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Referenčný odvetvový dokument o výrobe bezpečných kŕmnych 
surovín z drvenia olejnatých semien a rafinácie rastlinných olejov 

 
 

1. Úvod 
 

Členovia federácie FEDIOL každoročne rozdrvia vyše 35 miliónov ton olejnatých 
semien a vyprodukujú 11 miliónov ton rastlinných olejov. Okrem toho spracujú 
6 miliónov ton dovezených olejov. Členovia FEDIOL-u vyprodukujú aj 25 miliónov 
ton šrotu a sú významným hráčom na trhu EÚ, ktorý je so spotrebou 57 miliónov 
ton šrotu najväčší na svete (zdroj: Oilworld). Ďalšie štatistiky možno nájsť na 
webovom sídle: http://www.fediol.eu/. 

V celej Európe je asi 150 prevádzok na spracovanie olejnatých semien a výrobu 
rastlinných olejov a tukov, ktoré zamestnávajú približne 20 000 ľudí. 

 
Odvetvie výroby bielkovinových šrotov a olejov v EÚ spracúva rôzne druhy 

olejnatých semien, bôbov, plodov a orechov na výrobu rastlinných olejov – na 
ľudskú spotrebu, ale aj na kŕmenie zvierat a na technické účely – a na výrobu 

šrotu z olejnatých semien, ktorý sa používa ako krmivo bohaté na bielkoviny. 
Prevádzky na drvenie semien majú zvyčajne aj zariadenia na rafináciu 
produkujúce tukové produkty, ktoré môžu byť určené na potravinárske alebo 

kŕmne účely alebo na technické použitie. V oddieloch b) a c) sa uvádzajú ďalšie 
podrobnosti o vyrábaných kŕmnych surovinách a používaných procesoch v rámci 

tohto odvetvia. 
 
Na podporu spoločností pri dodávaní bezpečných produktov vyhodnotil FEDIOL 

riziká v reťazcoch kŕmnych surovín z hlavných plodín, ktoré spracúva vo svojom 
odvetví (pozri aj oddiel d). Toto vyhodnotenie jednotlivých reťazcov poskytuje 

spoločnostiam zameraným na drvenie olejnatých semien a rafináciu olejov 
nástroj na vyhodnotenie vlastného systému riadenia bezpečnosti krmív 
a zároveň ich podporuje v dialógu o kontrole reťazcov so zákazníkmi, 

dodávateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami. Vyhodnotenie rizík tak 
pomáha posilniť bezpečnosť krmivového reťazca. FEDIOL zdôrazňuje, že za 

dodávanie bezpečných krmív sú naďalej primárne zodpovedné spoločnosti a že 
toto vyhodnotenie rizík nemôže nahradiť žiadnu ich zodpovednosť. Vyhodnotenie 
rizík, ktoré sa zmieňuje o kontrolných opatreniach, je ďalším rozpracovaním 

koncepcie programov nevyhnutných predpokladov, ktorá sa uvádza v kapitole 5 
priloženej príručky Spoločenstva. 

 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970093/f1.html
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2. Zoznam kŕmnych surovín 
 

Hlavnými surovinami, ktoré sa spracúvajú v odvetví EÚ zameranom na bielkovinový 
šrot a výrobu oleja, sú repkové semená, sójové bôby, slnečnicové semená, surový 
palmový olej, surový olej z palmových jadier a surový kokosový olej. 

 
Názov Číslo 

v Katalógu 

kŕmnych 

surovín 

podľa 

nariadenia 

(EÚ) 

č. 68/2013 

Číslo 

v online 

registri 

kŕmnych 

surovín 

Opis 

Múčka z kukuričných 

klíčkov 

1.2.12 Produkt z výroby oleja získaný extrakciou spracovaných kukuričných klíčkov. 

Ľanové výlisky 2.8.2 Produkt z výroby oleja získaný lisovaním ľanových semien. (Minimálna 

botanická čistota 93 %.) 

Ľanový extrahovaný 

šrot 

2.8.3 Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou 

ľanových výliskov. Môže byť chránený v bachore. 

Krmivo z ľanových 

výliskov 

2.8.4 Produkt z výroby oleja získaný lisovaním ľanových semien. (Minimálna 

botanická čistota 93 %.) Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky 

a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a kysličník 

kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna) a surové lecitíny 

z integrovaných zariadení na drvenie a rafináciu. 

Krmivo z ľanového 

extrahovaného šrotu 

2.8.5 Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou 

ľanových výliskov. Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky 

a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a kysličník 

kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna) a surové lecitíny 

z integrovaných zariadení na drvenie a rafináciu. Môže byť chránený v bachore. 

Krmivo z ľanového 

extrahovaného šrotu 

04306-EN Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou 

ľanových výliskov, ako sa uvádza v Katalógu kŕmnych surovín v nariadení 

č. 68/2013 pod číslom produktu 2.8.5. Môže obsahovať až do 2 % mydlových 

roztokov (okrem lecitínov) z integrovaného drvenia a rafinácie. 

Repkové výlisky 2.14.2 Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien repky. Môže byť chránený 

v bachore. 

Repkový extrahovaný 

šrot 

2.14.3 Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou 

výliskov repkových semien. Môže byť chránený v bachore. 

Repkové semeno, 

extrudované 

2.14.4 Produkt získaný z celej repky úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod 

tlakom zvyšujúcim želatinizáciu škrobu. Môže byť chránený v bachore. 

Bielkovinový 

koncentrát 

z repkového semena 

2.14.5 Produkt z výroby oleja získaný oddelením bielkovinovej frakcie výliskov 

z repkového semena alebo repkového semena. 

Krmivo z repkových 2.14.6 Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien repky. Môže obsahovať až do 

1 % použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SK: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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výliskov amorfné kremičitany a kysličník kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné 

vlákna) a surové lecitíny z integrovaných zariadení na drvenie a rafináciu. Môže 

byť chránený v bachore. 

Krmivo z repkového 

extrahovaného šrotu 

2.14.7 Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou 

výliskov repkových semien. Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky 

a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a kysličník 

kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna) a surové lecitíny 

z integrovaných zariadení na drvenie a rafináciu. Môže byť chránený v bachore. 

Krmivo z repkového 

extrahovaného šrotu 

04263-EN Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou 

výliskov repkových semien, ako sa uvádza v Katalógu kŕmnych surovín 

v nariadení č. 68/2013 pod číslom produktu 2.14.7. Môže obsahovať až do 2 % 

mydlových roztokov (okrem lecitínov) z integrovaného drvenia a rafinácie. 

Sezamové výlisky 2.17.3 Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien rastliny sezamu. (Popol 

nerozpustný v HCl: maximálne 5 %.) 

Toastované sójové 

bôby 

2.18.1 Sójové bôby (Glycine max. L. Merr.) podrobené príslušnému tepelnému 

spracovaniu. (Ureázová aktivita maximálne 0,4 mg N/g × min.) Môže byť 

chránený v bachore. 

Sójové výlisky 2.18.2 Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien sóje. 

Sójový extrahovaný 

šrot 

2.18.3 Produkt z výroby oleja získaný zo sójových bôbov po extrakcii a po príslušnom 

tepelnom spracovaní. (Ureázová aktivita maximálne 0,4 mg N/g × min.)  

Môže byť chránený v bachore. 

Extrahovaný šrot z 

lúpanej sóje 

2.18.4 Produkt z výroby oleja získaný z lúpaných sójových bôbov po extrakcii a po 

príslušnom tepelnom spracovaní. (Ureázová aktivita maximálne 0,5 mg N/g × 

min.) Môže byť chránený v bachore. 

Sójové šupky 2.18.5 Produkt získaný počas lúpania sójových bôbov. 

Sójové bôby, 

extrudované 

2.18.6 
Produkt získaný zo sójových bôbov úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach 

a pod tlakom zvyšujúcim želatinizáciu škrobu. Môže byť chránený v bachore. 

Sója, vločky 2.18.12 Produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného 

žiarenia a valcovaním lúpaných sójových bôbov. (Ureázová aktivita maximálne 

0,4 mg N/g × min.) 

Krmivo zo sójového 

extrahovaného šrotu 

2.18.13 Produkt z výroby oleja získaný zo sójových bôbov po extrakcii a po príslušnom 

tepelnom spracovaní. (Ureázová aktivita maximálne 0,4 mg N/g × min.) Môže 

obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. 

kremelina, amorfné kremičitany a kysličník kremičitý, fylosilikáty a celulózové 

alebo drevné vlákna) a surové lecitíny z integrovaných zariadení na drvenie 

a rafináciu. Môže byť chránený v bachore. 

Krmivo 

z extrahovaného 

šrotu lúpanej sóje 

2.18.14 Produkt z výroby oleja získaný z lúpaných sójových bôbov po extrakcii a po 

príslušnom tepelnom spracovaní. (Ureázová aktivita maximálne 0,5 mg N/g × 

min.) Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej 

látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a kysličník kremičitý, fylosilikáty 

a celulózové alebo drevné vlákna) a surové lecitíny z integrovaných zariadení na 

drvenie a rafináciu. Môže byť chránený v bachore. 

Krmivo zo sójového 

extrahovaného šrotu 

– roztoky 

04286-EN Produkt z výroby oleja získaný zo sójových bôbov po extrakcii a po príslušnom 

tepelnom spracovaní, ako sa uvádza v Katalógu kŕmnych surovín v nariadení 

č. 68/2013 pod číslom produktu 2.18.13. Môže obsahovať až do 1,5 % 

mydlových roztokov (okrem lecitínov) z integrovaného drvenia a rafinácie. 

Krmivo z 

extrahovaného šrotu 

lúpanej sóje – 

04294-EN Produkt z výroby oleja získaný z lúpaných sójových bôbov po extrakcii a po 

príslušnom tepelnom spracovaní, ako sa uvádza v Katalógu kŕmnych surovín 

v nariadení č. 68/2013 pod číslom produktu 2.18.14. Môže obsahovať až do 

1,5 % mydlových roztokov (okrem lecitínov) z integrovaného drvenia 
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roztoky a rafinácie. 

Slnečnicové výlisky 2.19.2 Produkt z výroby oleja získaný lisovaním slnečnicových semien. 

Extrahovaný šrot zo 

slnečnicového 

semena 

2.19.3 Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou 

výliskov slnečnicových semien. Môže byť chránený v bachore. 

Extrahovaný šrot 

z lúpaného 

slnečnicového 

semena 

2.19.4 Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou 

výliskov zo slnečnicových semien, z ktorých bola odstránená časť šupiek alebo 

celé šupky. 

(Maximálny obsah vlákniny 27,5 % v sušine.) 

Krmivo 

z extrahovaného 

šrotu zo 

slnečnicového 

semena 

04285-EN Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou 

výliskov slnečnicových semien, ako sa uvádza v Katalógu kŕmnych surovín 

v nariadení č. 68/2013 pod číslom produktu 2.19.6. Môže obsahovať až do 2 % 

mydlových roztokov (okrem lecitínov) z integrovaného drvenia a rafinácie. 

Krmivo 

z extrahovaného 

šrotu lúpaného 

slnečnicového 

semena 

04274-EN Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou 

výliskov slnečnicových semien, z ktorých bola odstránená časť šupiek alebo celé 

šupky, ako sa uvádza v Katalógu kŕmnych surovín v nariadení č. 68/2013 pod 

číslom produktu 2.19.7. Môže obsahovať až do 2 % mydlových roztokov (okrem 

lecitínov) z integrovaného drvenia a rafinácie. 

Šupky zo 

slnečnicového 

semena 

2.19.5 Produkt získaný počas lúpania slnečnicových semien. 

Krmivo 

z extrahovaného 

šrotu zo 

slnečnicového 

semena 

2.19.6 Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou 

výliskov slnečnicových semien. Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej 

hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany 

a kysličník kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna) a surové 

lecitíny z integrovaných zariadení na drvenie a rafináciu. Môže byť chránený 

v bachore. 

Krmivo 

z extrahovaného 

šrotu lúpaného 

slnečnicového 

semena 

2.19.7 Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou 

výliskov zo slnečnicových semien, z ktorých bola odstránená časť šupiek alebo 

celé šupky. Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky a filtračnej 

pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a kysličník kremičitý, 

fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna) a surové lecitíny z integrovaných 

zariadení na drvenie a rafináciu. 

Maximálny obsah vlákniny 27,5 % v sušine. 

Rastlinný olej a tuk 

(K názvu sa doplní 

označenie druhu 

rastliny.) 

2.20.1 Olej a tuk získaný z rastlín (okrem ricínového oleja z ricínovníka), môže byť 

odglejený, rafinovaný a/alebo stužený. 

Lecitíny 2.21.1 Produkt získaný počas odstraňovania glejovitých látok zo surového oleja 

z olejnatých semien a plodov vodou. Počas odstraňovania glejovitých látok zo 

surového oleja sa môže pridať kyselina citrónová, kyselina fosforečná alebo 

hydroxid sodný. 

Makový extrahovaný 

šrot 

2.23.2 Produkt z výroby oleja získaný extrakciou výliskov semena maku. 

Kyslé oleje 

z chemickej rafinácie 

(K názvu sa doplní 

označenie 

botanického alebo 

13.6.1 Produkt získaný počas odkysľovania olejov a tukov rastlinného alebo živočíšneho 

pôvodu pomocou zásad, po ktorom nasleduje acidulácia s následným oddelením 

vodnej fázy obsahujúcej voľné mastné kyseliny, oleje alebo tuky a prírodné 

zložky semien, ovocia alebo živočíšnych tkanív ako monoglyceridy a diglyceridy, 

lecitín a vlákniny. 
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živočíšneho pôvodu.) 

Destiláty mastných 

kyselín z fyzikálnej 

rafinácie 

13.6.5 Produkt získaný počas odkysľovania olejov a tukov rastlinného alebo živočíšneho 

pôvodu pomocou destilácie s obsahom voľných mastných kyselín, olejov alebo 

tukov a prírodných zložiek semien, ovocia alebo živočíšnych tkanív ako 

monoglyceridy a diglyceridy, steroly a tokoferoly. 

Čisté destilované 

mastné kyseliny zo 

štiepenia 

13.6.7 Produkt získaný destiláciou surových mastných kyselín zo štiepenia olejov/tukov 

s potenciálnou hydrogenáciou. Podľa vymedzenia pozostáva z čistých 

destilovaných mastných kyselín C6-C24, alifatických, lineárnych, 

monokarboxylových, nasýtených a nenasýtených. 

Môže obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie. 

Mydlový roztok 

z chemickej rafinácie 

13.6.8 Produkt získaný počas odkysľovania rastlinných olejov a tukov pomocou 

vodného roztoku hydroxidu vápenatého, horečnatého, sodného alebo 

draselného s obsahom solí mastných kyselín, olejov alebo tukov a prírodných 

zložiek semien, plodov alebo živočíšnych tkanív, ako sú monoglyceridy 

a diglyceridy, lecitín a vlákniny. 

Deodestiláty z 

chemickej rafinácie 

(len s dioxínovou 

analýzou, spätne 

vysledovateľné a 

dokazujúce, že 

produkt spĺňa právne 

obmedzenia 

stanovené v prílohe 

II k nariadeniu (ES) 

č. 183/2005) 

02202-EN Produkt, ktorý sa získava destiláciou neutralizovaných olejov rastlinného (..) 

pôvodu a ktorý sa následne spracuje, obsahujúci olejové alebo tukové zložky. 

Monoglyceridy 

a diglyceridy 

mastných kyselín 

esterifikované 

organickými 

kyselinami (Názov sa 

zmení tak, aby sa v 

ňom špecifikovali 

použité mastné 

kyseliny, alebo sa 

doplní o ich 

špecifikáciu /Názov 

sa zmení tak, aby sa 

v ňom špecifikovala 

organická kyselina, 

alebo sa doplní o jej 

špecifikáciu.) 

13.6.9 Monoglyceridy a diglyceridy mastných kyselín aspoň so štyrmi atómami uhlíka, 

esterifikované s organickými kyselinami. 

Glycerín, surový 13.8.1 Vedľajší produkt získaný z/zo: 

– oleochemického procesu štiepenia olejov/tukov s cieľom získať mastné 

kyseliny a sladkú vodu, po ktorom nasleduje koncentrácia sladkej vody na účely 

získania surového glycerolu alebo transesterifikácia (môže obsahovať až do 

0,5 % metanolu) prírodných olejov/tukov s cieľom získať metylové estery 

mastných kyselín a sladkú vodu, po ktorej nasleduje koncentrácia sladkej vody 

s cieľom získať surový glycerol, 

– produkcie bionafty (metylestery alebo etylestery mastných kyselín) 

transesterifikáciou olejov a tukov nešpecifikovaného rastlinného a živočíšneho 

pôvodu. V glyceríne môžu zostať minerálne a organické soli (až do 7,5 %). 

Môže obsahovať až do 0,5 % metanolu a až do 4 % organickej hmoty bez 

obsahu glycerolu (Matter Organic Non Glycerol, MONG) pozostávajúcej 

z metylesterov mastných kyselín, etylesterov mastných kyselín, voľných 
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mastných kyselín a glyceridov,  

– zmydelňovania olejov/tukov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu za 

normálnych okolností s alkáliami/alkalickými zeminami na účely získania mydla. 

Môže obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie. 

Glycerín 13.8.2 Produkt získaný z/zo: 

– oleochemického procesu: a) štiepenia olejov/tukov, po ktorom nasleduje 

koncentrácia sladkých vôd a rafinácia destiláciou (pozri položku 20 slovníka 

procesov v časti B) alebo proces výmeny iónov; b) transesterifikácie prírodných 

olejov/tukov s cieľom získať metylestery mastných kyselín a surovú sladkú 

vodu, po ktorej nasleduje koncentrácia sladkej vody s cieľom získať surový 

glycerol a proces rafinácie destiláciou alebo proces výmeny iónov, 

– výroby bionafty (metylestery alebo etylestery mastných kyselín) 

transesterifikáciou olejov a tukov nešpecifikovaného rastlinného a živočíšneho 

pôvodu s následnou rafináciou glycerínu. Minimálny obsah glycerolu: 99 % 

sušiny, 

– zmydelňovania olejov/tukov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu za 

normálnych okolností s alkáliami/alkalickými zeminami na účely získania mydiel, 

po ktorom nasleduje rafinácia surového glycerolu a destilácia. 

Môže obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie. 

 

 
 

Sója a slnečnicové semená môžu byť lúpané, čoho výsledkom je šrot s nízkym 
obsahom vlákniny, a teda s vysokým obsahom bielkovín („vysokoproteínový“ šrot na 
rozdiel od „nízkoproteínového“ šrotu). 

 
Medzi ďalšie spracovávané olejnaté semená patria ľanové semená, sezamové 

semená, kukuričné klíčky a semená maku. Medzi ďalšie spracovávané oleje patrí 

maslovníkový, ilipový, svetlicový a podzemnicový olej. 
 
Uvedený zoznam bude podľa potreby upravený v závislosti od priemyselného vývoja 
v odvetví výroby rastlinných olejov a bielkovinových šrotov alebo od vývoja právnych 

predpisov EÚ o kŕmnych surovinách, napr. od revízie Katalógu kŕmnych surovín. 
 

Uvedený zoznam nie je úplný. Pre všetky produkty, ktoré sa predávajú ako kŕmne 
suroviny, musí byť k dispozícii vyhodnotenie rizika vypracované podľa tejto príručky.  
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3.  Prehľad hlavných procesov 
 

3.1. DRVENIE OLEJNATÝCH SEMIEN 
 

3.1.1. ČISTENIE, SUŠENIE A PRÍPRAVA SEMIEN/BÔBOV 

Ako prvý krok sa semená/bôby vyčistia a vysušia. Cudzí materiál (napr. kamene, 
sklo a kov) sa odstráni osievaním a pomocou magnetov a zlikviduje sa mimo 
krmivového reťazca. 

Pri sušení nesmie dochádzať ku kontaktu s plynnými spalinami, pokiaľ sa nepoužíva 
zemný plyn. 

Niektoré olejniny, ako sú sójové bôby a slnečnicové semená, sa môžu po vyčistení 
lúpať. Šrot má po olúpaní nižší obsah surovej vlákniny, a teda vyšší obsah bielkovín. 
Sójové šupky možno použiť aj na kŕmne účely, a to buď v pôvodnom stave, alebo 
v peletizovanej forme. 
 

 
3.1.2. DRVENIE A ZAHRIEVANIE 

Semená s vysokým obsahom oleja, ako sú repkové a slnečnicové semená, sa 
zvyčajne po predhriatí mechanicky lisujú. Vylisovaný koláč obsahuje až 18 % oleja 
a ďalej sa spracúva v extraktore. V niektorých prípadoch je vylisovaný koláč 
podrobený ďalšiemu intenzívnemu lisovaniu. Tým sa obsah oleja zníži pod 10 % 
a výlisok sa potom predáva na kŕmne účely. Sójové bôby majú relatívne nízky obsah 
oleja. Bôby sa tepelne spracúvajú a mechanicky drvia na suroviny/vločky, ktoré 
potom prechádzajú ďalšou extrakciou. 

Niekedy sa olejnatá surovina lisuje bez zahrievania; tieto oleje sú známe ako oleje 

lisované za studena. Keďže lisovaním za studena sa neextrahuje všetok olej, tento 
postup sa používa iba pri výrobe niektorých špeciálnych jedlých olejov, napr. 

olivového oleja. 
 

