego. Należy 

przeprowadzić dodatkowe badania (zob. tabela C). 
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Tabela B. Liczba badań według produkcji rocznej w tonach w jednym 

miejscu w odniesieniu do olejów i tłuszczów stosowanych w paszach 

(surowe, rafinowane lub chronione przed degradacją w żwaczu) oraz ich 

produktów ubocznych. 

Roczna produkcja 

w tonach / 

Parametr 

<100 000 ≥100 000 

<250 000 

≥250 000 

Dioksyny* 8 10 12 

Dioksynopodobne 

PCB* 

8 10 12 

PCB 8 10 12 

Nikiel** 4 6 8 

Pestycydy 4 6 8 

WWA 

(benzo[a]piren) 

4 6 8 

 

* Plan kontroli dotyczący badania destylatów kwasów tłuszczowych, destylatów 

kwasów tłuszczowych z oleju palmowego, uwodornionych dezodoryzowanych 

destylatów, sopstoku i kwaśnych olejów oraz surowego oleju kokosowego na 

obecność dioksyn (zob. kodeks dobrej praktyki FEDIOL w zakresie dioksyn). 

** Analizy należy dokonywać tylko w przypadku, gdy w procesie produkcji 

stosuje się nikiel. 

Nie wykonuje się badań olejów i tłuszczów roślinnych na obecność mikotoksyn, z 

wyjątkiem surowego oleju kokosowego: zob. tabela C. 

Tabela C. Liczba dodatkowych badań na obecność aflatoksyny B1 w 

podziale na miejsce/rok 

Roczna produkcja 

w tonach / 

Parametr 

<300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Aflatoksyna B1 12 16 24 
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