3.1.3. EXTRAKCIA ROZPÚŠŤADLAMI 

Extrakcia rozpúšťadlami sa používa na oddelenie oleja od semien/bôbov. 
Predspracované semená/bôby sa spracúvajú vo viacstupňovom protiprúdovom 
procese s rozpúšťadlom, až kým sa obsah zvyškového oleja nezníži na najnižšiu 
možnú úroveň. Ako extrakčné rozpúšťadlo sa bežne používa hexán.  
Zmes oleja a rozpúšťadla sa nazýva miscela. Miscela sa destiláciou rozdelí na dve 
zložky – olej a rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo sa recykluje, aby sa mohlo znova použiť 
v procese extrakcie. 
 

3.1.4. ODSTRAŇOVANENIE ROZPÚŠŤADLA A TOASTOVANIE 

Šrot s obsahom hexánu sa upravuje v toasteri na odstránenie rozpúšťadla pomocou 
nepriameho zahrievania a pary. Proces toastovania s odstraňovaním rozpúšťadla 

slúži na tri účely. Po prvé, získať späť rozpúšťadlo zo šrotu, po druhé, zvýšiť nutričnú 
hodnotu šrotu, napr. znížením obsahu glukozinolátov alebo trypsínových inhibítorov, 

a po tretie, minimalizovať riziko biologickej kontaminácie. 
 

3.1.5. SUŠENIE, CHLADENIE, SKLADOVANIE 

S cieľom získať stabilnú kŕmnu surovinu, ktorá je vhodná na prepravu a 
skladovanie, sa šrot následne vysuší a ochladí. Šrot z olejovín sa vo všeobecnosti 
skladuje v silách. Balenie do vriec je obmedzené na výnimočné prípady. Aby sa šrot 
nelepil na stenu sila, bežne sa doň pridáva protihrudkové činidlo (ako napríklad 
minerálna hlinka). Je to dôležité najmä vtedy, keď silá dosahujú značné výšky. 
Používajú sa protihrudkové činidlá, ktoré sú povolené právnymi predpismi EÚ 
platnými pre krmivá. 
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3.2.  RAFINÁCIA 
 

Surové oleje získané lisovaním a/alebo extrakciou sa niekedy používajú priamo na 
potravinárske a kŕmne účely. Vo väčšine prípadov sa však surové oleje rafinujú. 

Pri rafinácii surových olejov dochádza k odstraňovaniu gúm alebo surových lecitínov 

a voľných mastných kyselín z oleja s cieľom dosiahnuť neutrálnu chuť jedlého oleja 
a zároveň zachovať výživovú hodnotu a zaistiť kvalitu a stabilitu produktu.  

 
3.2.1. ODGLEJOVANIE: CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA RAFINÁCIA 

Odglejovanie je prvým krokom rafinácie a predstavuje odstránenie gúm/surových 

lecitínov z oleja. Pri tomto procese sa surový olej upravuje vodou, enzýmami alebo 
kyselinou potravinovej akostnej triedy pri zvýšených teplotách. Hydratované gumy 
sa odstránia na konci tohto kroku alebo po neutralizácii. Gumy sú surovina na výrobu 

lecitínov.  
 

3.2.2. NEUTRALIZÁCIA: CHEMICKÁ RAFINÁCIA 

Voľné mastné kyseliny sú zodpovedné za kyslosť oleja. Chemická rafinácia je 
tradičný spôsob rafinácie olejov, ktorý zahŕňa proces neutralizácie voľných mastných 

kyselín v surovom oleji. Počas neutralizácie sa olej upravuje alkalickým roztokom 
potravinovej akostnej triedy (roztokom hydroxidu sodného), ktorý reaguje s voľnou 

mastnou kyselinou a vytvorí s ňou mydlový roztok.  
 
Mydlový roztok – spolu s vyzrážanými gumami (ak sú ešte prítomné) – sa oddelí od 

oleja pomocou centrifugácie. Mydlové roztoky zvyčajne obsahujú 40 % vody a 60 % 
tukových látok (voľných mastných kyselín, triglyceridov). V prevádzkach, ktoré drvia 

olejoviny a zároveň rafinujú oleje z nich (integrované drvenie a rafinácia), sa mydlo 
a gumy môžu pridať naspäť do šrotu alebo výliskov, a to v pomernom množstve 
približne 1,5 %.  

Mydlový roztok sa takisto môže predať na trh ako kŕmna surovina s označením 
„mydlový roztok“ alebo sa môže spracovať pôsobením kyseliny na kyslé oleje. 

Výroba gúm a mydlového roztoku v rámci integrovaného drvenia a rafinácie 
predstavuje proces neustáleho odstraňovania gúm a voľných mastných kyselín 
z olejov a nepretržitého pridávania týchto gúm a mydlových roztokov do šrotu alebo 

výliskov. Jednotlivé zložky mydlového roztoku sú prirodzenou súčasťou semien 
a bôbov. To znamená, že do procesu drvenia sa vracajú len prirodzené zložky 

oddelené od semien a bôbov. To, či prevádzky na integrované drvenie a rafináciu 
pridávajú mydlové roztoky do šrotu alebo výliskov, závisí od vybavenia prevádzky 
a nie od každodenných rozhodnutí vedenia.  

Na stretnutí, ktoré sa konalo 17. a 18. januára 2013, Stály výbor pre potravinový 
reťazec a zdravie zvierat, sekcia pre výživu zvierat, uznal šroty a výlisky, do ktorých 

boli v prevádzkach na integrované drvenie a rafináciu pridané mydlové roztoky, za 
kŕmne suroviny. 

 
3.2.3. BIELENIE: CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA RAFINÁCIA 

Účelom bielenia (alebo odfarbovania) je znížiť množstvo pigmentov, ako sú 

karotenoidy a chlorofyl, ale tento proces okrem toho odstraňuje aj zvyšky fosfatidov 

(fosfolipidov), mydiel, stopy kovov, oxidačné produkty a bielkoviny. Tieto stopové 
zložky narúšajú ďalšie spracovanie. Znižujú kvalitu konečného produktu 
a odstraňujú sa adsorpciou pomocou aktívnej hlinky alebo kremičitej hlinky. 

V integrovaných prevádzkach na drvenie a rafináciu sa použitá bieliaca hlinka môže 
vrátiť späť do šrotu. Bieliaca hlinka pochádzajúca z čisto rafinovacích a/alebo 

stužovacích prevádzok, ktorá môže obsahovať nikel, je vylúčená z recyklácie do 
kŕmnych surovín a likviduje sa mimo krmivového reťazca. Ak sú v surovom oleji 
prítomné ťažké polycyklické aromatické uhľovodíky, na ich odstránenie sa používa 

aktívne uhlie. Bieliaca hlinka obsahujúca aktívne uhlie sa likviduje mimo 
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krmivárskeho sektora. 
 

3.2.4. WINTERIZÁCIA: VOLITEĽNE AJ CHEMICKÁ, AJ FYZIKÁLNA RAFINÁCIA 

Winterizácia je proces, pri ktorom sa pri nižších teplotách kryštalizujú a v priebehu 

filtrovania odstraňujú vosky, aby sa zabránilo zakaleniu kvapalnej zložky. Filtračný 
koláč, ktorý zostane po procese filtrovania, sa skladá z oleja, voskov a filtračnej 

pomôcky. Filtračný koláč je možné recyklovať do toastera a pridávať do šrotu 
(v integrovaných prevádzkach na drvenie a rafináciu) alebo predávať ako kŕmna 
surovina (samostatná rafinéria). Pojem winterizácia sa pôvodne používal pred 

desaťročiami, kedy sa v rámci tohto procesu vystavoval zimným teplotám bavlníkový 
olej. Procesy winterizácie, pri ktorých sa na riadenie kryštalizácie používa teplota, sa 

vykonávajú pri slnečnicovom a kukuričnom oleji. Tento proces sa označuje aj ako 
odparafínovanie. 
 

3.2.5. DEZODORÁCIA: CHEMICKÁ RAFINÁCIA 

Dezodorácia je proces vákuovej destilácie s použitím pary, ktorým sa odstraňujú 
pomerne prchavé zložky spôsobujúce nežiaduce chute, farby a pachy v tukoch 

a olejoch. Je to možné vďaka veľkým rozdielom prchavosti medzi týmito nežiaducimi 
látkami a triglyceridmi. 

Účelom dezodorácie je odstrániť pachy, pachute a iné 

prchavé látky, ako sú pesticídy a ľahké polycyklické aromatické 

uhľovodíky, pomocou stripovania. Starostlivým vykonaním tohto procesu sa zároveň 

zlepší stabilita a farba oleja, pričom sa zachová jeho výživová hodnota. 

V závislosti od času zotrvania v dezodoračnom zariadení proces prebieha vo vákuu 
(0,5 – 8 mbar) a pri teplotách 180 – 270 °C 

s použitím stripovacieho média, ako je para alebo dusík, pretože látky zodpovedné 
za pachy a príchute sú zvyčajne prchavé. Podmienky sa môžu podľa potreby upraviť 
v rámci týchto rozsahov tak, aby sa zabezpečilo odstránenie konkrétnych látok. 

V tomto kroku sa dosiahne ďalšie odstránenie bielkovín. 

 
3.2.6. DESTILÁCIA: FYZIKÁLNA RAFINÁCIA 

Fyzikálna rafinácia odstraňuje voľné mastné kyseliny pomocou destilácie, keďže bod 

varu voľnej mastnej kyseliny je nižší než bod varu triglyceridu oleja. Voľné mastné 
kyseliny z fyzikálnej rafinácie sa označujú ako destiláty mastných kyselín. 
Samostatné rafinérie, t. j. také, ktoré produkujú surové oleje a nezaoberajú sa 

drvením olejovín, často používajú fyzikálnu rafináciu pri tropických olejoch, ako sú 
palmový olej, palmojadrový olej a kokosový olej. Integrované prevádzky na drvenie 

a rafináciu môžu tiež používať fyzikálnu rafináciu, napríklad pri výrobe repkového, 
slnečnicového a sójového oleja. Fyzikálna rafinácia nezahŕňa proces neutralizácie 
surového oleja, a teda pri nej nevzniká mydlový roztok.  
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3.3. ÚPRAVY OLEJOV A TUKOV 

 
3.3.1. HYDROGENÁCIA/STUŽOVANIE 

Hydrogenácia je proces, počas ktorého vodík reaguje v miestach nenasýtenosti 
mastných kyselín. Cieľom hydrogenácie je získať oleje a tuky s konkrétnymi profilmi 
topenia alebo oxidačnou stabilitou znížením počtu nenasýtených dvojitých väzieb 
v oleji alebo tuku.  

K hydrogenácii dochádza reakciou oleja s vodíkovým plynom 

v prítomnosti tepla a kovových katalyzátorov, napr. niklu. 

 
3.3.2. INTERESTERIFIKÁCIA 

Lepší profil topenia olejového/tukového systému sa dá dosiahnuť aj 

interesterifikáciou, ktorá je definovaná ako výmena mastných kyselín z rôznych 
tukov/olejov v glycerolovom hlavnom reťazci. 
Existujú dva typy procesov interesterifikácie: chemický a enzymatický.  

Chemická interesterifikácia v prítomnosti základných katalyzátorov, napr. metoxidu 

sodného, vedie k neselektívnej alebo náhodnej zmene usporiadania mastných kyselín. 
V priemysle sa častejšie používa interesterifikácia pomocou imobilizovaných lipáz, pri 

ktorej dochádza k selektívnej zmene pozície mastných kyselín v triglyceridoch. 

Výstupný produkt sa po interesterifikácii bieli (ak je to potrebné) a (opakovane) 
dezodoruje. 

 
3.3.3. FRAKCIONÁCIA 

Dĺžka reťazca triglyceridu určuje jeho bod topenia. Frakcionácia predstavuje riadenú 
kryštalizáciu, pri ktorej sa odstránia tuhé látky pomocou rozpúšťadiel alebo 

procesom winterizácie či lisovania. Lisovanie sa vykonáva použitím hydraulického 
lisu alebo vákuového filtračného systému. 

Frakcionácia sa používa pri výrobe špeciálnych tukov z palmového a palmojadrového 
oleja. 

 
3.3.4. ŠTIEPENIE 

Pri štiepení esterových väzieb triglyceridov pomocou vody pod vysokým tlakom 

vznikajú mastné kyseliny a glycerolové molekuly. Glycerol sa pôsobením vody 
oddelí. 
 

Uvádzané vývojové diagramy znázorňujú tieto hlavné používané postupy: 

– drvenie olejnatých semien, 

– chemická rafinácia oleja, 

– fyzikálna rafinácia oleja, 

– druhotné spracovanie rafinovaného oleja. 
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3.4. VÝVOJOVÝ DIAGRAM DRVENIA 
 

 

 

  

Vývojový diagram drvenia olejnatých semiena 

Semeno 

Drvenie 

a zahrievanie 

Predbežné 

lisovanie 

Extrakcia 

rozpúšťadla 

Odstránenie rozpúšťadla 

destiláciou/stripovaním 

 

Surový olej 
Strany 19, 37 a 54

d 

 

odglejovanie 

Surový olej 

odglejovanie 

Filtračná 

pomôcka 

z bieleniab 

Odstránenie 

rozpúšťadiel 
Toastovanie 

Sušenie 
Chladenie 

Šrot 
Strany 20, 38 a 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 rafinácieb 

Mydlový 

roztok 

z winterizácieb 

Použitá 

bieliaca 

hlinka 

Čistenie, 

sušenie, 

lúpanie 

Šupky 

Rozpúšťadlo 

Výlisok 

Protihrudkové 

činidlo 

a Typický vývojový diagram; poradie jednotlivých krokov spracovania sa môže líšiť v závislosti od 

výrobnej prevádzky. 
b Číslo predstavuje označenie v Katalógu kŕmnych surovín z nariadenia Komisie č. 68/2013. 
c Vzťahuje sa len na integrované prevádzky na drvenie a rafináciu. 
d Tieto čísla strán sa vzťahujú na bezpečnostné vyhodnotenia v dodatku. 

Intenzívne 

lisovanie 
Výlisok 

(2.1.4.2, 2.1.4.6)
c 
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3.5. VÝVOJOVÝ DIAGRAM CHEMICKEJ RAFINÁCIE 
 

 

  

Vývojový diagram rafinácie: chemická rafináciaa 

 

Surový olej 

z destilácie/stripova

nia 

z predbežného 

lisovania 

Odglejovanie 

Surový 

odglejovaný 

olej 
(2.20.1)

c 

Neutralizácia 

Bielenie 

Winterizácia 

Dezodorizácia 

Rafinovaný olej 
Strany 23, 41, 59, 73, 90d 

(2.20.1)
c 

Deodestilát 
Strany 26, 44, 62, 76, 93d 

Alkalický 

roztok 

Aktívne uhlie 

(voliteľné) 

Filtračná 

pomôcka 

Surové 

lecitíny 
(mokré 

gumy) 
(2.21.1)

c 

Sušenie 

Lecitín 

Soli  

mastných 

kyselín 
(13.6.4)

c 

toastovanie 

s odstraňovaním 

rozpúšťadlab 

Filtračná 

pomôcka 

Štiepenie Kyseliny 

Slaná voda 
Kyslý olej 

Strany 25, 43, 61, 75, 92d 

(13.6.1)c 

Použitá 

bieliaca 

hlinkab 

extrakcia 

rozpúšťadlae 

toastovanie 

s odstraňovaním 

rozpúšťadlae 

Kyseliny 

Mydlový 

roztok 
(13.6.8)

c 

a Typický vývojový diagram; poradie jednotlivých krokov spracovania sa môže líšiť v závislosti od výrobnej prevádzky. 
b Použitá bieliaca hlinka s aktívnym uhlím sa v integrovaných prevádzkach na drvenie a rafináciu nevracia späť do šrotu 

a likviduje sa mimo krmivového reťazca. 
c Číslo predstavuje označenie v Katalógu kŕmnych surovín z nariadenia Komisie č. 68/2013. 
d Tieto čísla strán sa vzťahujú na bezpečnostné vyhodnotenia v dodatku. 
e Vzťahuje sa len na integrované prevádzky na drvenie a rafináciu. 

 

Bieliaca 

hlinka 
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3.6. VÝVOJOVÝ DIAGRAM FYZIKÁLNEJ RAFINÁCIE 
 

 

 

  

Vývojový diagram rafinácie: fyzikálna rafináciaa 

Surový olej 

Odglejovanie 

Bieliaca 

hlinka 

Winterizácia Filtračná 

pomôcka 

Bielenie 

extrakcia 

rozpúšťadlae 
Destilácia 

Filtračná 

pomôcka 

Destiláty  

mastných kyselín 
Strany 24, 42, 60, 74, 91

d 

(13.6.5)
c 

do toastera na 

odstránenie 

rozpúšťadiele 

Použitá 

bieliaca 

hlinkab 

Kyseliny 

Aktívne uhlie 

(voliteľné) 

Rafinovaný 

 olej 
Strany 23, 41, 59, 73, 90

d 

 

Surové lecitíny 

(mokré gumy) 

(2.21.1)c 

toastovanie 

s odstraňovaním 

rozpúšťadlab 

Surový 

odglejovaný 

olej (2.20.1)c 

a Typický vývojový diagram; poradie jednotlivých krokov spracovania sa môže líšiť v závislosti od výrobnej 

prevádzky. 
b Použitá bieliaca hlinka s aktívnym uhlím sa v integrovaných prevádzkach na drvenie a rafináciu nevracia späť do 

šrotu a likviduje sa mimo krmivového reťazca. 
c Číslo predstavuje označenie v Katalógu kŕmnych surovín z nariadenia Komisie č. 68/2013. 
d Tieto čísla strán sa vzťahujú na bezpečnostné vyhodnotenia v dodatku. 
e Vzťahuje sa len na integrované prevádzky na drvenie a rafináciu. 
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3.7. VÝVOJOVÝ DIAGRAM DRUHOTNÉHO SPRACOVANIA 
 

 

 

  

Vývojový diagram druhotného spracovania 

Surový, rafinovaný alebo 

spracovaný olej 

Hydrogenácia 
Interesterifikácia 

chemická/ 

enzymatická 

Štiepenie + frakčná 

destilácia Frakcionácia 

Hydrogenovaný 

olej 
(2.20.1)a 

Interesterifikovaný olej Mastné kyseliny 

zo štiepenia 

(13.6.6, ak zo surového 

oleja, 13.6.7, ak 

z rafinovaného oleja)a 

Glycerín 
(13.8.1, 13.8.2)* 

Oleín Stearín 

na rafináciu (potenciálne) 

a Číslo predstavuje označenie v Katalógu kŕmnych surovín z nariadenia Komisie č. 68/2013. 



 

Príručka EFISC – Referenčný odvetvový dokument o výrobe bezpečných kŕmnych surovín z drvenia olejnatých 

semien a rafinácie rastlinných olejov 

 18 

4. Metodika vyhodnocovania bezpečnostných rizík 
v potravinovom a krmivovom reťazci podľa federácie FEDIOL 

 
4.1. PREHĽAD PLODÍN PODLIEHAJÚCICH VYHODNOTENIU BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK 

V KRMIVOVOM REŤAZCI 
 repkové semená 

 sójové bôby 
 slnečnicové semená 
 palmové plody a palmové jadrá  

 kokosové orechy 
 

4.2. AKO FEDIOL VYKONAL VYHODNOTENIE RIZÍK REŤAZCA  
 

FEDIOL postupoval podľa metodiky uvedenej v Príručke v kapitole 6 – Systém HACCP. 

 
1.1. Pre jednotlivé plodiny obsahujúce olej vypracoval FEDIOL vývojový diagram, 

ktorý zahŕňa tieto prvky reťazca: pestovanie plodiny, skladovanie a preprava 
pozberaných olejnatých semien alebo olejnatých plodov, ich spracovanie na 
rôzne produkty bohaté na olej a bielkoviny a ich skladovanie a konečná preprava 

do potravinárskeho/krmivárskeho priemyslu. Kŕmne suroviny palmojadrový šrot 
a kokosový šrot nie sú súčasťou tohto vyhodnotenia rizík, pretože spoločnosti, 

ktoré ich vyrábajú, nie sú členmi federácie FEDIOL. 
 

1.2. Pre jednotlivé prvky reťazca opísal FEDIOL nebezpečenstvá z hľadiska 

bezpečnosti potravín/krmív, ktorých výskyt sa dá opodstatnene očakávať 
v danom bode reťazca, ak by neboli zavedené žiadne bezpečnostné opatrenia. 

Pre jednotlivé kroky spracovania (drvenie a/alebo rafinácia a ďalšie spracovanie) 
boli všeobecne opísané nebezpečenstvá súvisiace so zariadeniami. Bezpečnosť 

ohrozujú biologické (B), chemické (CH) alebo fyzikálne (F) látky v produkte 
alebo jeho stav, kvôli ktorým je daný produkt škodlivý pre zdravie ľudí alebo 
zvierat.  

 
1.3. V prvkoch reťazca, ktoré zahŕňajú poľnohospodárske činnosti, ako sú pestovanie 

plodín, preprava a skladovanie zozbieraných olejnatých semien alebo olejnatých 
plodov, sušenie olejnatých semien a drvenie olejnatých plodov, je riadenie 
nebezpečenstiev zodpovednosťou prevádzkovateľov pôsobiacich v tejto časti 

reťazca. To je dôvod, prečo boli nebezpečenstvá, ktoré sa v týchto častiach 
reťazca vyskytujú, iba identifikované, ale ich riziká neboli ďalej vyhodnocované 

(bez vyhodnotenia pravdepodobnosti a závažnosti). Nebezpečenstvá uvedené vo 
vyhodnotení rizík, ktoré vypracoval FEDIOL, však umožnia miestnym 
prevádzkovateľom, aby prijali potrebné opatrenia. Členovia FEDIOL-u si ich 

overia, keď budú aktívne pôsobiť v týchto reťazcoch. Kontrolné opatrenia pre 
tieto nebezpečenstvá by sa mali napokon prijať aj na úrovni drvenia alebo 

rafinácie. 
 

1.4. Vyhodnotenia rizík sa môžu medzi výrobcami rastlinných olejov a bielkovinových 

šrotov líšiť napríklad v závislosti od pôvodu surovín a jednotlivých a konkrétnych 
podmienok pri spracovávaní u spracovateľa. 

 
Navyše v týchto tabuľkách nie je uvedený operačný program nevyhnutných 
predpokladov ani kritický kontrolný bod, pretože rozhodnutie vedúce k ich 

stanoveniu by malo byť v súlade so skutočnými podmienkami každého 
výrobného závodu alebo výrobnej linky. 
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1.5. FEDIOL zdôvodnil vyhodnotenie rizík. 
 

1.6. FEDIOL skontroloval, či právne predpisy EÚ alebo obchodné normy (napr. normy 
federácií FEDIOL a FOSFA alebo asociácie NOFOTA) stanovujú limity pre 

príslušné nebezpečenstvo, a ak áno, uviedol ich. 
 

1.7. Balenie tovaru nepatrí do rozsahu tejto metodiky pre hodnotenie analýz rizík 

reťazcov. Preprava dodávok „zo závodu“ je tiež mimo rozsahu tejto metodiky. 
 

Vyhodnotenia bezpečnostných rizík potravinových a krmivových reťazcov 
zahŕňajúcich sójové bôby, repkové semená, slnečnicové semená, palmový olej, 
palmojadrový olej a kokosový olej sú pripojené nižšie a sú k dispozícii aj na 

webovom sídle FEDIOL-u: http://www.fediol.eu.  
Ako je uvedené vyššie, každé vyhodnotenie rizík pozostáva z týchto častí: 

 vývojový diagram znázorňujúci celý dodávateľský reťazec, 
 hárky analyzujúce riziká v jednotlivých bodoch dodávateľského reťazca, t. j. 

v rámci pestovania, sušenia, drvenia, rafinácie, skladovania a prepravy.  

Pokiaľ ide o hárky o skladovaní a preprave v rámci slnečnicového, repkového, 
palmového (palmojadrového) a kokosového reťazca, pozrite hárky pre sójové bôby. 

 
 
FEDIOL bude posudzovať vyhodnotenie bezpečnosti potravín a krmív 

v reťazcoch olejnatých semien a olejnatých plodov každé dva roky. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja   

  

   Pestovanie repkových semien 

   Repkové semená 

         Čistenie 

Sušenie pri prvovýrobe 

  Sušené repkové semená 

(A) Preprava   Skladovanie 

Vývojový diagram výrobného reťazca produktov z repkového oleja na kŕmne použitie v EÚ 

(R
af

in
ác

ia
 

ča
st

i d
áv

ky
) 

(A) Preprava 

 

4.1. 

Výroba 
rafinovaného 

oleja 

4.2. 

Výroba 
destilátov 
mastných 

kyselín 
z repky 

 

4.3. 

Výroba 
repkových 

kyslých 

olejov 

4.4. 

Výroba 
repkových 

deodestilátov 

4. Rafinácia 

1. Pestovanie repkových 

semien 

   Repkové semená 

      Čistenie 

2. Sušenie pri prvovýrobe 

Sušené repkové 

semená 

Použitá bieliaca hlinka Filtračné 

pomôcky 

Soli mastných 

kyselín 

Surový odglejovaný 

repkový olej 

3. Drvenie repkových semien 

Lecitíny 
3.2. Výroba surových lecitínov (gúm) 

3.1. Výroba surového oleja 

3.3. Výroba repkového extrahovaného šrotu 

                (B) Preprava 

Rafinovaný 

repkový olej 

Repkové 

deodestiláty 

Destiláty mastných 

kyselín z repky 

Repkové kyslé oleje 

Výroba vedľajšieho produktu repkových mastných kyselín 

Výroba repkových mastných kyselín 

Štiepenie a destilácia (oleochemický priemysel) 

Repkový extrahovaný 

šrot 
  (A) Preprava 

Vedľajší produkt repkových mastných kyselín 

 

(B) Preprava 

   Miešanie 

KRMIVÁRSKY 

PRIEMYSEL EÚ 

Repkové 

mastné 

kyseliny 

zo štiepenia 

MIMO EÚ 

V RÁMCI EÚ 
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja   

5. Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného 

šrotu a repkového oleja  

 1. Pestovanie repkových semien* 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C    Tretie krajiny vyvážajúce repkové semená 

pracujú s pozitívnymi zoznamami 

o používaní pesticídov počas pestovania, 

ktoré môžu byť v prípade niektorých látok 

v rozpore s európskymi právnymi 

predpismi o rezíduách pesticídov.  

 

Repkové semená pochádzajúce 

z mokrých oblastí môžu mať vysokú 

hladinu fungicídov. 

Nariadenie (ES) č. 396/2005 

zakazuje uvádzať na trh 

komodity, ktoré nespĺňajú 

maximálne hladiny rezíduí 

(MRL) stanovené v prílohách. 

Nariadením (ES) č. 178/2006 

sa stanovuje príloha I 

uvádzajúca zoznam potravín 

a krmív, na ktoré sa vzťahujú 

maximálne hladiny rezíduí 

pesticídov. Nariadenie (ES) 

č. 149/2008 ustanovuje 

prílohy II, III a IV, v ktorých sa 

stanovujú maximálne hladiny 

rezíduí pre produkty uvedené 

v prílohe I. 

  

GMO neschválené v EÚ B    Rozdielne tempo schvaľovania nových 

GMO v EÚ a v tretích krajinách, z ktorých 

sa dovážajú olejnaté semená. Riziko, že 

olejnaté semená dovezené do EÚ budú 

obsahovať stopy GMO neschválených 

v EÚ. 

  Ide skôr o problém 

dodržiavania právnych 

predpisov než 

o problém bezpečnosti 

potravín. 

Fytotoxíny C    Repkové semená môžu obsahovať burinu. Limity pre maximálny obsah 

toxických semien burín sú 

stanovené v smernici 

2002/32/ES. 

 Vizuálna prehliadka 

repkových semien. 

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v dokumente o metodológii, odsek 2.3.  
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja   2. Sušenie repkových semien pri prvovýrobe*  

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY 

A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminanty spôsobené 

sušením  

        

– dioxín C    Spaľovanie odpadu môže 

viesť k tvorbe dioxínov. 

Prevádzky s drvičkami 

doposiaľ zaznamenali nižšiu 

úroveň dioxínov v surových 

repkových semenách ako je 

detekčný limit. 

Kódex postupov pri 

predchádzaní kontaminácii 

potravín a krmív dioxínmi 

a dioxínom podobnými 

PCB a jej znižovaní 

(Kódex CAC/RCP 62-

2006). 

 Správna výrobná prax odporúča 
používať palivá, ktoré negenerujú 
dioxíny a dioxínom podobné 
zlúčeniny ani iné škodlivé 
kontaminanty.  

V prípade priameho ohrevu treba 

používať vhodné horáky. Na 

zabezpečenie toho, aby procesy 

sušenia alebo zohrievania neviedli 

k zvýšeným hladinám dioxínov 

a dioxínom podobných PCB, je 

potrebné zabezpečiť monitorovanie. 

Ako palivo na priame sušenie sa 

nesmú používať odpadové látky. 

 

Pri kŕmnych surovinách 

pochádzajúcich z repkových semien 

sa musia dodržiavať limity pre 

dioxíny a dioxínom podobné PCB 

stanovené v smernici 2002/32/ES. 

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v dokumente o metodológii, odsek 2.3. 
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  

  
Zariadenia: drvenie repkových semien, rafinácia a spracovanie 
oleja 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Hydraulické oleje alebo 

mazivá zo zariadení 

C nízka vysoká 3 Hydraulické oleje a mazivá môžu 

obsahovať toxické zlúčeniny. 

 Program nevyhnutných 

predpokladov by mal 

zabezpečiť, aby nedošlo ku 

kontaminácii produktu 

hydraulickými olejmi alebo 

mazivami, ktoré nie sú 

potravinovej akostnej triedy, 

a aby sa minimalizovalo riziko 

kontaminácie produktu 

hydraulickými olejmi 

a mazivami potravinovej 

akostnej triedy. Program 

nevyhnutných predpokladov 

by mohol zahŕňať 

zaznamenávanie použitých 

množstiev. 

 

Kontaminanty vo vode, ako 

sú PFOS a PFOA 

 

C nízka stredná 2 Voda sa používa v procesoch drvenia 

a rafinácie. 

Podľa nariadenia (ES) č. 

183/2005 by mala mať voda 

používaná pri výrobe krmiva 

vhodnú kvalitu. 

  

Čistiace prostriedky 

a chemické látky do kotlov 

C stredná stredná 3 Čistiace prostriedky a para (s použitím 

chemických látok do kotlov) prichádzajú 

do kontaktu s produktom. 

 Čistiace prostriedky použité 

vo výrobnom systéme by sa 

mali opláchnuť. Čistiace 

prostriedky a chemické látky 

používané na kotly musia byť 

vhodné na použitie 

v potravinárskom priemysle. 

 

Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadení 

C stredná vysoká 4 Nečlenovia FEDIOL-u môžu ešte stále 

používať tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Podľa kódexu postupov 

FEDIOL-u pri ohreve jedlých 

Na ohrev použite horúcu vodu 

alebo paru. V opačnom 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja    

 

olejov počas spracovania nie 

je používanie tepelných 

vykurovacích kvapalín 

povolené. 

prípade by malo kontrolné 

opatrenie zabezpečiť, aby 

nedošlo ku kontaminácii 

produktu tepelnými 

vykurovacími kvapalinami. 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja   3. Drvenie repkových semien 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Toxíny z látok používaných 

na ochranu pred škodcami 

C nízka vysoká 3 Otrávené zrno z otvorených 

škatúľ by mohlo skončiť 

v potravinovom reťazci. 

 Musí sa vykonávať program 

na ochranu pred škodcami, 

ktorý je vhodný na použitie 

v potravinovom reťazci. 

 

Toxické zlúčeniny z hexánu 

napr. benzén 

C nízka vysoká 3 Priemyselný hexán môže 

obsahovať toxické zlúčeniny. 

Smernica 2009/32/ES 

stanovuje kritériá čistoty pre 

použitie hexánu počas 

drvenia olejnatých semien.  

Musí sa používať hexán 

potravinovej akostnej triedy. 

 

Cudzí materiál, ako je sklo, 

drevo, kovy atď. 

F stredná stredná 3 Môže byť prítomný cudzí 

materiál. 

 Mal by byť zavedený systém 

na odstraňovanie cudzích 

materiálov. 

 

 

  



 

Príručka EFISC – Referenčný odvetvový dokument o výrobe bezpečných kŕmnych surovín z drvenia olejnatých semien a rafinácie rastlinných olejov 

 26 

Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja   3.1. Výroba surového oleja  

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminanty z filtračných 

pomôcok 

C nízka vysoká 3 Surový olej môže potenciálne 

vymyť kontaminanty 

z filtračnej pomôcky. 

 Musia sa používať filtračné 

pomôcky vhodné na použitie 

v potravinárskom priemysle. 

 

Minerálne oleje 

z regeneračného systému 

s poruchou 

C stredná stredná 3 Minerálne oleje potravinovej 

akostnej triedy so stredne 

nízkou viskozitou sa 

používajú na regeneráciu 

hexánu. Je v záujme 

prevádzky s drvičkami 

regenerovať maximálne 

možné množstvo hexánu, 

a tým udržiavať regeneračný 

systém v dobrom stave. 

 Minerálny olej regeneračného 

systému musí byť 

potravinovej akostnej triedy. 

Program nevyhnutných 

predpokladov by mal 

zabezpečiť, aby nedošlo ku 

kontaminácii produktu olejmi, 

ktoré nie sú potravinovej 

akostnej triedy, a aby sa 

minimalizovalo riziko 

kontaminácie produktu olejmi 

potravinovej akostnej triedy. 

Program nevyhnutných 

predpokladov by mohol 

zahŕňať zaznamenávanie 

použitých množstiev. 

Limit podľa holandskej 

správnej výrobnej praxe pre C 

(10 – 40) v olejoch je 400 

mg/kg. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania 

rezíduí pesticídov v repkových 

semenách vyplýva, že hladiny 

rezíduí spĺňajú zákonné limity.  

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) 

č. 396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný 

faktor pesticídov na spracované 

produkty pod podmienkou, že je 

zaistená bezpečnosť potravín. 

V stanovisku FEDIOL-u 

(11SAF181) sa uvádza, že 

v závislosti od priemerného 

obsahu oleja v repkových 

semenách, ktorý sa pohybuje 

v rozmedzí od 40 % do 45 %, by 

 * V prípade repkových semien 

určitého pôvodu existuje 

stredná pravdepodobnosť 

prekročenia MRL pre rezíduá 

konkrétnych pesticídov. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  sa na stanovenie MRL v repkovom 

oleji mal použiť faktor spracovania 

2,5. 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných 

pesticídov môžu byť prítomné 

v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu 

v surovom repkovom oleji je 

však veľmi nízka.  

Limity pre rad rezíduí pesticídov 

v krmivách sa stanovujú v smernici 

2002/32/ES. 

  

Dioxín C veľmi nízka vysoká 2    V kódexe postupov FEDIOL-u 

pri zhromažďovaní údajov 

o prevalencii kontaminantov 

v produktoch z oleja a šrotu 

sa v prílohe o dioxíne 

uvádzajú požiadavky na 

testovanie dioxínov 

v repkových semenách 

pochádzajúcich z konkrétnych 

zemepisných oblastí. 

Hexán, ktorý zostáva 

v surovom oleji po 

regenerácii 

C vysoká nízka 3 Po hexánovej extrakcii oleja 

a následnej regenerácii 

hexánu z oleja zostanú 

v surovom oleji stopy hexánu. 

Nariadenie (ES) č. 767/2009 

o uvádzaní krmív na trh a ich 

používaní stanovuje, že kŕmne 

suroviny nesmú obsahovať 

chemické nečistoty vznikajúce ako 

výsledok výrobného procesu 

a použitia spracovateľských 

pomôcok, pokiaľ v Katalógu nie je 

uvedený ich maximálny obsah. 

V nariadení (ES) č. 68/2013 

o Katalógu kŕmnych surovín sa 

zavádza hranica na stanovenie 

maximálnych obsahov týchto 

chemických nečistôt, a to 0,1 % 

(1 000 ppm). 

 Toxikologické rozbory 

dokazujú, že surový repkový 

olej s obsahom hexánu do 

1 000 ppm je bezpečný na 

použitie v kŕmnom reťazci. 

Federácia FOSFA stanovuje 

limit teploty vzplanutia 

z hľadiska bezpečnosti 

prepravy a skladovania na 

121 °C. 
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja   3.2. Výroba surových lecitínov 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Minerálne oleje 

z regeneračného systému 

s poruchou 

C stredná stredná 3 Minerálne oleje potravinovej 

akostnej triedy so stredne 

nízkou viskozitou sa 

používajú na regeneráciu 

hexánu. Je v záujme 

prevádzky s drvičkami 

regenerovať maximálne 

možné množstvo hexánu, 

a tým udržiavať regeneračný 

systém v dobrom stave. 

 Minerálny olej regeneračného 

systému musí byť 

potravinovej akostnej triedy. 

Program nevyhnutných 

predpokladov by mal 

zabezpečiť, aby nedošlo ku 

kontaminácii produktu olejmi, 

ktoré nie sú potravinovej 

akostnej triedy, a aby sa 

minimalizovalo riziko 

kontaminácie produktu olejmi 

potravinovej akostnej triedy. 

Program nevyhnutných 

predpokladov by mohol 

zahŕňať zaznamenávanie 

použitých množstiev. 

Limit podľa holandskej 

správnej výrobnej praxe pre C 

(10 – 40) v olejoch je 400 

mg/kg. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania 

rezíduí pesticídov v repkových 

semenách vyplýva, že hladiny 

rezíduí spĺňajú zákonné limity.  

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) 

č. 396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný 

faktor pesticídov na 

spracované produkty pod 

podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť potravín.  

 * V prípade repkových semien 

určitého pôvodu existuje 

stredná pravdepodobnosť 

prekročenia MRL pre rezíduá 

konkrétnych pesticídov. 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných 

pesticídov môžu byť prítomné 

v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu 

v surovom repkovom oleji je 

však veľmi nízka.  

Limity pre rad rezíduí 

pesticídov v krmivách sa 

stanovujú v smernici 

2002/32/ES. 
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  Hexán, ktorý zostáva 

v surových lecitínoch po 

regenerácii 

C vysoká nízka 3 Po hexánovej extrakcii oleja 

a následnej regenerácii 

hexánu z oleja zostanú 

v surovom oleji stopy hexánu. 

Nariadenie (ES) č. 767/2009 

o uvádzaní krmív na trh a ich 

používaní stanovuje, že 

kŕmne suroviny nesmú 

obsahovať chemické nečistoty 

vznikajúce ako výsledok 

výrobného procesu a použitia 

spracovateľských pomôcok, 

pokiaľ v Katalógu nie je 

uvedený ich maximálny 

obsah. V nariadení (ES) 

č. 68/2013 o Katalógu 

kŕmnych surovín sa zavádza 

hranica na stanovenie 

maximálnych obsahov týchto 

chemických nečistôt, a to 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toxikologické rozbory 

dokazujú, že kŕmne suroviny 

s obsahom hexánu do 

1 000 ppm sú bezpečné na 

použitie v kŕmnom reťazci. 

Federácia FOSFA stanovuje 

limit teploty vzplanutia 

z hľadiska bezpečnosti 

prepravy a skladovania na 

121 °C. 

Patogény B nízka stredná 2 Mikrobiologický rast 

v dôsledku kondenzácie vody 

vyparenej zo surových 

lecitínov.  
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  

 3.3. 
Výroba repkových výliskov a repkového extrahovaného 
šrotu 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Dioxín z protihrudkového 

činidla 

C nízka vysoká 3 Protihrudkové činidlo je 

minerálneho pôvodu a môže 

sa v ňom prirodzene 

vyskytovať dioxín. Dioxín je 

toxický pre ľudí aj zvieratá. 

Nariadenie (ES) č. 2439/1999 

stanovuje kvalitatívne kritériá 

protihrudkových činidiel. 

Musia sa kupovať 

protihrudkové činidlá 

krmivovej akostnej triedy. 

 

Salmonela B vysoká vysoká 4 Salmonela predstavuje hlavné 

nebezpečenstvo pre 

mikrobiologickú kontamináciu 

krmiva. Salmonela je 

v životnom prostredí značne 

rozšírená a každý článok 

v potravinovom reťazci, od 

výrobcov až po spotrebiteľov 

a vrátane nich, zohráva svoju 

úlohu pri znižovaní rizika, že 

salmonela spôsobí ujmu 

zvieratám alebo ľuďom. 

FEDIOL spolu s tromi ďalšími 

asociáciami zastupujúcimi 

dodávateľov a spotrebiteľov 

krmív, t. j. FEFAC, COCERAL 

a COPA-COGECA, prijali 

zodpovednosť za zavedenie 

odporúčaní pre krmivársky 

priemysel v oblasti kontroly 

salmonely a v júni 2011 vydali 

dokument „Spoločné princípy 

riadenia rizika výskytu 

salmonely v krmivovom 

reťazci“. V súlade s týmito 

princípmi bola upravená aj 

Európska príručka pre 

správnu prax pre priemyselnú 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA – Common 

principles for the management 

of the Salmonella risk in the 

feed chain (Spoločné princípy 

riadenia rizika výskytu 

salmonely v krmivovom 

reťazci).  

 

FEDIOL Recommendation on 

moisture content for 

rape/colza seed meal and 

sunflower seed meal 

(Odporúčania federácie 

FEDIOL pre obsah vlhkosti 

v repkovom extrahovanom 

šrote a extrahovanom šrote 

zo slnečnicového semena) 

 

Prevádzkovateľ musí 

v programe nevyhnutných 

predpokladov zabezpečiť tieto 

opatrenia: 

a) ochranu kŕmnych surovín 

pred kontamináciou počas 

spracúvania a skladovania, 

napr. použitím uzavretých 

systémov, dodržiavaním 

hygienických postupov alebo 

rozdelením prevádzky do 

príslušných hygienických zón; 

b) zavedenie kontroly času 

a teploty na toasteri na 

odstránenie rozpúšťadla; 

c) zavedenie kontroly vlhkosti 

šrotu/výliskov. Odporúčaný 

limit FEDIOL-u pre obsah 

vlhkosti v repkovom 

extrahovanom šrote je 

maximálne 12,5 %. 

 

Ak monitorovací systém zistí 

Prevádzkovateľ by mal 

zaviesť monitorovanie linky 

a zabezpečiť kontrolu vzoriek 

z celej linky, z miesta, kde 

produkt vychádza z toastera 

na odstránenie rozpúšťadla, 

a z miesta, kde vstupuje do 

skladovacieho sila až po 

miesto vykládky (a vrátane 

neho). 

 

Prevádzkovateľ si musí 

stanoviť realistické ciele 

týkajúce sa zníženia výskytu 

kontaminácie jeho 

šrotu/výliskov salmonelou na 

základe historických údajov. 
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  výrobu bezpečných kŕmnych 

surovín. 

 

prítomnosť salmonely 

v konečnej kŕmnej surovine, 

treba zvážiť tieto opatrenia: 

o vykonanie sérotypizácie 
a spätného sledovania 
s cieľom určiť zdroj 
kontaminácie, 

o skontrolovanie podmienok 
spracovania a príslušných 
programov nevyhnutných 
predpokladov, 

o opätovné vyčistenie 
skladovacích priestorov 
a vozidiel (ak existujú),  

o opätovné vyčistenie 
prevádzky a zariadení,  

o skontrolovanie 
predchádzajúcich výsledkov 
monitorovania, 

o dodatočné školenia alebo 
zmeny v procesoch 
a postupoch, 

o  použitie chemického 
ošetrenia s cieľom znížiť 
výskyt salmonely na 
prijateľnú úroveň. 

 

Dioxín z použitej bieliacej 

hlinky 

C nízka vysoká 3 Bieliaca hlinka je minerálneho 

pôvodu a môže sa v nej 

prirodzene vyskytovať dioxín. 

Dioxín je toxický pre ľudí aj 

zvieratá. 

Smernica 2002/32/ES 

obmedzuje obsah dioxínov 

v kŕmnych surovinách 

rastlinného pôvodu na 0,75 

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

a súčet dioxínov a dioxínom 

podobných PCB na  

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

PCB-TEQ). 

FEDIOL vypracoval kódex 

postupov pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov, v 

Musí sa nakupovať čerstvá 

bieliaca hlinka od 

dodávateľov, ktorí spĺňajú 

špecifikácie FEDIOL-u 

uvedené v kódexe postupov 

FEDIOL-u pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov. 

Toto riziko sa vzťahuje len na 

integrované prevádzky na 

drvenie/rafináciu. 

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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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  ktorom sa uvádza maximálny 

limit pre dioxíny a dioxínom 

podobné PCB na úrovni 1,5 

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

TEQ) ako hornej hranice. 

Rezíduá hexánu C vysoká nízka 3 V šrotoch z olejnatých semien 

sú prítomné rezíduá hexánu. 

Nariadenie (ES) č. 767/2009 

o uvádzaní krmív na trh a ich 

používaní stanovuje, že 

kŕmne suroviny nesmú 

obsahovať chemické nečistoty 

vznikajúce ako výsledok 

výrobného procesu a použitia 

spracovateľských pomôcok, 

pokiaľ v Katalógu nie je 

uvedený ich maximálny 

obsah. V nariadení (ES) 

č. 68/2013 o Katalógu 

kŕmnych surovín sa zavádza 

hranica na stanovenie 

maximálnych obsahov týchto 

chemických nečistôt, a to 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toxikologické rozbory 

dokazujú, že šroty 

z olejnatých semien 

s obsahom hexánu do 

1 000 ppm sú bezpečné na 

použitie v kŕmnom reťazci. 

Karta bezpečnostných údajov 

nemeckého OVID-u udáva 

maximálnu povolenú hodnotu 

hexánu v repkových 

semenách v rámci prevencie 

pred explóziou počas 

vnútrozemskej plavby na 

300 ppm. 
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja   

 4. Rafinácia 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY 

A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminanty 

v technologických 

pomocných látkach  

(alkalických roztokoch, 

kyselinách), ako je ortuť 

v hydroxide sodnom. 

C nízka vysoká 3 Technologické pomocné látky 

prichádzajú do kontaktu 

s produktom. 

 Technologické pomocné látky, ktoré 

prichádzajú do priameho kontaktu s olejom, 

musia byť potravinovej akostnej triedy alebo 

musia byť vhodné na použitie s potravinami. 
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja   4.1. Výroba rafinovaného repkového oleja 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Dioxíny a dioxínom 

podobné PCB 

C nízka vysoká 3 Potenciálnym zdrojom 

kontaminácie oleja dioxínmi je 

sušenie repkových semien 

a bieliaca hlinka. Dávkovanie 

bieliacej hlinky pri rafinácii je 

však len 1 – 3 %. Časť dioxínov 

sa vyparí počas destilácie. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje 

obsah dioxínov v kŕmnych 

surovinách rastlinného pôvodu na 

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

a súčet dioxínov a dioxínom 

podobných PCB na 1,5 ng/kg 

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

 

FEDIOL vypracoval kódex postupov 

pre podmienky nákupu čerstvej 

bieliacej hlinky na rafináciu olejov*, 

v ktorom sa uvádza maximálny limit 

pre dioxíny a dioxínom podobné 

PCB na úrovni 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) ako hornej 

hranice. 

Nákup čerstvej bieliacej hlinky 

od dodávateľov, ktorí spĺňajú 

špecifikácie FEDIOL-u pre 

nákup čerstvej bieliacej 

hlinky. 

 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania 

rezíduí pesticídov v repkových 

semenách vyplýva, že hladiny 

rezíduí spĺňajú zákonné limity.  

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) 

č. 396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný faktor 

pesticídov na spracované produkty 

pod podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť potravín. V stanovisku 

FEDIOL-u (11SAF181) sa uvádza, 

že v závislosti od priemerného 

obsahu oleja v repkových 

semenách, ktorý sa pohybuje 

v rozmedzí od 40 % do 45 %, by sa 

na stanovenie MRL v repkovom oleji 

mal použiť faktor spracovania 2,5. 

* V prípade repkových semien 

určitého pôvodu existuje 

stredná pravdepodobnosť 

prekročenia MRL pre rezíduá 

konkrétnych pesticídov. 

 

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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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných 

pesticídov môžu byť prítomné 

v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu 

v surovom repkovom oleji je však 

veľmi nízka.  

Limity pre rad rezíduí pesticídov 

v krmivách sa stanovujú v smernici 

2002/32/ES. 

  

Mikrobiologická 

kontaminácia 

 

B nízka stredná 2 Vlhkosť (t. j. aktivita vody) 

v rafinovaných olejoch je príliš 

nízka na rast baktérií. 

   

Cudzie materiály ako sklo, 

drevo, kovy atď. 

F stredná stredná 3   Musia sa dodržiavať 

hygienické postupy (napr. 

použitie uzavretých systémov) 

a zabezpečiť filtrovanie pred 

nakládkou. 
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  

 4.2. 
Fyzikálna rafinácia: výroba destilátov mastných kyselín z 
repky 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Dioxín C nízka vysoká 3 Potenciálnym zdrojom 

kontaminácie oleja dioxínmi 

počas rafinácie je bieliaca hlinka. 

Dávkovanie bieliacej hlinky pri 

rafinácii je však len 1 – 3 %. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje 

obsah dioxínov v kŕmnych 

surovinách rastlinného pôvodu na 

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

a súčet dioxínov a dioxínom 

podobných PCB na 1,5 ng/kg 

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

Produkty určené na výživu zvierat, 

ktoré obsahujú nežiaduce látky 

v množstve presahujúcom právne 

stanovený limit, nie je možné 

zmiešať na účely zriedenia 

s rovnakými alebo s inými produktmi 

určenými na výživu zvierat 

(smernica 2002/32/ES). 

V nariadení (ES) č. 225/2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

(ES) č. 183/2005 o hygiene krmív, 

sa uvádza, že test na celkový obsah 

dioxínov a dioxínom podobných 

PCB by sa mal vykonať na 100 % 

dávok destilátov mastných kyselín 

určených do krmív.  

FEDIOL vypracoval kódex postupov 

pre podmienky nákupu čerstvej 

bieliacej hlinky na rafináciu olejov, v 

ktorom sa uvádza maximálny limit 

pre dioxíny a dioxínom podobné 

PCB na úrovni 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) ako hornej 

hranice. 

Musí sa nakupovať čerstvá 

bieliaca hlinka od 

dodávateľov, ktorí spĺňajú 

špecifikácie FEDIOL-u 

uvedené v kódexe postupov 

FEDIOL-u pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov. 

 

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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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania 

rezíduí pesticídov v repkových 

semenách vyplýva, že hladiny 

rezíduí spĺňajú zákonné limity.  

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) č. 

396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný faktor 

pesticídov na spracované produkty 

pod podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť krmív.  

 * V prípade repkových 

semien určitého pôvodu 

existuje stredná 

pravdepodobnosť 

prekročenia MRL pre 

rezíduá konkrétnych 

pesticídov. 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C nízka vysoká 3 Niektoré zo zakázaných 

pesticídov môžu byť prítomné 

v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu 

v surovom repkovom oleji je však 

veľmi nízka.  

Limity pre rad rezíduí pesticídov 

v krmivách sa stanovujú v smernici 

2002/32/ES. 

Produkt, ktorý nespĺňa tieto 

limity, sa nesmie použiť do 

krmív. 
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  

 4.3. 
Chemická rafinácia: výroba (solí) repkového mydlového 
roztoku a kyslých repkových olejov bez obsahu deodestilátov 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania 

rezíduí pesticídov v repkových 

semenách vyplýva, že hladiny 

rezíduí spĺňajú zákonné limity.  

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) č. 

396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný faktor 

pesticídov na spracované produkty 

pod podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť krmív.  

 * V prípade repkových 

semien určitého pôvodu 

existuje stredná 

pravdepodobnosť 

prekročenia MRL pre 

rezíduá konkrétnych 

pesticídov. 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných 

pesticídov môžu byť prítomné 

v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu 

v surovom repkovom oleji je však 

veľmi nízka.  

Limity pre rad rezíduí pesticídov 

v krmivách sa stanovujú v smernici 

2002/32/ES. 

  

Dioxín C veľmi nízka vysoká 2 V prehľade FEDIOL-u o drvení 

a rafinácii v súvislosti s výrobou 

mydlového roztoku 

(ref. 12SAF183) sa uvádza, že 

úroveň v oleji rozpustných 

kontaminantov v mydlových 

roztokoch odráža ich úroveň 

v surových olejoch.  

V nariadení (ES) č. 225/2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

(ES) č. 183/2005 o hygiene krmív, 

sa uvádza, že test na celkový obsah 

dioxínov a dioxínom podobných 

PCB by sa mal vykonať na 100 % 

dávok mydlových roztokov a kyslých 

olejov určených do krmív.  

 

 V integrovaných 

prevádzkach na drvenie 

a rafináciu môžu byť 

mydlové roztoky 

bezpečne vrátené späť 

do šrotu. 
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja   4.4. Chemická rafinácia: výroba repkových deodestilátov 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

        

 

 

Dioxín C stredná vysoká 4 Potenciálnym zdrojom 

kontaminácie oleja dioxínmi 

počas rafinácie je bieliaca hlinka. 

Počas chemickej rafinácie sa 

dioxíny koncentrujú do 

deodestilátov. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje 

obsah dioxínov v kŕmnych 

surovinách rastlinného pôvodu na 

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

a súčet dioxínov a dioxínom 

podobných PCB na 1,5 ng/kg 

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

 

V nariadení (ES) č. 225/2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

(ES) č. 183/2005 o hygiene krmív, 

sa uvádza, že test na celkový obsah 

dioxínov a dioxínom podobných 

PCB by sa mal vykonať na 100 % 

dávok deodestilátov určených do 

krmív.  

 

Produkty určené na výživu zvierat, 

ktoré obsahujú nežiaduce látky 

v množstve presahujúcom právne 

stanovený limit, nie je možné 

zmiešať na účely zriedenia 

s rovnakými alebo s inými produktmi 

určenými na výživu zvierat 

(smernica 2002/32/ES). 

 

 

Deodestiláty z chemickej rafinácie sa 

nesmú používať v krmivách, pokiaľ neboli 

upravené tak, aby úrovne obsiahnutých 

dioxínov spĺňali limity nežiaducich látok 

uvedené v smernici 2002/32/ES (pozri aj 

prehľad FEDIOL-u o použití upravovaných 

deodestilátov v krmivách, ref. 12SAF196).  

Tukové produkty získané z dávkových 

procesov rafinácie, ktoré kombinujú 

fyzikálnu a chemickú rafináciu v jednom 

a tom istom zariadení, sa môžu používať 

na kŕmne účely pod podmienkou, že 

existuje analytický dôkaz o dodržaní 

stanovených limitov dioxínov a rezíduí 

pesticídov. 

 

Musí sa nakupovať čerstvá bieliaca hlinka 

od dodávateľov, ktorí spĺňajú špecifikácie 

FEDIOL-u uvedené v kódexe postupov 

FEDIOL-u pre podmienky nákupu čerstvej 

bieliacej hlinky na rafináciu olejov. 
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  FEDIOL vypracoval kódex postupov 

pre podmienky nákupu čerstvej 

bieliacej hlinky na rafináciu olejov, v 

ktorom sa uvádza maximálny limit 

pre dioxíny a dioxínom podobné 

PCB na úrovni 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) ako hornej 

hranice. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C stredná stredná 3 Z pravidelného monitorovania 

rezíduí pesticídov v repkových 

semenách vyplýva, že hladiny 

rezíduí spĺňajú zákonné limity. 

Počas chemickej rafinácie sa 

však dioxíny koncentrujú do 

deodestilátov. 

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) č. 

396/2005. Týmto nariadením sa 

umožňuje použiť faktor prenosu 

povolených pesticídov do 

spracovaných produktov pod 

podmienkou, že je zabezpečená 

bezpečnosť krmív. 

.  

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C stredná vysoká 4 Niektoré zo zakázaných 

pesticídov môžu byť prítomné 

v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu 

v surovom repkovom oleji je síce 

veľmi nízka, no počas rafinácie 

sa skoncentrujú do destilátov. 

Limity pre rad rezíduí pesticídov 

v krmivách sa stanovujú v smernici 

2002/32/ES. 

 

 

Deodestiláty z chemickej rafinácie sa 

nesmú používať v krmivách, pokiaľ neboli 

upravené tak, aby úrovne obsiahnutých 

rezíduí pesticídov spĺňali limity 

nežiaducich látok uvedené v smernici 

2002/32/ES (pozri aj prehľad FEDIOL-u 

o použití upravovaných deodestilátov 

v krmivách, ref. 12SAF196). 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja   5. Hydrogenácia repkového oleja 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY 

A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Nikel  C nízka vysoká 3 Nikel sa používa ako katalyzátor 

pri hydrogenácii (stužovaní) 

oleja.  

 Technologické pomocné látky, ktoré 

prichádzajú do priameho kontaktu s olejom, 

musia byť potravinovej akostnej triedy alebo 

musia byť vhodné na použitie s potravinami. 

Stužený olej sa musí filtrovať. 

 

Obsah niklu v stužených 

olejoch pochádzajúcich od 

členov FEDIOL-u je ďaleko 

pod 20 ppm.  
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  

 A. 
Skladovanie a preprava repkových semien a repkového 
extrahovaného šrotu 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Toxíny z látok používaných 

na ochranu pred škodcami 

C nízka vysoká 3 Otrávené zrno z otvorených škatúľ 

by mohlo skončiť v potravinovom 

reťazci. 

 Musí sa vykonávať program 

na ochranu pred škodcami, 

ktorý je vhodný na použitie 

v potravinovom reťazci. 

 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C stredná stredná 3 Používanie pesticídov na olejnaté 

semená po zbere úrody je kritické 

z dôvodu obmedzeného času, ktorý 

zostáva na rozloženie pesticídov. 

Krajiny vyvážajúce olejnaté semená 

pracujú s pozitívnymi zoznamami 

o používaní pesticídov, ktoré môžu 

byť v prípade niektorých látok 

v rozpore s európskymi právnymi 

predpismi, najmä v prípade 

mäkkých semien, ako sú semená 

slnečnice. Pesticídy použité 

v predchádzajúcich nákladoch 

počas skladovania a prepravy môžu 

kontaminovať repkové semená. 

Nariadenie č. 396/2005 

zakazuje uvádzať do obehu 

komodity, ktoré nevyhovujú 

MRL stanoveným v prílohe 

tohto nariadenia. 

Prepravné a skladovacie 

podniky musia používať 

pesticídy správne a musia ich 

používanie dokumentovať. 

V opačnom prípade musia 

overiť, či úrovne rezíduí 

pesticídov používaných pri 

preprave a skladovaní sú 

v súlade s právnymi predpismi 

EÚ. 

 

Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

počas prepravy 

hospodárskym vozom, 

nákladným automobilom, 

nákladným riečnym člnom 

alebo zaoceánskym 

plavidlom 

C nízka vysoká 3 Preprava olejnatých semien a šrotov 

z olejnatých semien sa zvyčajne 

nerealizuje v dopravných 

prostriedkoch, ktoré sú určené 

výlučne na prepravu potravín alebo 

krmív. 

 Prepravné podniky musia 

pred nakládkou vyčistiť 

príslušné vozy, nákladné 

automobily, nákladné riečne 

člny a zaoceánske lode. Pred 

nakládkou sa musí vykonať 

kontrola čistoty. 

 

Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

C nízka vysoká 3 Olejnaté semená a šroty 

z olejnatých semien môžu byť 

 Skladovacie podniky musia 

priestory pred uskladnením 
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  počas skladovania kontaminované mykotoxínmi 

z predchádzajúcich nákladov. 

tovaru vyčistiť a skontrolovať 

ich z hľadiska čistoty. 

Zníženie akosti melamínom C nízka stredná 2 Melamín analyticky napodobňuje 

proteíny. 

V nariadení č. 2002/32 sa 

stanovuje limit pre obsah 

melamínu v kŕmnych surovinách 

na úrovni 2,5 mg/kg. 
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  

 

 Nové 

B. 

Preprava repkového oleja a odvodených výrobkov na kŕmne 

účely autocisternou, železničnou cisternou, nákladným riečnym 

člnom alebo pobrežným plavidlom (okrem zaoceánskych lodí). 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

        

- Autocisterny, železničné 
cisterny a nákladné 
riečne člny  

C stredná vysoká 4 Autocisterny a nákladné riečne člny 

mohli byť použité na prepravu výrobkov 

nesúvisiacich s potravinami či 

krmivami, napríklad petrochemických 

látok. 

 Autocisterny a nákladné 

riečne člny, ktoré nie sú 

používané výhradne na 

prepravu voľne ložených 

potravín a krmív, musia prejsť 

osvedčeným procesom 

čistenia. 

 

– Autocisterny, cisterny, 

železničné cisterny 

a nákladné riečne člny 

spĺňajúce štandardy EÚ pre 

prepravu voľne ložených 

potravín 

C nízka vysoká 3 Preprava väčšiny rastlinných olejov sa 

uskutočňuje dopravnými prostriedkami 

vyhradenými na prepravu voľne 

ložených potravín. 

Nariadenie (ES) č. 852/2004 

o hygiene potravín vyžaduje, 

aby sa voľne ložené potraviny 

v tekutej forme prepravovali 

autocisternami, železničnými 

cisternami a nákladnými 

riečnymi člnmi vyhradenými 

na prepravu voľne ložených 

potravín. 

Kódex pracovnej praxe 

FEDIOL-u pri hromadnej 

cestnej a cisternovej 

kontajnerovej preprave tukov 

a olejov na priame použitie 

v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Pomocou praktickej príručky 

FEDIOL-u na kontrolu 

predchádzajúcich nákladov 

skontrolujte predchádzajúce 

náklady vzhľadom na použité 

dopravné prostriedky 

a vnútorné steny cisterien 

(ref. 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  – Pobrežné cisternové 

plavidlá spĺňajúce štandardy 

EÚ pre prepravu voľne 

ložených potravín 

C nízka vysoká 3 Pobrežné cisternové plavidlá 

prepravujúce oleje a tuky na krátke 

vzdialenosti po mori v EÚ musia, ako 

absolútne minimum, ako bezprostredne 

predchádzajúci náklad prepravovať 

produkt, ktorý je buď potravinou, alebo 

produktom uvedeným na zozname 

akceptovateľných predchádzajúcich 

nákladov EÚ podľa smernice 96/3/ES. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

prevádzkových postupov 

FOSFA). 

Pomocou praktickej príručky 

FEDIOL-u na kontrolu 

predchádzajúcich nákladov 

skontrolujte predchádzajúce 

náklady vzhľadom na použité 

dopravné prostriedky 

a vnútorné steny cisterien 

(ref. 07COD143F). Certifikát 

federácie FOSFA o súlade, 

čistote a vhodnosti lodných 

cisterien vydaný hlavným 

inšpektorom člena FOSFA. 

Kombinované kapitánske 

osvedčenie FOSFA 

podpísané kapitánom/prvým 

dôstojníkom alebo 

ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným zástupcom 

(platí pred akoukoľvek 

nakládkou alebo prepravou 

nákladu). 

 

Kontaminácia čistiacimi 

prostriedkami 

        

– Autocisterny, železničné 

cisterny a nákladné riečne 

člny 

C stredná stredná 3 Zvýšené riziko u čistiacich staníc, ktoré 

čistia cisterny na krmivá aj na chemické 

látky na jednom mieste. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie 

(ref. 14COD152). 

 

 

Musia sa uplatňovať 

osvedčené postupy čistenia 

cisterien. 

 

. 

 

 

 

– Pobrežné cisternové 

plavidlá 

C stredná stredná 3 Zvýšené riziko v prípade, že pobrežné 

plavidlo nie je výhradne určené na 

prepravu potravín alebo krmív. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

Certifikát federácie FOSFA o 

súlade, čistote a vhodnosti 

lodných cisterien vydaný 

hlavným inšpektorom člena 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja  prevádzkových postupov 

FOSFA). 

FOSFA. 

Kombinované kapitánske 

osvedčenie FOSFA 

podpísané kapitánom/prvým 

dôstojníkom alebo 

ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným zástupcom 

(platí pred akoukoľvek 

nakládkou alebo prepravou 

nákladu).  

Vykurovacie alebo 

chladiace kvapaliny zo 

zariadení 

        

– Autocisterny  C nízka vysoká 3 Používajú sa cisterny z nehrdzavejúcej 

ocele, ktoré sú vyhrievané vodou 

používanou na ochladzovanie motora 

cez systému dvojitých stien (nie špirál).  

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie 

(ref. 14COD152). 

V systémoch priameho 

vykurovania je zakázané 

používať tepelné vykurovacie 

kvapaliny. 

 

– Železničné cisterny, 

cisternové nákladné riečne 

člny  

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

nízka 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysoká 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas prepravy je však 

pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu 

nízka. 

 

 

 

 

 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie 

(ref. 14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Výhrevné špirály 

v železničných cisternách 

musia byť z nehrdzavejúcej 

ocele. 

Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby vykonať 

príslušnú analýzu.  

 

 

Ak boli použité tepelné 

Odporúča sa používať 

vykurovanie horúcou vodou 

alebo parou. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja   

 

 

- Pobrežné cisternové 
plavidlá 

 

 

C 

 

 

 

 

nízka 

 

 

vysoká 

 

 

3 

Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas prepravy je však 

pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu 

nízka. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

prevádzkových postupov 

FOSFA). 

vykurovacie kvapaliny, 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby vykonať 

príslušnú analýzu. 

Cudzie telesá F stredná stredná 3   V pláne kvality by sa malo 

vyžadovať, aby sa plnenie 

autocisterien rafinovanými 

olejmi vykonávalo pod 

strechou. 

 

Znižovanie akosti C/F/B stredná stredná 3 Pri preprave olejov môže v krajine 

pôvodu týchto olejov dochádzať 

k znižovaniu ich akosti minerálnymi 

olejmi. 

Kódex pracovnej praxe 

FEDIOL-u pri hromadnej 

cestnej a cisternovej 

kontajnerovej preprave tukov 

a olejov na priame použitie 

v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Je potrebné analyzovať 

všetky prichádzajúce dávky. 

 

Mali by sa uplatňovať 

minimálne záväzné 

požiadavky z kódexu 

pracovnej praxe FEDIOL-u pri 

hromadnej cestnej 

a cisternovej kontajnerovej 

preprave tukov a olejov na 

priame použitie v potravinách 

ako sprístupnenie informácií 

o miestach, kde sa nachádza 

kamión počas cesty, 

a zaplombovanie cisterny (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/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


 

Príručka EFISC – Referenčný odvetvový dokument o výrobe bezpečných kŕmnych surovín z drvenia olejnatých semien a rafinácie rastlinných olejov 

 48 

Krmivá  
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z repkového extrahovaného šrotu 
a repkového oleja   

 C. Skladovanie repkového oleja 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPO

DOBNOSŤ  

ZÁVAŽNOS

Ť  
TRIEDA RIZIKA  ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY 

A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia 

v dôsledku 

nedostatočnej 

segregácie 
(kontaminácia 

z predchádzajúcich 

nákladov, v dôsledku 

použitia nesprávnych 

spojov alebo spoločných 

zariadení) 

C nízka vysoká 3 Toto zatriedenie rizika sa vzťahuje na terminály, 

v ktorých sa skladujú chemické látky aj rastlinné 

oleje. Riziko je menšie, keď terminál s nádržami 

uplatňuje pri skladovaní rastlinných olejov 

zoznam prijateľných predchádzajúcich nákladov 

EÚ počas námornej prepravy. Najmenšie riziko 

je vtedy, keď sa rastlinné oleje skladujú 

v nádržiach, ktoré sú vyhradené na skladovanie 

potravín. 

Terminály v EÚ, v ktorých 

sa skladujú tuky a oleje na 

potravinárske použitie, sú 

povinné uplatňovať systém 

HACCP [nariadenie (ES) 

č. 852/2004]. 

 

Skladovacie nádrže musia byť 

vyhradené na skladovanie 

potravín alebo krmív. V opačnom 

prípade sa musia pri ich použití 

uplatňovať aspoň pravidlá EÚ pre 

predchádzajúce náklady, ktoré 

boli stanovené pre námornú 

prepravu v smernici 96/3/ES. 

 

Kontaminácia čistiacimi 

prostriedkami 

C nízka vysoká 3 Toto zatriedenie rizika sa vzťahuje na terminály, 

v ktorých sa skladujú chemické látky aj rastlinné 

oleje. Je totiž možné, že nepoužívajú čistiace 

prostriedky, ktoré sú vhodné na použitie 

v potravinárskom priemysle. V termináloch 

s nádržami v EÚ, ktoré uplatňujú systém HACCP 

a ktoré skladujú rastlinné oleje a chemické látky 

oddelene, je pravdepodobnosť použitia 

nesprávnych čistiacich prostriedkov veľmi nízka. 

 Čistiace prostriedky musia byť 

vhodné na použitie 

v potravinárskom priemysle. 

 

 

Rozpúšťadlo z náteru C nízka vysoká 3 Rozpúšťadlá z primárnych náterov môžu unikať 

do oleja a skončiť v destilátoch mastných kyselín 

počas rafinácie. 

 Mali by sa používať nádrže 

z nehrdzavejúcej ocele. Ak sa 

používajú nádrže s primárnym 

náterom, nesmú sa plniť 

destilátmi mastných kyselín. 

 

Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadenia 

C nízka vysoká 3 Ešte stále sa môžu používať toxické tepelné 

vykurovacie kvapaliny. Vzhľadom na relatívne 

 Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

Odporúča sa používať 
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však pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu nízka. 

skladovacia spoločnosť musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o čistých stratách a v prípade 

potreby vykonať príslušnú 

analýzu.  

vykurovanie vodou a parou. 

Nesprávne použitie 

prídavných látok 

C nízka vysoká 3 Prídavné látky povolené pre potravinárske oleje 

použité v kŕmnych olejoch (alebo naopak), na 

použitie v ktorých neboli schválené. 

 Musia sa dohodnúť jasné 

špecifikácie týkajúce sa 

používania prídavných látok. 

 

Znižovanie akosti 

minerálnymi olejmi 

 nízka vysoká 3 V krajinách pôvodu dochádza k znižovaniu 

akosti minerálnymi olejmi. Vďaka zintenzívneniu 

kontrol je pravdepodobnosť znižovania akosti 

menšia. 
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 D. Preprava repkového oleja zaoceánskymi plavidlami  

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPO

DOBNOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia pri preprave         

– Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

stále prítomným v cisternách 

alebo potrubí 

C stredná  stredná 3  Zaoceánske plavidlá, ktoré do EÚ 

prepravujú oleje a tuky určené na 

konzumáciu, musia, ako absolútne 

minimum, ako bezprostredne 

predchádzajúci náklad prepravovať 

produkt, ktorý je buď potravinou, 

alebo produktom uvedeným na 

zozname akceptovateľných 

predchádzajúcich nákladov EÚ 

podľa smernice 96/3/ES. 

Smernica 96/3/ES [odchylne od 

nariadenia (ES) č. 852/2004] 

vyžaduje, aby boli predchádzajúce 

náklady skontrolované.  

 

 

Podľa zmlúv FOSFA sa pri 

námornej preprave olejov a tukov 

ukladá predajcovi povinnosť 

informovať kupujúceho o troch 

predchádzajúcich nákladoch. 

 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov a tukov 

do alebo v rámci Európskej únie 

(ref. 14COD152) (vrátane 

prevádzkových postupov FOSFA). 

 

EÚ zatiaľ právne neupravila 

prepravu olejov a tukov na kŕmne 

použitie. 

Certifikát federácie FOSFA o 

súlade, čistote a vhodnosti 

lodných cisterien vydaný 

hlavným inšpektorom člena 

FOSFA. Kombinované 

kapitánske osvedčenie 

FOSFA podpísané 

kapitánom/prvým dôstojníkom 

alebo ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným zástupcom 

(platí pred akoukoľvek 

nakládkou alebo prepravou 

nákladu). 

 

       Pri napĺňaní a vyprázdňovaní 

sa musia používať vyhradené 

potrubia. 

 

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

C nízka  vysoká 3 Námorné spoločnosti zvyčajne 

dodržiavajú osvedčené postupy. 

 Je potrebné kontrolovať lodný 

denník.  

 

Rozpúšťadlo z náteru C nízka vysoká 3 Rozpúšťadlá z primárnych náterov 

môžu unikať do oleja a skončiť 

v destilátoch mastných kyselín 

počas rafinácie. 

 Mali by sa používať nádrže 

z nehrdzavejúcej ocele. Ak sa 

používajú nádrže s primárnym 

náterom, nesmú sa plniť 

destilátmi mastných kyselín. 

 

Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadení 

C nízka vysoká 3 Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas prepravy je však 

pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu 

nízka. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov a tukov 

do alebo v rámci Európskej únie 

(vrátane prevádzkových postupov 

FOSFA). 

Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby vykonať 

príslušnú analýzu. 

Odporúča sa používať 

vykurovanie vodou a parou. 

Hydraulické oleje 

z prenosných čerpadiel 

C nízka vysoká 3 Hydraulické oleje z prenosných 

čerpadiel môžu byť toxické. 

 Musia sa používať prenosné 

čerpadlá, v ktorých je 

hydraulický motor oddelený 

od čerpadla. V opačnom 

prípade sa musia používať 

hydraulické oleje potravinovej 

akostnej triedy. 

Pri hydraulických motoroch, 

ktoré sú priamo prepojené 

s čerpadlom, môže v prípade 

zlyhania tesnenia dochádzať 

k nechcenému pretekaniu 

hydraulického oleja do 

rastlinného oleja. 

Znižovanie akosti 

minerálnymi olejmi 

 nízka vysoká 3 V krajinách pôvodu dochádza 

k znižovaniu akosti minerálnymi 

olejmi. Vďaka zintenzívneniu kontrol 

je pravdepodobnosť znižovania 

akosti menšia. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Vývojový diagram výrobného reťazca produktov zo sójového extrahovaného šrotu a sójového oleja na 
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použitie v EÚ 
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6. Vyhodnotenie rizík reťazca produktov zo sójového extrahovaného šrotu 

a sójového oleja  

 1. Pestovanie sóje (bôbov)* 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C    Krajiny vyvážajúce sóju (bôby) (USA, 

Brazília, Argentína a Paraguaj) pracujú 

s pozitívnymi zoznamami o používaní 

pesticídov počas pestovania, ktoré môžu 

byť v prípade niektorých látok v rozpore 

s európskymi právnymi predpismi 

o rezíduách pesticídov. Z pravidelného 

monitorovania rezíduí pesticídov v sóji 

(bôboch) vyplýva, že hladiny rezíduí 

spĺňajú zákonné limity. 

Nariadenie (ES) č. 396/2005 

zakazuje uvádzať na trh 

komodity, ktoré nespĺňajú 

maximálne hladiny rezíduí 

(MRL) stanovené v prílohách. 

Nariadenie (ES) č. 178/2006 

stanovuje prílohu I 

obsahujúcu zoznam potravín 

a krmív, na ktoré sa vzťahujú 

maximálne hladiny rezíduí 

pesticídov. Nariadenie (ES) 

č. 149/2008 ustanovuje 

prílohy II, III a IV, v ktorých sa 

stanovujú maximálne hladiny 

rezíduí pre produkty uvedené 

v prílohe I. 

  

GMO neschválené v EÚ B    Rozdielne tempo schvaľovania nových 

GMO v EÚ a v tretích krajinách, z ktorých 

sa dovážajú olejnaté semená. Riziko, že 

olejnaté semená dovezené do EÚ budú 

obsahovať stopy GMO neschválených 

v EÚ. 

  Ide skôr o problém 

dodržiavania právnych 

predpisov než o problém 

bezpečnosti potravín. 

Fytotoxíny C    Sója (bôby) môže obsahovať burinu. Limity pre maximálny obsah 

toxických semien burín sú 

stanovené v smernici 

2002/32/ES. 

 Ako kontrolné opatrenie sa 

odporúča vizuálna prehliadka 

sóje (bôbov). 

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v dokumente o metodológii, odsek 2.3. 
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 2. Sušenie sóje (bôbov) pri prvovýrobe* 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminanty spôsobené 

sušením  

        

– dioxín C    Spaľovanie odpadu môže 

viesť k tvorbe dioxínov. 

Prevádzky s drvičkami 

doposiaľ zaznamenali nižšiu 

úroveň dioxínov v surovej sóji 

(bôboch) ako je detekčný 

limit. 

Kódex postupov pri 

predchádzaní kontaminácii 

potravín a krmív dioxínmi 

a dioxínom podobnými PCB 

a jej znižovaní (Kódex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Správna výrobná prax odporúča 
používať palivá, ktoré negenerujú 
dioxíny a dioxínom podobné 
zlúčeniny ani iné škodlivé 
kontaminanty.  

V prípade priameho ohrevu treba 
používať vhodné horáky. Na 
zabezpečenie toho, aby procesy 
sušenia alebo zohrievania neviedli 
k zvýšeným hladinám dioxínov 
a dioxínom podobných PCB, je 
potrebné zabezpečiť monitorovanie. 
Ako palivo na priame sušenie sa 
nesmú používať odpadové látky. 

Pri kŕmnych surovinách 

pochádzajúcich 

zo sóje (bôbov) sa musia dodržiavať 

limity pre dioxíny a dioxínom 

podobné PCB stanovené v smernici 

2002/32/ES. 

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v dokumente o metodológii, odsek 2.3. 
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  Zariadenia: drvenie sóje (bôbov), rafinácia a spracovanie oleja  

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Hydraulické oleje alebo 

mazivá zo zariadení 

C nízka vysoká 3 Hydraulické oleje a mazivá môžu 

obsahovať toxické zlúčeniny. 

 Program nevyhnutných predpokladov 

by mal zabezpečiť, aby nedošlo ku 

kontaminácii produktu hydraulickými 

olejmi alebo mazivami, ktoré nie sú 

potravinovej akostnej triedy, a aby sa 

minimalizovalo riziko kontaminácie 

produktu hydraulickými olejmi 

a mazivami potravinovej akostnej 

triedy. Program nevyhnutných 

predpokladov by mohol zahŕňať 

zaznamenávanie použitých 

množstiev. 

 

Kontaminanty vo vode, ako 

sú PFOS a PFOA 

 

C nízka stredná 2 Voda sa používa v procesoch drvenia 

a rafinácie. 

Podľa nariadenia (ES) č. 

183/2005 musí mať voda 

používaná pri výrobe krmiva 

vhodnú kvalitu. 

  

Čistiace prostriedky 

a chemické látky do kotlov 

C stredná stredná 3 Čistiace prostriedky a para (s použitím 

chemických látok do kotlov) prichádzajú 

do kontaktu s produktom. 

 Čistiace prostriedky použité vo 

výrobnom systéme by sa mali 

opláchnuť. Čistiace prostriedky 

a chemické látky používané na kotly 

musia byť vhodné na použitie 

v potravinárskom priemysle. 

 

Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadení 

 

C stredná vysoká 4 Nečlenovia FEDIOL-u môžu ešte stále 

používať tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Podľa kódexu postupov 

FEDIOL-u pri ohreve jedlých 

olejov počas spracovania nie je 

používanie tepelných 

vykurovacích kvapalín povolené. 

Na ohrev použite horúcu vodu alebo 

paru. V opačnom prípade by malo 

kontrolné opatrenie zabezpečiť, aby 

nedošlo ku kontaminácii produktu 

tepelnými vykurovacími kvapalinami. 

 

 

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. Drvenie sóje (bôbov) 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Toxíny z látok používaných 

na ochranu pred škodcami 

C nízka vysoká 3 Otrávené zrno z otvorených škatúľ by 

mohlo skončiť v potravinovom reťazci. 

 Musí sa vykonávať program 

na ochranu pred škodcami, 

ktorý je vhodný na použitie 

v potravinovom reťazci. 

 

Toxické zlúčeniny z hexánu 

napr. benzén 

C nízka vysoká 3 Priemyselný hexán môže obsahovať 

toxické zlúčeniny. 

Smernica 2009/32/ES 

stanovuje kritériá čistoty pre 

použitie hexánu počas 

drvenia olejnatých semien.  

Musí sa používať hexán 

potravinovej akostnej triedy. 

 

Cudzí materiál, ako je sklo, 

drevo, kovy atď. 

F stredná stredná 3 Môže byť prítomný cudzí materiál.  Mal by byť zavedený systém 

na odstraňovanie cudzích 

materiálov. 
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 3.1. Výroba surového oleja  

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminanty z filtračných 

pomôcok 

C nízka vysoká 3 Surový olej môže potenciálne vymyť 

kontaminanty z filtračnej pomôcky. 

 Musia sa používať filtračné 

pomôcky vhodné na použitie 

v potravinárskom priemysle. 

 

Minerálne oleje 

z regeneračného systému 

s poruchou 

C stredná stredná 3 Minerálne oleje potravinovej akostnej 

triedy so stredne nízkou viskozitou sa 

používajú na regeneráciu hexánu. Je 

v záujme prevádzky s drvičkami 

regenerovať maximálne možné množstvo 

hexánu, a tým udržiavať regeneračný 

systém v dobrom stave. 

 Minerálny olej regeneračného 

systému musí byť 

potravinovej akostnej triedy. 

Program nevyhnutných 

predpokladov by mal 

zabezpečiť, aby nedošlo ku 

kontaminácii produktu olejmi, 

ktoré nie sú potravinovej 

akostnej triedy, a aby sa 

minimalizovalo riziko 

kontaminácie produktu olejmi 

potravinovej akostnej triedy. 

Program nevyhnutných 

predpokladov by mohol 

zahŕňať zaznamenávanie 

použitých množstiev. 

Limit podľa holandskej 

správnej výrobnej praxe 

pre C (10 – 40) v olejoch 

je 400 mg/kg. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania rezíduí 

pesticídov v sóji (bôboch) vyplýva, že 

hladiny rezíduí spĺňajú zákonné limity.  

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) č. 

396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/ 

koncentračný faktor 

pesticídov na spracované 

produkty pod podmienkou, že 

je zaistená bezpečnosť 

potravín.  

V stanovisku FEDIOL-u 

(11SAF181) sa uvádza, že 

 * V prípade sójových 

bôbov určitého pôvodu 

existuje stredná 

pravdepodobnosť 

prekročenia MRL pre 

rezíduá konkrétnych 

pesticídov. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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v závislosti od priemerného 

obsahu oleja v sójových 

bôboch, ktorý sa pohybuje 

v rozmedzí od 18 % do 21 %, 

by sa na stanovenie MRL 

v sójovom oleji mal použiť 

faktor spracovania 5. 

 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných pesticídov môžu 

byť prítomné v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu v surovom 

sójovom oleji je však veľmi nízka. Pri 

pestovaní sóje (bôbov) je povolené 

použitie endosulfánu. Z údajov 

z monitorovania vyplýva, že surový olej 

spĺňa zákonné limity rezídua tejto látky. 

Limity pre rad rezíduí 

pesticídov v krmivách sa 

stanovujú v smernici 

2002/32/ES. 

  

Hexán, ktorý zostáva 

v surovom oleji po 

regenerácii 

C vysoká nízka 3 Po hexánovej extrakcii oleja a následnej 

regenerácii hexánu z oleja zostanú 

v surovom oleji stopy hexánu. 

 Nariadenie (ES) č. 767/2009 

o uvádzaní krmív na trh a ich 

používaní stanovuje, že 

kŕmne suroviny nesmú 

obsahovať chemické nečistoty 

vznikajúce ako výsledok 

výrobného procesu a použitia 

spracovateľských pomôcok, 

pokiaľ v Katalógu nie je 

uvedený ich maximálny 

obsah. V nariadení (ES) 

č. 68/2013 o Katalógu 

kŕmnych surovín sa zavádza 

hranica na stanovenie 

maximálnych obsahov týchto 

chemických nečistôt, a to 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toxikologické rozbory 

dokazujú, že surový 

sójový olej s obsahom 

hexánu do 1 000 ppm je 

bezpečný na použitie 

v kŕmnom reťazci. 

Federácia FOSFA 

stanovuje limit teploty 

vzplanutia z hľadiska 

bezpečnosti prepravy 

a skladovania na 121 °C. 
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 3.2. Výroba surových lecitínov 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Minerálne oleje 

z regeneračného systému 

s poruchou 

C stredná stredná 3 Minerálne oleje potravinovej akostnej 

triedy so stredne nízkou viskozitou sa 

používajú na regeneráciu hexánu. Je 

v záujme prevádzky s drvičkami 

regenerovať maximálne možné množstvo 

hexánu, a tým udržiavať regeneračný 

systém v dobrom stave. 

 Minerálny olej regeneračného 

systému musí byť 

potravinovej akostnej triedy. 

Program nevyhnutných 

predpokladov by mal 

zabezpečiť, aby nedošlo ku 

kontaminácii produktu olejmi, 

ktoré nie sú potravinovej 

akostnej triedy, a aby sa 

minimalizovalo riziko 

kontaminácie produktu olejmi 

potravinovej akostnej triedy. 

Program nevyhnutných 

predpokladov by mohol 

zahŕňať zaznamenávanie 

použitých množstiev. 

Limit podľa holandskej 

správnej výrobnej praxe 

pre C (10 – 40) v olejoch 

je 400 mg/kg. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania rezíduí 

pesticídov v sóji (bôboch) vyplýva, že 

hladiny rezíduí môžu prekračovať zákonné 

limity.  

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) č. 

396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/ 

koncentračný faktor 

pesticídov na spracované 

produkty pod podmienkou, že 

je zaistená bezpečnosť 

potravín.  

 

Skontrolujte prichádzajúce 

sójové bôby alebo surové 

lecitíny. V prípade, že úroveň 

rezíduí pesticídov prekračuje 

stanovený limit, je potrebné 

vykonať posúdenie 

bezpečnosti krmiva. 

* V prípade sójových 

bôbov určitého pôvodu 

existuje stredná 

pravdepodobnosť 

prekročenia MRL pre 

rezíduá konkrétnych 

pesticídov. 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných pesticídov môžu 

byť prítomné v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu v surovom 

sójovom oleji je však veľmi nízka. Pri 

Limity pre rad rezíduí 

pesticídov v krmivách sa 

stanovujú v smernici 
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v krmivách pre zvieratá pestovaní sóje (bôbov) je povolené 

použitie endosulfánu. Z údajov 

z monitorovania vyplýva, že surový olej 

spĺňa zákonné limity rezídua tejto látky. 

2002/32/ES. 

Hexán, ktorý zostáva 

v surových lecitínoch po 

regenerácii 

C vysoká nízka 3 Po hexánovej extrakcii oleja a následnej 

regenerácii hexánu z oleja zostanú 

v surovom oleji stopy hexánu. 

Nariadenie (ES) č. 767/2009 

o uvádzaní krmív na trh a ich 

používaní stanovuje, že 

kŕmne suroviny nesmú 

obsahovať chemické nečistoty 

vznikajúce ako výsledok 

výrobného procesu a použitia 

spracovateľských pomôcok, 

pokiaľ v Katalógu nie je 

uvedený ich maximálny 

obsah. V nariadení (ES) 

č. 68/2013 o Katalógu 

kŕmnych surovín sa zavádza 

hranica na stanovenie 

maximálnych obsahov týchto 

chemických nečistôt, a to 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toxikologické rozbory 

dokazujú, že kŕmne 

suroviny s obsahom 

hexánu do 1 000 ppm sú 

bezpečné na použitie 

v kŕmnom reťazci. 

Federácia FOSFA 

stanovuje limit teploty 

vzplanutia z hľadiska 

bezpečnosti prepravy 

a skladovania na 121  ̊C. 

Patogény B nízka stredná 2 Mikrobiologický rast v dôsledku 

kondenzácie vody vyparenej z mokrých 

gúm. 
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 3.3. Výroba sójových výliskov a sójového extrahovaného šrotu 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Dioxín z protihrudkového 

činidla 

C nízka vysoká 3 Protihrudkové činidlo je minerálneho 

pôvodu a môže sa v ňom prirodzene 

vyskytovať dioxín. Dioxín je toxický pre 

ľudí aj zvieratá. 

Nariadenie (ES) č. 2439/1999 

stanovuje kvalitatívne kritériá 

protihrudkových činidiel. 

Musia sa kupovať 

protihrudkové činidlá 

krmivovej akostnej triedy. 

 

Salmonela B vysoká vysoká 4 Salmonela predstavuje hlavné 

nebezpečenstvo pre mikrobiologickú 

kontamináciu krmiva. Salmonela je 

v životnom prostredí značne rozšírená 

a každý článok v potravinovom reťazci, od 

výrobcov až po spotrebiteľov a vrátane 

nich, zohráva svoju úlohu pri znižovaní 

rizika, že salmonela spôsobí ujmu 

zvieratám alebo ľuďom. FEDIOL spolu 

s tromi ďalšími asociáciami zastupujúcimi 

dodávateľov a spotrebiteľov krmív, 

t. j. FEFAC, COCERAL a COPA-

COGECA, prijali zodpovednosť za 

zavedenie odporúčaní pre krmivársky 

priemysel v oblasti kontroly salmonely 

a v júni 2011 vydali dokument „Spoločné 

princípy riadenia rizika výskytu salmonely 

v krmivovom reťazci“. V súlade s týmito 

princípmi bola upravená aj Európska 

príručka pre správnu prax pre priemyselnú 

výrobu bezpečných kŕmnych surovín. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA – Common 

principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain (Spoločné princípy 

riadenia rizika výskytu 

salmonely v krmivovom 

reťazci). 

 

Prevádzkovateľ musí 

v programe nevyhnutných 

predpokladov zabezpečiť tieto 

opatrenia: 

a) ochranu kŕmnych surovín 

pred kontamináciou počas 

spracúvania a skladovania, 

napr. použitím uzavretých 

systémov, dodržiavaním 

hygienických postupov alebo 

rozdelením prevádzky do 

príslušných hygienických zón; 

b) zavedenie kontroly času 

a teploty na toasteri na 

odstránenie rozpúšťadla; 

c) zavedenie kontroly vlhkosti 

šrotu/výliskov.  

 

Ak monitorovací systém zistí 

prítomnosť salmonely 

v konečnej kŕmnej surovine, 

treba zvážiť tieto opatrenia: 

o vykonanie 

 

Prevádzkovateľ by mal 

zaviesť monitorovanie 

linky a zabezpečiť 

kontrolu vzoriek z celej 

linky, z miesta, kde 

produkt vychádza 

z toastera na odstránenie 

rozpúšťadla, a z miesta, 

kde vstupuje do 

skladovacieho sila až po 

miesto vykládky 

(a vrátane neho). 

 

Prevádzkovateľ si musí 

stanoviť realistické ciele 

týkajúce sa zníženia 

výskytu kontaminácie 

jeho šrotu/výliskov 

salmonelou na základe 

historických údajov. 
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sérotypizácie a spätného 
sledovania s cieľom určiť zdroj 
kontaminácie, 
o skontrolovanie 
podmienok spracovania 
a príslušných programov 
nevyhnutných predpokladov, 
o opätovné 
vyčistenie skladovacích 
priestorov a vozidiel (ak 
existujú),  
o opätovné 
vyčistenie prevádzky 
a zariadení,  
o skontrolovanie 
predchádzajúcich výsledkov 
monitorovania, 
o dodatočné 
školenia alebo zmeny 
v procesoch a postupoch, 
o použitie 
chemického ošetrenia 
s cieľom znížiť výskyt 
salmonely na prijateľnú 
úroveň. 

Dioxín z použitej bieliacej 

hlinky 

C nízka vysoká 3 Bieliaca hlinka je minerálneho pôvodu 

a môže sa v nej prirodzene vyskytovať 

dioxín. Dioxín je toxický pre ľudí aj 

zvieratá. 

Smernica 2002/32/ES 

obmedzuje obsah dioxínov 

v kŕmnych surovinách 

rastlinného pôvodu na 0,75 

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

a súčet dioxínov a dioxínom 

podobných PCB na 1,5 ng/kg 

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

FEDIOL vypracoval kódex 

postupov pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov, v 

ktorom sa uvádza maximálny 

limit pre dioxíny a dioxínom 

podobné PCB na úrovni 1,5 

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

TEQ) ako hornej hranice. 

Musí sa nakupovať čerstvá 

bieliaca hlinka od 

dodávateľov, ktorí spĺňajú 

špecifikácie FEDIOL-u 

uvedené v kódexe postupov 

FEDIOL-u pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov. 

Toto riziko sa vzťahuje 

len na integrované 

prevádzky na 

drvenie/rafináciu. 

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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Rezíduá hexánu C vysoká nízka 3 V šrotoch z olejnatých semien sú prítomné 

rezíduá hexánu. 

Nariadenie (ES) č. 767/2009 

o uvádzaní krmív na trh a ich 

používaní stanovuje, že 

kŕmne suroviny nesmú 

obsahovať chemické nečistoty 

vznikajúce ako výsledok 

výrobného procesu a použitia 

spracovateľských pomôcok, 

pokiaľ v Katalógu nie je 

uvedený ich maximálny 

obsah. V nariadení (ES) 

č. 68/2013 o Katalógu 

kŕmnych surovín sa zavádza 

hranica na stanovenie 

maximálnych obsahov týchto 

chemických nečistôt, a to 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toxikologické rozbory 

dokazujú, že šroty 

z olejnatých semien 

s obsahom hexánu do 

1 000 ppm sú bezpečné 

na použitie v kŕmnom 

reťazci. Nemecko vo 

svojich záväzných 

špecifikáciách stanovuje 

maximálnu povolenú 

hodnotu hexánu 

v sójovom extrahovanom 

šrote v rámci prevencie 

pred explóziou počas 

vnútrozemskej plavby na 

300 ppm. 

Kadmium C nízka stredná 2 Sójové bôby môžu v závislosti od svojho 

pôvodu obsahovať zvýšenú úroveň 

kadmia, a to v dôsledku toho, že základom 

hnojiva je kadmiom kontaminovaný fosfor. 

 

  Toto riziko sa týka 

určitých zemepisných 

oblastí pôvodu. 
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 3.4. Oddelenie sójových šupiek 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Salmonela B vysoká vysoká 4 Salmonela predstavuje hlavné 

nebezpečenstvo pre mikrobiologickú 

kontamináciu krmiva. Salmonela je 

v životnom prostredí značne rozšírená 

a každý článok v potravinovom reťazci, od 

výrobcov až po spotrebiteľov a vrátane 

nich, zohráva svoju úlohu pri znižovaní 

rizika, že salmonela spôsobí ujmu 

zvieratám alebo ľuďom. FEDIOL spolu 

s tromi ďalšími asociáciami zastupujúcimi 

dodávateľov a spotrebiteľov krmív, 

t. j. FEFAC, COCERAL a COPA-

COGECA, prijali zodpovednosť a v júni 

2011 vydali dokument „Spoločné princípy 

riadenia rizika výskytu salmonely 

v krmivovom reťazci“ (Common principles 

for the management of the Salmonella risk 

in the feed chain). V súlade s týmito 

princípmi bola upravená aj Európska 

príručka pre správnu prax pre priemyselnú 

výrobu bezpečných kŕmnych surovín. 

 

 FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA – Common 

principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain (Spoločné princípy 

riadenia rizika výskytu 

salmonely v krmivovom 

reťazci). 

. 

Prevádzkovateľ musí 

v programe nevyhnutných 

predpokladov zabezpečiť tieto 

opatrenia: 

a) ochranu kŕmnych surovín 

pred kontamináciou počas 

spracúvania a skladovania, 

napr. použitím uzavretých 

systémov, dodržiavaním 

hygienických postupov alebo 

rozdelením prevádzky do 

príslušných hygienických zón; 

b) zavedenie kontroly vlhkosti.  

 

Ak monitorovací systém zistí 

prítomnosť salmonely 

v konečnej kŕmnej surovine, 

treba zvážiť tieto opatrenia: 

o vykonanie 
sérotypizácie a spätného 
sledovania s cieľom určiť zdroj 
kontaminácie, 
o skontrolovanie 
podmienok spracovania 
a príslušných programov 
nevyhnutných predpokladov, 
o opätovné 
vyčistenie skladovacích 
priestorov a vozidiel (ak 
existujú),  
o opätovné 
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vyčistenie prevádzky 
a zariadení,  
o skontrolovanie 
predchádzajúcich výsledkov 
monitorovania, 
o dodatočné 
školenia alebo zmeny 
v procesoch a postupoch, 
o  použitie 
chemického ošetrenia 
s cieľom znížiť výskyt 
salmonely na prijateľnú 
úroveň. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania rezíduí 

pesticídov v sójových bôboch vyplýva, že 

hladiny rezíduí spĺňajú zákonné limity.  

Pravidlá pre MRL v tretích krajinách sa 

líšia od pravidiel pre MRL v EÚ. 

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) 

č. 396/2005.  

Zmluva FEDIOL-u na nákup 

slnečnicových semien z oblasti 

Čierneho mora (obsahuje 

ustanovenie o súlade s právnymi 

predpismi EÚ pre MRL). 

 * V prípade sójových 

bôbov určitého pôvodu 

existuje stredná 

pravdepodobnosť 

prekročenia MRL pre 

rezíduá konkrétnych 

pesticídov. 
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 4. Rafinácia  

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminanty 

v technologických 

pomocných látkach 

(alkalických roztokoch, 

kyselinách), ako je ortuť 

v hydroxide sodnom. 

C nízka vysoká 3 Technologické pomocné látky prichádzajú 

do kontaktu s produktom. 

 Technologické pomocné 

látky, ktoré prichádzajú do 

priameho kontaktu s olejom, 

musia byť potravinovej 

akostnej triedy alebo musia 

byť vhodné na použitie 

s potravinami. 
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 4.1. Výroba rafinovaného sójového oleja 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ NORMY 

A/ALEBO ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ 

OPATRENIE  
POZNÁMKY  

Dioxíny a dioxínom 

podobné PCB 

C nízka vysoká 3 Potenciálnym zdrojom kontaminácie oleja 

dioxínmi je sušenie sójových bôbov 

a bieliaca hlinka. Dávkovanie bieliacej 

hlinky pri rafinácii je však len 1 – 3 %. 

Časť dioxínov sa vyparí počas destilácie. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje obsah 

dioxínov v kŕmnych surovinách rastlinného 

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

a súčet dioxínov a dioxínom podobných PCB 

na  

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

 

FEDIOL vypracoval kódex postupov pre 

podmienky nákupu čerstvej bieliacej hlinky na 

rafináciu olejov, v ktorom sa uvádza 

maximálny limit pre dioxíny a dioxínom 

podobné PCB na úrovni 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) ako hornej hranice. 

Musí sa nakupovať 

čerstvá bieliaca hlinka 

od dodávateľov, ktorí 

spĺňajú špecifikácie 

FEDIOL-u uvedené 

v kódexe postupov 

FEDIOL-u pre 

podmienky nákupu 

čerstvej bieliacej hlinky 

na rafináciu olejov. 

. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania rezíduí 

pesticídov v sóji (bôboch) vyplýva, že 

hladiny rezíduí môžu prekračovať zákonné 

limity. Skúsenosti však ukazujú, že tieto 

rezíduá pesticídov sa odstránia počas 

rafinácie. 

Limity rezíduí pesticídov sa stanovujú 

v nariadení (ES) č. 396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný faktor 

pesticídov na spracované produkty pod 

podmienkou, že je zaistená bezpečnosť 

krmív. 

V stanovisku FEDIOL-u (11SAF181) sa 

uvádza, že v závislosti od priemerného 

obsahu oleja v sójových bôboch, ktorý sa 

pohybuje v rozmedzí od 18 % do 21 %, by sa 

na stanovenie MRL v sójovom oleji mal 

použiť faktor spracovania 5. 

 * V prípade 

sójových bôbov 

určitého pôvodu 

existuje stredná 

pravdepodobno

sť prekročenia 

MRL pre 

rezíduá 

konkrétnych 

pesticídov. 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných pesticídov môžu 

byť prítomné v životnom prostredí. 

Limity pre rad rezíduí pesticídov v krmivách   

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

v krmivách pre zvieratá 

Pravdepodobnosť ich výskytu v surovom 

sójovom oleji je však veľmi nízka. Pri 

pestovaní sóje (bôbov) je povolené 

použitie endosulfánu. Z údajov 

z monitorovania vyplýva, že surový olej 

spĺňa zákonné limity rezídua tejto látky. 

sa stanovujú v smernici 2002/32/ES. 

Cudzie materiály ako sklo, 

drevo, kovy atď. 

F stredná stredná 3 Môžu byť prítomné cudzie materiály.  Musia sa dodržiavať 

hygienické postupy 

(napr. použitie 

uzavretých systémov). 

Zabezpečte filtrovanie 

pred napustením.  
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 4.2. Fyzikálna rafinácia: Výroba destilátov mastných kyselín zo sóje 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ NORMY 

A/ALEBO ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ 

OPATRENIE  
POZNÁMKY  

         

Dioxín C nízka vysoká 3 Potenciálnym zdrojom kontaminácie oleja 

dioxínmi počas rafinácie je bieliaca hlinka. 

Dávkovanie bieliacej hlinky pri rafinácii je 

však len 1 – 3 %. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje obsah 

dioxínov v kŕmnych surovinách rastlinného 

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

a súčet dioxínov a dioxínom podobných PCB 

na  

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

Produkty určené na výživu zvierat, ktoré 

obsahujú nežiaduce látky v množstve 

presahujúcom právne stanovený limit, nie je 

možné zmiešať na účely zriedenia 

s rovnakými alebo s inými produktmi 

určenými na výživu zvierat (smernica 

2002/32/ES). 

V nariadení (ES) č. 225/2012, ktorým sa mení 

a dopĺňa nariadenie (ES) č. 183/2005 

o hygiene krmív, sa uvádza, že test na 

celkový obsah dioxínov a dioxínom 

podobných PCB by sa mal vykonať na 100 % 

dávok destilátov mastných kyselín určených 

do krmív.  

FEDIOL vypracoval kódex postupov pre 

podmienky nákupu čerstvej bieliacej hlinky na 

rafináciu olejov, v ktorom sa uvádza 

maximálny limit pre dioxíny a dioxínom 

podobné PCB na úrovni 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) ako hornej hranice. 

Musí sa nakupovať 

čerstvá bieliaca hlinka 

od dodávateľov, ktorí 

spĺňajú špecifikácie 

FEDIOL-u uvedené 

v kódexe postupov 

FEDIOL-u pre 

podmienky nákupu 

čerstvej bieliacej hlinky 

na rafináciu olejov. 

 

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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Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania rezíduí 

pesticídov v sóji (bôboch) vyplýva, že 

hladiny rezíduí môžu prekračovať zákonné 

limity. Počas rafinácie prejdú rezíduá 

pesticídov z oleja do destilátov mastných 

kyselín. 

Limity rezíduí pesticídov sa stanovujú 

v nariadení (ES) č. 396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný faktor 

pesticídov na spracované produkty pod 

podmienkou, že je zaistená bezpečnosť 

krmív. 

Musí sa vykonať 

kontrola 

prichádzajúcich 

sójových bôbov 

a destilátov mastných 

kyselín. V prípade, že 

úroveň rezíduí 

pesticídov prekračuje 

stanovený limit, je 

potrebné vykonať 

posúdenie bezpečnosti 

krmiva. 

* V prípade 

sójových bôbov 

určitého pôvodu 

existuje stredná 

pravdepodobno

sť prekročenia 

MRL pre 

rezíduá 

konkrétnych 

pesticídov. 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C nízka vysoká 3 Niektoré zo zakázaných pesticídov môžu 

byť prítomné v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu v surovom 

sójovom oleji je však veľmi nízka. Pri 

pestovaní sóje (bôbov) je povolené 

použitie endosulfánu. Z údajov 

z monitorovania vyplýva, že surový olej 

spĺňa zákonné limity rezídua tejto látky. 

Limity pre rad rezíduí pesticídov v krmivách 

sa stanovujú v smernici 2002/32/ES. 

Produkt, ktorý nespĺňa 

tieto limity, sa nesmie 

použiť do krmív. 
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 4.3. 

Chemická rafinácia: výroba sójového mydlového roztoku 
a kyslých sójových olejov bez obsahu deodestilátov 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ NORMY 

A/ALEBO ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ 

OPATRENIE  
POZNÁMKY  

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka stredná 2 Z pravidelného monitorovania rezíduí 

pesticídov v sóji (bôboch) vyplýva, že 

hladiny zostávajúcich rezíduí môžu 

prekračovať zákonné limity. Hladina 

rezíduí pesticídov v kyslom oleji odráža 

ich hladinu v surovom oleji. 

Limity rezíduí pesticídov sa stanovujú 

v nariadení (ES) č. 396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný faktor 

povolených pesticídov na spracované 

produkty pod podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť krmív. 

Je potrebné kontrolovať 

prichádzajúce bôby 

alebo mydlový roztok 

a kyslý olej. V prípade, 

že úroveň rezíduí 

pesticídov prekračuje 

stanovený limit, je 

potrebné vykonať 

posúdenie bezpečnosti 

krmiva. 

* V prípade 

sójových bôbov 

určitého pôvodu 

existuje stredná 

pravdepodobno

sť prekročenia 

MRL pre 

rezíduá 

konkrétnych 

pesticídov. 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných pesticídov môžu 

byť prítomné v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu v surovom 

sójovom oleji je však veľmi nízka. Pri 

pestovaní sóje (bôbov) je povolené 

použitie endosulfánu. Z údajov 

z monitorovania vyplýva, že surový olej 

spĺňa zákonné limity rezídua tejto látky. 

Limity pre rad rezíduí pesticídov v krmivách 

sa stanovujú v smernici 2002/32/ES. 

  

Dioxín C veľmi nízka vysoká 2 V prehľade FEDIOL-u o drvení a rafinácii 

v súvislosti s výrobou mydlového roztoku 

(ref. 12SAF183) sa uvádza, že úroveň 

v oleji rozpustných kontaminantov 

v mydlových roztokoch odráža ich úroveň 

v surových olejoch. 

V nariadení (ES) č. 225/2012, ktorým sa mení 

a dopĺňa nariadenie (ES) č. 183/2005 

o hygiene krmív, sa uvádza, že test na 

celkový obsah dioxínov a dioxínom 

podobných PCB by sa mal vykonať na 100 % 

dávok mydlových roztokov a kyslých olejov 

určených do krmív.  

 

 V integrovaných 

prevádzkach na 

drvenie 

a rafináciu 

môžu byť preto 

mydlové 

roztoky 

bezpečne 

vrátené späť do 

šrotu. 
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 4.4. Chemická rafinácia: výroba sójových deodestilátov 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  
KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

         

Dioxín C stredná vysoká 4 Potenciálnym zdrojom kontaminácie 

oleja dioxínmi počas rafinácie je 

bieliaca hlinka. Počas chemickej 

rafinácie sa dioxíny koncentrujú do 

deodestilátov. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje obsah dioxínov 

v kŕmnych surovinách rastlinného pôvodu na 0,75 

ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a súčet dioxínov 

a dioxínom podobných PCB na 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

V nariadení (ES) č. 225/2012, ktorým sa mení 

a dopĺňa nariadenie (ES) č. 183/2005 o hygiene 

krmív, sa uvádza, že test na celkový obsah 

dioxínov a dioxínom podobných PCB by sa mal 

vykonať na 100 % dávok deodestilátov určených do 

krmív.  

 

Produkty určené na výživu zvierat, ktoré obsahujú 

nežiaduce látky v množstve presahujúcom právne 

stanovený limit, nie je možné zmiešať na účely 

zriedenia s rovnakými alebo s inými produktmi 

určenými na výživu zvierat (smernica 2002/32/ES). 

FEDIOL vypracoval kódex postupov pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej hlinky na rafináciu olejov, 

v ktorom sa uvádza maximálny limit pre dioxíny 

a dioxínom podobné PCB na úrovni 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) ako hornej hranice. 

Deodestiláty z chemickej 

rafinácie sa nesmú používať 

v krmivách, pokiaľ neboli 

upravené tak, aby úrovne 

obsiahnutých dioxínov spĺňali 

limity nežiaducich látok 

uvedené v smernici 

2002/32/ES (pozri aj prehľad 

FEDIOL-u o použití 

upravovaných deodestilátov 

v krmivách, ref. 12SAF196). 

 

Tukové produkty získané 

z dávkových procesov 

rafinácie, ktoré kombinujú 

fyzikálnu a chemickú rafináciu 

v jednom a tom istom 

zariadení, sa môžu používať 

na kŕmne účely pod 

podmienkou, že existuje 

analytický dôkaz o dodržaní 

stanovených limitov dioxínov 

a rezíduí pesticídov. 

Musí sa nakupovať čerstvá 

bieliaca hlinka od 

dodávateľov, ktorí spĺňajú 

špecifikácie FEDIOL-u 

uvedené v kódexe postupov 

FEDIOL-u pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej 

 

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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hlinky na rafináciu olejov. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C vysoká stredná 4 Z pravidelného monitorovania rezíduí 

pesticídov v sóji (bôboch) vyplýva, že 

hladiny rezíduí môžu prekračovať 

zákonné limity. Počas chemickej 

rafinácie sa rezíduá pesticídov 

skoncentrujú do deodestilátov. 

Limity rezíduí pesticídov sa stanovujú v nariadení 

(ES) č. 396/2005. Toto nariadenie umožňuje použiť 

faktor prenosu povolených pesticídov do 

spracovaných produktov pod podmienkou, že je 

zabezpečená bezpečnosť krmív. 

Je potrebné kontrolovať 

prichádzajúce sójové bôby 

a deodestiláty. V prípade, že 

úroveň rezíduí pesticídov 

prekračuje stanovený limit, je 

potrebné vykonať posúdenie 

bezpečnosti krmiva. 

 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C stredná vysoká 4 Niektoré zo zakázaných pesticídov 

môžu byť prítomné v životnom 

prostredí. Pravdepodobnosť ich 

výskytu v surovom sójovom oleji je 

však veľmi nízka. Počas rafinácie môže 

časť endosulfánu skončiť v destiláte. 

Limity pre rad rezíduí pesticídov v krmivách sa 

stanovujú v smernici 2002/32/ES. 

Deodestiláty z chemickej 

rafinácie sa nesmú používať 

v krmivách, pokiaľ neboli 

upravené tak, aby úrovne 

obsiahnutých rezíduí 

pesticídov spĺňali limity 

nežiaducich látok uvedené 

v smernici 2002/32/ES (pozri 

aj prehľad FEDIOL-u o použití 

upravovaných deodestilátov 

v krmivách, ref. 12SAF196). 

 

Minerálny olej C stredná stredná 3 Minerálny olej použitý ako 

protiprachové činidlo sa skoncentruje 

v deodestiláte. 

 Je potrebné kontrolovať 

prichádzajúce sójové bôby 

a deodestiláty. 
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 5. Hydrogenácia sójového oleja  

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Nikel  C nízka vysoká 3 Nikel sa používa ako katalyzátor pri 

hydrogenácii (stužovaní) oleja.  

 Technologické pomocné 

látky, ktoré prichádzajú do 

priameho kontaktu s olejom, 

musia byť potravinovej 

akostnej triedy alebo musia 

byť vhodné na použitie 

s potravinami. 

Stužený olej sa musí filtrovať. 

 

Obsah niklu v stužených 

olejoch pochádzajúcich 

od členov FEDIOL-u je 

ďaleko pod 20 ppm. 
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A. Skladovanie a preprava sójových bôbov, sójového extrahovaného 
šrotu a šupiek 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPO

DOBNOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Toxíny z látok používaných 

na ochranu pred škodcami 

C nízka vysoká 3 Otrávené zrno z otvorených škatúľ by mohlo 

skončiť v potravinovom reťazci. 

 Musí sa vykonávať 

program na ochranu pred 

škodcami, ktorý je vhodný 

na použitie v potravinovom 

reťazci. 

 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C stredná stredná 3 Používanie pesticídov na olejnaté semená po 

zbere úrody je kritické z dôvodu obmedzeného 

času, ktorý zostáva na rozloženie pesticídov. 

Krajiny vyvážajúce olejnaté semená pracujú 

s pozitívnymi zoznamami o používaní 

pesticídov, ktoré môžu byť v prípade niektorých 

látok v rozpore s európskymi právnymi 

predpismi, najmä v prípade mäkkých semien, 

ako sú semená slnečnice. 

Nariadenie č. 396/2005 zakazuje 

uvádzať do obehu komodity, 

ktoré nevyhovujú MRL 

stanoveným v prílohe tohto 

nariadenia. 

Prepravné a skladovacie 

podniky musia používať 

pesticídy správne a musia 

ich používanie 

dokumentovať. V opačnom 

prípade musia overiť, či 

úrovne rezíduí pesticídov 

používaných pri preprave 

a skladovaní sú v súlade 

s právnymi predpismi EÚ. 

 

Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

počas prepravy 

hospodárskym vozom, 

nákladným automobilom, 

nákladným riečnym člnom 

alebo zaoceánskym 

plavidlom 

C nízka vysoká 3 Preprava olejnatých semien a šrotov 

z olejnatých semien sa zvyčajne nerealizuje 

v dopravných prostriedkoch, ktoré sú určené 

výlučne na prepravu potravín alebo krmív. 

 Prepravné podniky musia 

pred nakládkou vyčistiť 

príslušné vozy, nákladné 

automobily, nákladné 

riečne člny a zaoceánske 

lode. Pred nakládkou sa 

musí vykonať kontrola 

čistoty. 

 

Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

počas skladovania 

C nízka vysoká 3 Olejnaté semená a šroty z olejnatých semien 

môžu byť kontaminované mykotoxínmi 

z predchádzajúcich nákladov. 

 Skladovacie podniky musia 

priestory pred uskladnením 

tovaru vyčistiť 

a skontrolovať ich 

z hľadiska čistoty. 
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Protiprachové činidlo v sóji 

(bôboch) 

C stredná stredná 3 V rámci prevencie pred prášením je v USA 

povolené sprejovať sóju (bôby) bielymi olejmi 

(parafínmi) do úrovne max. 200 ppm. V Južnej 

Amerike sa používa sójový olej. 

 Je potrebné kontrolovať 

sójové bôby dovážané 

z USA. 

 

Zníženie akosti melamínom C nízka stredná 2 Melamín analyticky napodobňuje proteíny. V nariadení č. 2002/32 sa 

stanovuje limit pre obsah melamínu 

v kŕmnych surovinách na úrovni 

2,5 mg/kg. 
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 Nové 

B. 

Preprava sójového oleja a odvodených výrobkov na kŕmne 

účely autocisternou, železničnou cisternou, nákladným riečnym 

člnom alebo pobrežným plavidlom (okrem zaoceánskych lodí). 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

        

- Autocisterny, 
železničné cisterny 
a nákladné riečne člny  

C stredná vysoká 4 Autocisterny a nákladné riečne člny 

mohli byť použité na prepravu výrobkov 

nesúvisiacich s potravinami či 

krmivami, napríklad petrochemických 

látok. 

 Autocisterny a nákladné 

riečne člny, ktoré nie sú 

používané výhradne na 

prepravu voľne ložených 

potravín a krmív, musia prejsť 

osvedčeným procesom 

čistenia. 

 

– Autocisterny, cisterny, 

železničné cisterny 

a nákladné riečne člny 

spĺňajúce štandardy EÚ pre 

prepravu voľne ložených 

potravín 

C nízka vysoká 3 Preprava väčšiny rastlinných olejov sa 

uskutočňuje dopravnými prostriedkami 

vyhradenými na prepravu voľne 

ložených potravín. 

Nariadenie (ES) č. 852/2004 

o hygiene potravín vyžaduje, 

aby sa voľne ložené potraviny 

v tekutej forme prepravovali 

autocisternami, železničnými 

cisternami a nákladnými 

riečnymi člnmi vyhradenými 

na prepravu voľne ložených 

potravín. 

 

Kódex pracovnej praxe 

FEDIOL-u pri hromadnej 

cestnej a cisternovej 

kontajnerovej preprave tukov 

a olejov na priame použitie 

v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Pomocou praktickej príručky 

FEDIOL-u na kontrolu 

predchádzajúcich nákladov 

skontrolujte predchádzajúce 

náklady vzhľadom na použité 

dopravné prostriedky 

a vnútorné steny cisterien 

(ref. 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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– Pobrežné cisternové 

plavidlá spĺňajúce štandardy 

EÚ pre prepravu voľne 

ložených potravín 

C nízka vysoká 3 Pobrežné cisternové plavidlá 

prepravujúce oleje a tuky na krátke 

vzdialenosti po mori v EÚ musia, ako 

absolútne minimum, ako bezprostredne 

predchádzajúci náklad prepravovať 

produkt, ktorý je buď potravinou, alebo 

produktom uvedeným na zozname 

akceptovateľných predchádzajúcich 

nákladov EÚ podľa smernice 96/3/ES. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

prevádzkových postupov 

FOSFA). 

Pomocou praktickej príručky 

FEDIOL-u na kontrolu 

predchádzajúcich nákladov 

skontrolujte predchádzajúce 

náklady vzhľadom na použité 

dopravné prostriedky 

a vnútorné steny cisterien 

(ref. 07COD143F). Certifikát 

federácie FOSFA o súlade, 

čistote a vhodnosti lodných 

cisterien vydaný hlavným 

inšpektorom člena FOSFA. 

Kombinované kapitánske 

osvedčenie FOSFA 

podpísané kapitánom/prvým 

dôstojníkom alebo 

ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným zástupcom 

(platí pred akoukoľvek 

nakládkou alebo prepravou 

nákladu). 

 

Kontaminácia čistiacimi 

prostriedkami 

        

– Autocisterny, železničné 

cisterny a nákladné riečne 

člny 

C stredná stredná 3 Zvýšené riziko u čistiacich staníc, ktoré 

čistia cisterny na krmivá aj na chemické 

látky na jednom mieste. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie 

(ref. 14COD152). 

 

 

Musia sa uplatňovať 

osvedčené postupy čistenia 

cisterien. 

 

. 

 

 

 

– Pobrežné cisternové 

plavidlá 

C stredná stredná 3 Zvýšené riziko v prípade, že pobrežné 

plavidlo nie je výhradne určené na 

prepravu potravín alebo krmív. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

Certifikát federácie FOSFA o 

súlade, čistote a vhodnosti 

lodných cisterien vydaný 

hlavným inšpektorom člena 

 

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

FOSFA). 

FOSFA. 

Kombinované kapitánske 

osvedčenie FOSFA 

podpísané kapitánom/prvým 

dôstojníkom alebo 

ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným zástupcom 

(platí pred akoukoľvek 

nakládkou alebo prepravou 

nákladu).  

Vykurovacie alebo 

chladiace kvapaliny zo 

zariadení 

        

– Autocisterny  C nízka vysoká 3 Používajú sa cisterny z nehrdzavejúcej 

ocele, ktoré sú vyhrievané vodou 

používanou na ochladzovanie motora 

cez systému dvojitých stien (nie špirál).  

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (14COD152). 

V systémoch priameho 

vykurovania je zakázané 

používať tepelné vykurovacie 

kvapaliny. 

 

– Železničné cisterny, 

cisternové nákladné riečne 

člny  

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

nízka 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysoká 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas prepravy je však 

pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu 

nízka. 

 

 

 

 

 

Ešte stále sa môžu používať toxické 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

Výhrevné špirály 

v železničných cisternách 

musia byť z nehrdzavejúcej 

ocele. 

Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby vykonať 

príslušnú analýzu.  

 

 

 

Odporúča sa používať 

vykurovanie horúcou vodou 

alebo parou. 

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

 

 

C 

 

 

 

 

nízka 

 

 

vysoká 

 

 

3 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas prepravy je však 

pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu 

nízka. 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

prevádzkových postupov 

FOSFA). 

Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby vykonať 

príslušnú analýzu. 

Cudzie telesá F stredná stredná 3   V pláne kvality by sa malo 

vyžadovať, aby sa plnenie 

autocisterien rafinovanými 

olejmi vykonávalo pod 

strechou. 

 

Znižovanie akosti C/F/B stredná stredná 3 Pri preprave olejov môže v krajine 

pôvodu týchto olejov dochádzať 

k znižovaniu ich akosti minerálnymi 

olejmi. 

Kódex pracovnej praxe 

FEDIOL-u pri hromadnej 

cestnej a cisternovej 

kontajnerovej preprave tukov 

a olejov na priame použitie 

v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Je potrebné analyzovať 

všetky prichádzajúce dávky. 

Mali by sa uplatňovať 

minimálne záväzné 

požiadavky z kódexu 

pracovnej praxe FEDIOL-u pri 

hromadnej cestnej 

a cisternovej kontajnerovej 

preprave tukov a olejov na 

priame použitie v potravinách 

ako sprístupnenie informácií 

o miestach, kde sa nachádza 

kamión počas cesty, 

a zaplombovanie cisterny (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/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. Skladovanie sójového oleja 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia 

v dôsledku 

nedostatočnej 

segregácie 
(kontaminácia 

z predchádzajúcich nákladov, 

v dôsledku použitia 

nesprávnych spojov alebo 

spoločných zariadení) 

C nízka vysoká 3 Toto zatriedenie rizika sa vzťahuje na 

terminály, v ktorých sa skladujú chemické 

látky aj rastlinné oleje. Riziko je menšie, 

keď terminál s nádržami uplatňuje pri 

skladovaní rastlinných olejov zoznam 

prijateľných predchádzajúcich nákladov 

EÚ počas námornej prepravy. Najmenšie 

riziko je vtedy, keď sa rastlinné oleje 

skladujú v nádržiach, ktoré sú vyhradené 

na skladovanie potravín. 

Terminály v EÚ, v ktorých sa 

skladujú tuky a oleje na 

potravinárske použitie, sú 

povinné uplatňovať systém 

HACCP [nariadenie (ES) 

č. 852/2004]. 

 

Skladovacie nádrže musia byť 

vyhradené na skladovanie 

potravín alebo krmív. 

V opačnom prípade sa musia 

pri ich použití uplatňovať 

aspoň pravidlá EÚ pre 

predchádzajúce náklady, 

ktoré boli stanovené pre 

námornú prepravu v smernici 

96/3/ES. 

 

Kontaminácia čistiacimi 

prostriedkami 

C nízka vysoká 3 Toto zatriedenie rizika sa vzťahuje na 

terminály, v ktorých sa skladujú chemické 

látky aj rastlinné oleje. Je totiž možné, že 

nepoužívajú čistiace prostriedky, ktoré sú 

vhodné na použitie v potravinárskom 

priemysle. V termináloch s nádržami v EÚ, 

ktoré uplatňujú systém HACCP a ktoré 

skladujú rastlinné oleje a chemické látky 

oddelene, je pravdepodobnosť použitia 

nesprávnych čistiacich prostriedkov veľmi 

nízka. 

 Čistiace prostriedky musia byť 

vhodné na použitie 

v potravinárskom priemysle. 

 

 

Rozpúšťadlo z náteru C nízka vysoká 3 Rozpúšťadlá z primárnych náterov môžu 

unikať do oleja a skončiť v destilátoch 

mastných kyselín počas rafinácie. 

 Mali by sa používať nádrže 

z nehrdzavejúcej ocele. Ak sa 

používajú nádrže s primárnym 

náterom, nesmú sa plniť 

destilátmi mastných kyselín. 

 

Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadenia 

s poruchou 

C nízka vysoká 3 Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. Vzhľadom 

na relatívne nízke teploty vykurovania 

počas skladovania je však 

 Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

skladovacia spoločnosť musí 

poskytnúť dokumentáciu 

Odporúča sa používať 

vykurovanie vodou 

a parou. 
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pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu nízka. 

o čistých stratách a v prípade 

potreby vykonať príslušnú 

analýzu.  

Nesprávne použitie 

prídavných látok 

C nízka vysoká 3 Prídavné látky povolené pre potravinárske 

oleje použité v kŕmnych olejoch 

(alebo naopak), v ktorých ich použitie 

nebolo schválené.  

 Musia sa dohodnúť jasné 

špecifikácie týkajúce sa 

používania prídavných látok. 

 

Znižovanie akosti 

minerálnymi olejmi 

 nízka vysoká 3 V krajinách pôvodu dochádza k znižovaniu 

akosti minerálnymi olejmi. Vďaka 

zintenzívneniu kontrol je pravdepodobnosť 

znižovania akosti menšia. 
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 D. Preprava sójového oleja zaoceánskymi plavidlami 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPO

DOBNOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ PODMIENKY  
KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia pri preprave         

– Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

stále prítomným v cisternách 

alebo potrubí 

C stredná  stredná 3  Zaoceánske plavidlá, ktoré do EÚ 

prepravujú oleje a tuky určené na 

konzumáciu, musia, ako absolútne 

minimum, ako bezprostredne 

predchádzajúci náklad prepravovať 

produkt, ktorý je buď potravinou, alebo 

produktom uvedeným na zozname 

akceptovateľných predchádzajúcich 

nákladov EÚ podľa smernice 96/3/ES. 

Smernica 96/3/ES [odchylne od 

nariadenia (ES) č. 852/2004] vyžaduje, 

aby boli predchádzajúce náklady 

skontrolované.  

 

 

Podľa zmlúv FOSFA sa pri námornej 

preprave olejov a tukov ukladá 

predajcovi povinnosť informovať 

kupujúceho o troch predchádzajúcich 

nákladoch. 

 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov a tukov do 

alebo v rámci Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane prevádzkových 

postupov FOSFA). 

 

EÚ zatiaľ právne neupravila prepravu 

olejov a tukov na kŕmne použitie. 

Certifikát federácie FOSFA 

o súlade, čistote 

a vhodnosti lodných 

cisterien vydaný hlavným 

inšpektorom člena FOSFA. 

Kombinované kapitánske 

osvedčenie FOSFA 

podpísané 

kapitánom/prvým 

dôstojníkom alebo 

ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným 

zástupcom (platí pred 

akoukoľvek nakládkou 

alebo prepravou nákladu). 

 

       Pri napĺňaní 

a vyprázdňovaní sa musia 

používať vyhradené 

potrubia. 

 

– Kontaminácia čistiacimi C nízka  vysoká 3 Námorné spoločnosti zvyčajne  Je potrebné kontrolovať  

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

Rozpúšťadlo z náteru C nízka vysoká 3 Rozpúšťadlá z primárnych náterov môžu 

unikať do oleja a skončiť v destilátoch 

mastných kyselín počas rafinácie. 

 Mali by sa používať nádrže 

z nehrdzavejúcej ocele. Ak 

sa používajú nádrže 

s primárnym náterom, 

nesmú sa plniť destilátmi 

mastných kyselín. 

Rozpúšťadlo z náteru 

Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadení 

C nízka vysoká 3 Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. Vzhľadom 

na relatívne nízke teploty vykurovania 

počas prepravy je však pravdepodobnosť 

úniku tepelných vykurovacích kvapalín do 

produktu nízka. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov a tukov do 

alebo v rámci Európskej únie (vrátane 

prevádzkových postupov FOSFA). 

Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby 

vykonať príslušnú analýzu. 

Odporúča sa používať 

vykurovanie vodou a parou. 

Hydraulické oleje 

z prenosných čerpadiel 

C nízka vysoká 3 Hydraulické oleje z prenosných čerpadiel 

môžu byť toxické. 

 Musia sa používať 

prenosné čerpadlá, 

v ktorých je hydraulický 

motor oddelený od 

čerpadla. V opačnom 

prípade sa musia používať 

hydraulické oleje 

potravinovej akostnej 

triedy. 

Pri hydraulických motoroch, 

ktoré sú priamo prepojené 

s čerpadlom, môže 

v prípade zlyhania tesnenia 

dochádzať k nechcenému 

pretekaniu hydraulického 

oleja do rastlinného oleja. 

Znižovanie akosti 

minerálnymi olejmi 

 nízka vysoká 3 V krajinách pôvodu dochádza k znižovaniu 

akosti minerálnymi olejmi. Vďaka 

zintenzívneniu kontrol je pravdepodobnosť 

znižovania akosti menšia. 

   

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

V RÁMCI EÚ 

3. Drvenie slnečnicových semien 

3.2. Výroba surových lecitínov (gúm) 

3.1. Výroba surového oleja 

3.3. Výroba extrahovaného šrotu zo slnečnicového semena 

  (A) Preprava 

 Surové lecitíny 

3.3. Oddelenie šupiek 
Surový odglejovaný 

slnečnicový olej 

(B) Preprava 

Miešanie 

(B) Preprava 

(B) Preprava 
2. Sušenie pri 

prvovýrobe 

(R
af

in
ác

ia
 

ča
st

i d
áv

ky
) 

 

4. Rafinácia 

Vosk 

Rafinovaný slnečnicový olej  

(B) Preprava 

(R
af

in
ác

ia
 

ča
st

i d
áv

ky
) 

(D) Preprava zaoceánskym 

plavidlom 

MIMO EÚ 

Vývojový diagram výrobného reťazca produktov zo slnečnicového oleja na kŕmne použitie v EÚ 

v EÚ 

Šupky 

 3. Drvenie slnečnicových 

semien 

Slnečnicové kyslé oleje 

3.1. Výroba surového oleja a gúm 

3.2. Výroba extrahovaného šrotu zo slnečnicového semena 

Pestovanie slnečnicových semien 

Slnečnicové destiláty 

mastných kyselín 

Slnečnicové semená 

Sušené slnečnicové semená 
 

(A) Preprava 

Šupky zo slnečnicového 

semena 

Skladovanie 

Sušenie pri prvovýrobe 

Lecitíny 

3.3. Oddelenie šupiek 

Extrahovaný šrot 

zo slnečnicového semena 

Označenia 
v zátvorkách sa 

vzťahujú na 
označenia 
v ďalších 

hárkoch 

 
4.1. 

Výroba 
rafinovaného 

slnečnicového 

oleja 

 (C) Skladovanie 

4.2. 
Výroba destilátov 
mastných kyselín 

zo slnečnice 

4.3. 
Výroba 

slnečnicových 
kyslých olejov 

 

4. Rafinácia 

(C) Skladovanie 

Slnečnicové deodestiláty 

 

Vosk Mydlové 

roztoky 

Použitá bieliaca 

hlinka 

(B) Preprava 

(C) Skladovanie 

1. Pestovanie 

slnečnicových semien 

Slnečnicové semená 

(A) Preprava 

Sušené 
slnečnicové 

semená 
 

(D) Preprava zaoceánskym 

plavidlom 

4.1. 
Výroba 

rafinovaného 
slnečnicového 

oleja 

4.4. 
Výroba 

slnečnicových 
deodestilátov 

 

4.2. 
Výroba 

destilátov 
mastných 
kyselín zo 
slnečnice 

 

4.3. 
Výroba 

slnečnicových 
kyslých olejov 

 

4.4. 
Výroba 

slnečnicových 
deodestilátov 

 

Mydlový 

roztok 
Použitá bieliaca 

hlinka 

Slnečnicové 
deodestiláty 

Filtračné 

pomôcky 

Šupky 

Destiláty mastných 

kyselín zo slnečnice 

Slnečnicové kyslé 

oleje 

Skladovanie 

Surový odglejovaný 

slnečnicový olej 

 Destiláty zo slnečnicového 

extrahovaného šrotu 

Šupky zo 

slnečnicového semena 

(A) 
Preprava 

Skladovanie 

Filtračné 

pomôcky 
Rafinovaný 

slnečnicový olej 
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7. Vyhodnotenie rizík v reťazci produktov z extrahovaného šrotu zo slnečnicového semena a zo slnečnicového oleja 

 1. Pestovanie slnečnicových semien* 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL.  

C    Tretie krajiny vyvážajúce 

slnečnicové semená (ako Argentína 

a iné) pracujú s pozitívnymi 

zoznamami o používaní pesticídov 

počas pestovania, ktoré môžu byť 

v prípade niektorých látok v rozpore 

s európskymi právnymi predpismi 

o rezíduách pesticídov. Používanie 

pesticídov na slnečnicové semená 

po zbere úrody sa zdá byť 

kritickejšie než ich používanie pred 

zberom úrody. 

Nariadenie (ES) č. 396/2005 

zakazuje uvádzať na trh 

komodity, ktoré nespĺňajú 

maximálne hladiny rezíduí 

(MRL) stanovené v prílohách. 

Nariadením (ES) č. 178/2006 

sa stanovuje príloha I 

obsahujúca zoznam potravín 

a krmív, na ktoré sa vzťahujú 

maximálne hladiny rezíduí 

pesticídov. Nariadením (ES) 

č. 149/2008 sa stanovujú 

prílohy II, III a IV, v ktorých sa 

stanovujú maximálne hladiny 

rezíduí pre produkty uvedené 

v prílohe I.  

  

Fytotoxíny C    Slnečnicové semená môžu 

obsahovať semeno buriny Datura 

Stramonium (durman obyčajný). 

Týka sa to najmä Francúzska. 

  Ako kontrolné opatrenie sa 

odporúča vizuálna prehliadka 

slnečnicových semien. 

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v dokumente o metodológii, odsek 2.3. 
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 2. Sušenie slnečnicových semien pri prvovýrobe* 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminanty spôsobené 

sušením  

        

– dioxín C    Spaľovanie odpadu môže 

viesť k tvorbe dioxínov. 

Prevádzky s drvičkami 

doposiaľ zaznamenali nižšiu 

úroveň dioxínov v surových 

slnečnicových semenách ako 

je detekčný limit. 

Kódex postupov pri 

predchádzaní kontaminácii 

potravín a krmív dioxínmi 

a dioxínom podobnými PCB 

a jej znižovaní (Kódex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Správna výrobná prax odporúča 
používať palivá, ktoré negenerujú 
dioxíny a dioxínom podobné 
zlúčeniny ani iné škodlivé 
kontaminanty.  

V prípade priameho ohrevu treba 
používať vhodné horáky. Na 
zabezpečenie toho, aby procesy 
sušenia alebo zohrievania 
neviedli k zvýšeným hladinám 
dioxínov a dioxínom podobných 
PCB, je potrebné zabezpečiť 
monitorovanie. Ako palivo na 
priame sušenie sa nesmú 
používať odpadové látky. 

Pri kŕmnych surovinách 

pochádzajúcich 

zo slnečnicových semien sa 
musia dodržiavať limity pre 
dioxíny a dioxínom podobné PCB 
stanovené v smernici 
2002/32/ES. 

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v dokumente o metodológii, odsek 2.3. 
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Zariadenia: drvenie slnečnicových semien, rafinácia a spracovanie 
oleja  

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Hydraulické oleje alebo 

mazivá zo zariadení 

C nízka vysoká 3 Hydraulické oleje a mazivá môžu 

obsahovať toxické zlúčeniny. 

 Program nevyhnutných 
predpokladov by mal zabezpečiť, 
aby nedošlo ku kontaminácii 
produktu hydraulickými olejmi 
alebo mazivami, ktoré nie sú 
potravinovej akostnej triedy, a aby 
sa minimalizovalo riziko 
kontaminácie produktu 
hydraulickými olejmi a mazivami 
potravinovej akostnej triedy. 
Program nevyhnutných 
predpokladov by mohol zahŕňať 
zaznamenávanie použitých 
množstiev. 

 

Kontaminanty vo vode, ako 

sú PFOS a PFOA 

 

C nízka stredná 2 Voda sa používa v procesoch drvenia 

a rafinácie. 

Podľa nariadenia (ES) č. 

183/2005 musí mať voda 

používaná pri výrobe krmiva 

vhodnú kvalitu. 

  

Čistiace prostriedky 

a chemické látky do kotlov 

C stredná stredná 3 Čistiace prostriedky a para (s použitím 

chemických látok do kotlov) prichádzajú 

do kontaktu s produktom. 

 Čistiace prostriedky použité vo 

výrobnom systéme by sa mali 

opláchnuť. Čistiace prostriedky 

a chemické látky používané 

na kotly musia byť vhodné na 

použitie v potravinárskom 

priemysle. 

 

Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadení 

 

C stredná vysoká 4 Nečlenovia FEDIOL-u môžu ešte stále 

používať tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Podľa kódexu postupov 

FEDIOL-u pri ohreve jedlých 

olejov počas spracovania nie je 

používanie tepelných 

vykurovacích kvapalín povolené. 

Na ohrev použite horúcu vodu 

alebo paru. V opačnom prípade by 

malo kontrolné opatrenie 

zabezpečiť, aby nedošlo ku 

kontaminácii produktu tepelnými 

vykurovacími kvapalinami. 

 

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. Drvenie slnečnicových semien 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Toxíny z látok používaných 

na ochranu pred škodcami 

C nízka vysoká 3 Otrávené zrno z otvorených 

škatúľ by mohlo skončiť 

v potravinovom reťazci. 

 Musí sa vykonávať program na 

ochranu pred škodcami, ktorý je 

vhodný na použitie v potravinovom 

reťazci. 

 

Toxické zlúčeniny z hexánu 

napr. benzén 

C nízka vysoká 3 Priemyselný hexán môže 

obsahovať toxické zlúčeniny. 

Smernica 2009/32/ES 

stanovuje kritériá čistoty pre 

použitie hexánu počas 

drvenia olejnatých semien.  

Musí sa používať hexán 

potravinovej akostnej triedy. 

 

Cudzí materiál, ako je sklo, 

drevo, kovy atď. 

F stredná stredná 3 Môže byť prítomný cudzí 

materiál. 

 Mal by byť zavedený systém na 

odstraňovanie cudzích materiálov. 
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 3.1. Výroba surového oleja 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminanty z filtračných 

pomôcok 

C nízka vysoká 3 Surový olej môže potenciálne vymyť 

kontaminanty z filtračnej pomôcky. 

 Musia sa používať filtračné 

pomôcky vhodné na použitie 

v potravinárskom priemysle. 

 

Minerálne oleje 

z regeneračného systému 

s poruchou 

C stredná stredná 3 Minerálne oleje potravinovej 

akostnej triedy so stredne nízkou 

viskozitou sa používajú na 

regeneráciu hexánu. Je v záujme 

prevádzky s drvičkami regenerovať 

maximálne možné množstvo 

hexánu, a teda udržiavať 

regeneračný systém v dobrom 

stave. 

 Minerálny olej regeneračného 

systému musí byť 

potravinovej akostnej triedy. 

Program nevyhnutných 

predpokladov by mal 

zabezpečiť, aby nedošlo ku 

kontaminácii produktu olejmi, 

ktoré nie sú potravinovej 

akostnej triedy, a aby sa 

minimalizovalo riziko 

kontaminácie produktu olejmi 

potravinovej akostnej triedy. 

Program nevyhnutných 

predpokladov by mohol 

zahŕňať zaznamenávanie 

použitých množstiev. 

Holandský štandard GMP 

obmedzuje obsah C(10 – 40) 

v slnečnicových olejoch 

a vedľajších produktoch 

rafinácie na 1 000 mg/kg. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania 

rezíduí pesticídov v slnečnicových 

semenách vyplýva, že hladiny 

rezíduí spĺňajú zákonné limity.  

Pravidlá pre MRL v tretích krajinách 

sa líšia od pravidiel pre MRL v EÚ. 

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) 

č. 396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/ 

koncentračný faktor 

pesticídov na spracované 

produkty pod podmienkou, že 

je zaistená bezpečnosť 

potravín. 

V stanovisku FEDIOL-u 

(11SAF181) sa uvádza, že 

 * V prípade slnečnicových 

semien určitého pôvodu 

existuje stredná 

pravdepodobnosť prekročenia 

MRL pre rezíduá konkrétnych 

pesticídov. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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v závislosti od priemerného 

obsahu oleja v slnečnicových 

semenách, ktorý sa pohybuje 

v rozmedzí od 40 % do 45 %, 

by sa na stanovenie MRL 

v slnečnicovom oleji mal 

použiť faktor spracovania 2,5. 

Zmluva FEDIOL-u na nákup 

slnečnicových semien 

z oblasti Čierneho mora 

(obsahuje ustanovenie 

o súlade s právnymi 

predpismi EÚ pre MRL). 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných pesticídov 

môžu byť prítomné v životnom 

prostredí. Pravdepodobnosť ich 

výskytu v surovom slnečnicovom 

oleji je však veľmi nízka.  

Limity pre rad rezíduí 

pesticídov v krmivách sa 

stanovujú v smernici 

2002/32/ES. 

  

Hexán, ktorý zostáva 

v surovom oleji po 

regenerácii 

C vysoká nízka 3 Po hexánovej extrakcii oleja 

a následnej regenerácii hexánu 

z oleja zostanú v surovom oleji 

stopy hexánu. 

Nariadenie (ES) č. 767/2009 

o uvádzaní krmív na trh a ich 

používaní stanovuje, že 

kŕmne suroviny nesmú 

obsahovať chemické nečistoty 

vznikajúce ako výsledok 

výrobného procesu a použitia 

spracovateľských pomôcok, 

pokiaľ v Katalógu nie je 

uvedený ich maximálny 

obsah. V nariadení (ES) 

č. 68/2013 o Katalógu 

kŕmnych surovín sa zavádza 

hranica na stanovenie 

maximálnych obsahov týchto 

chemických nečistôt, a to 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toxikologické rozbory 

dokazujú, že surový olej 

s obsahom hexánu do 

1 000 ppm je bezpečný. 

Federácia FOSFA stanovuje 

limit teploty vzplanutia 

z hľadiska bezpečnosti 

prepravy a skladovania na 

121 °C. 
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 3.2. Výroba surových lecitínov 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Minerálne oleje 

z regeneračného systému 

s poruchou 

C stredná vysoká 3 Minerálne oleje potravinovej 

akostnej triedy so stredne nízkou 

viskozitou sa používajú na 

regeneráciu hexánu. Je v záujme 

prevádzky s drvičkami regenerovať 

maximálne možné množstvo 

hexánu, a teda udržiavať 

regeneračný systém v dobrom 

stave. 

 Minerálny olej regeneračného 

systému musí byť 

potravinovej akostnej triedy. 

Program nevyhnutných 

predpokladov by mal 

zabezpečiť, aby nedošlo ku 

kontaminácii produktu olejmi, 

ktoré nie sú potravinovej 

akostnej triedy, a aby sa 

minimalizovalo riziko 

kontaminácie produktu olejmi 

potravinovej akostnej triedy. 

Program nevyhnutných 

predpokladov by mohol 

zahŕňať zaznamenávanie 

použitých množstiev. 

Holandský štandard GMP 

obmedzuje obsah C(10 – 40) 

v slnečnicových olejoch 

a vedľajších produktoch 

rafinácie na 1 000 mg/kg. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania 

rezíduí pesticídov v slnečnicových 

semenách vyplýva, že hladiny 

rezíduí spĺňajú zákonné limity.  

Pravidlá pre MRL v tretích krajinách 

sa líšia od pravidiel pre MRL v EÚ. 

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) 

č. 396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný 

faktor pesticídov na 

spracované produkty pod 

podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť potravín. 

Zmluva FEDIOL-u na nákup 

slnečnicových semien 

z oblasti Čierneho mora 

(obsahuje ustanovenie 

o súlade s právnymi 

predpismi EÚ pre MRL). 

 * V prípade slnečnicových 

semien určitého pôvodu 

existuje stredná 

pravdepodobnosť prekročenia 

MRL pre rezíduá konkrétnych 

pesticídov. 
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Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných pesticídov 

môžu byť prítomné v životnom 

prostredí. Pravdepodobnosť ich 

výskytu v surovom slnečnicovom 

oleji je však veľmi nízka.  

Limity pre rad rezíduí 

pesticídov v krmivách sa 

stanovujú v smernici 

2002/32/ES. 

  

Hexán, ktorý zostáva 

v surovom oleji po 

regenerácii 

C vysoká nízka 3 Po hexánovej extrakcii oleja 

a následnej regenerácii hexánu 

z oleja zostanú v surovom oleji 

stopy hexánu. 

Nariadenie (ES) č. 767/2009 

o uvádzaní krmív na trh a ich 

používaní stanovuje, že 

kŕmne suroviny nesmú 

obsahovať chemické nečistoty 

vznikajúce ako výsledok 

výrobného procesu a použitia 

spracovateľských pomôcok, 

pokiaľ v Katalógu nie je 

uvedený ich maximálny 

obsah. V nariadení (ES) 

č. 68/2013 o Katalógu 

kŕmnych surovín sa zavádza 

hranica na stanovenie 

maximálnych obsahov týchto 

chemických nečistôt, a to 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toxikologické rozbory 

dokazujú, že kŕmne suroviny 

s obsahom hexánu do 

1 000 ppm sú bezpečné. 

Federácia FOSFA stanovuje 

limit teploty vzplanutia 

z hľadiska bezpečnosti 

prepravy a skladovania na 

121 °C. 

Patogény B nízka stredná 2 Mikrobiologický rast v dôsledku 

kondenzácie vody vyparenej zo 

surových lecitínov.  
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 3.3. Výroba extrahovaného šrotu zo slnečnicového semena 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Dioxín z protihrudkového 

činidla 

C nízka vysoká 3 Protihrudkové činidlo je minerálneho 

pôvodu a môže sa v ňom prirodzene 

vyskytovať dioxín. Dioxín je toxický 

pre ľudí aj zvieratá. 

Nariadenie (ES) č. 2439/1999 

stanovuje kvalitatívne kritériá 

protihrudkových činidiel. 

Musia sa kupovať 

protihrudkové činidlá 

krmivovej akostnej triedy. 

 

Salmonela B vysoká vysoká 4 Salmonela predstavuje hlavné 

nebezpečenstvo pre mikrobiologickú 

kontamináciu krmiva. Salmonela je 

v životnom prostredí značne 

rozšírená a každý článok 

v potravinovom reťazci, od výrobcov 

až po spotrebiteľov a vrátane nich, 

zohráva svoju úlohu pri znižovaní 

rizika, že salmonela spôsobí ujmu 

zvieratám alebo ľuďom. FEDIOL 

spolu s tromi ďalšími asociáciami 

zastupujúcimi dodávateľov 

a spotrebiteľov krmív, t. j. FEFAC, 

COCERAL a COPA-COGECA, 

prijali zodpovednosť za zavedenie 

odporúčaní pre krmivársky 

priemysel v oblasti kontroly 

salmonely a v júni 2011 vydali 

dokument „Spoločné princípy 

riadenia rizika výskytu salmonely 

v krmivovom reťazci“. V súlade 

s týmito princípmi bola upravená aj 

Európska príručka pre správnu prax 

pre priemyselnú výrobu bezpečných 

kŕmnych surovín. 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA – Common 

principles for the management 

of the Salmonella risk in the 

feed chain (Spoločné princípy 

riadenia rizika výskytu 

salmonely v krmivovom 

reťazci). 

 

FEDIOL Recommendation on 

moisture content for 

rape/colza seed meal and 

sunflower seed meal 

(Odporúčania federácie 

FEDIOL pre obsah vlhkosti 

v repkovom extrahovanom 

šrote a extrahovanom šrote 

zo slnečnicového semena) 

 

 

Prevádzkovateľ musí 

v programe nevyhnutných 

predpokladov zabezpečiť tieto 

opatrenia: 

a) ochranu kŕmnych surovín 

pred kontamináciou počas 

spracúvania a skladovania, 

napr. použitím uzavretých 

systémov, dodržiavaním 

hygienických postupov alebo 

rozdelením prevádzky do 

príslušných hygienických zón; 

b) zavedenie kontroly času 

a teploty na toasteri na 

odstránenie rozpúšťadla; 

c) zavedenie kontroly vlhkosti 

šrotu/výliskov. Odporúčaný 

limit FEDIOL-u pre obsah 

vlhkosti v slnečnicovom 

extrahovanom šrote je 

maximálne 12,5 %. 

 

Ak monitorovací systém zistí 

prítomnosť salmonely 

v konečnej kŕmnej surovine, 

Prevádzkovateľ by mal zaviesť 

monitorovanie linky 

a zabezpečiť kontrolu vzoriek 

z celej linky, z miesta, kde 

produkt vychádza z toastera na 

odstránenie rozpúšťadla, 

a z miesta, kde vstupuje do 

skladovacieho sila až po 

miesto vykládky (a vrátane 

neho). 

 

Prevádzkovateľ si musí 

stanoviť realistické ciele 

týkajúce sa zníženia výskytu 

kontaminácie jeho 

šrotu/výliskov salmonelou na 

základe historických údajov. 

 

) 
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treba zvážiť tieto opatrenia: 

o vykonanie sérotypizácie 
a spätného sledovania 
s cieľom určiť zdroj 
kontaminácie, 

o skontrolovanie podmienok 
spracovania a príslušných 
programov nevyhnutných 
predpokladov, 

o opätovné vyčistenie 
skladovacích priestorov 
a vozidiel (ak existujú),  

o opätovné vyčistenie 
prevádzky a zariadení,  

o skontrolovanie 
predchádzajúcich výsledkov 
monitorovania, 

o dodatočné školenia alebo 
zmeny v procesoch 
a postupoch, 

použitie chemického ošetrenia 

s cieľom znížiť výskyt 

salmonely na prijateľnú 

úroveň. 

 

Dioxín z použitej bieliacej 

hlinky 

C nízka vysoká 3 Bieliaca hlinka je minerálneho 

pôvodu a môže sa v nej prirodzene 

vyskytovať dioxín. Dioxín je toxický 

pre ľudí aj zvieratá. 

Smernica 2002/32/ES 

obmedzuje obsah dioxínov 

v kŕmnych surovinách 

rastlinného pôvodu na 0,75 

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

a súčet dioxínov a dioxínom 

podobných PCB na  

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

PCB-TEQ). 

FEDIOL vypracoval kódex 

postupov pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov, 

ktorý uvádza maximálny limit 

Musí sa nakupovať čerstvá 

bieliaca hlinka od 

dodávateľov, ktorí spĺňajú 

špecifikácie FEDIOL-u 

uvedené v kódexe postupov 

FEDIOL-u pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov. 

Toto riziko sa vzťahuje len na 

integrované prevádzky na 

drvenie/rafináciu. 

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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pre dioxíny a dioxínom 

podobné PCB na úrovni 1,5 

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

TEQ) ako hornú hranicu. 

Mykotoxíny C nízka vysoká 3 Dôsledok nedostatočného sušenia 

slnečnicových semien. 

 Vyžaduje sa kontrola hladiny 

mykotoxínov v slnečnicovom 

extrahovanom šrote. 

 

Kadmium C stredná vysoká 4 Kadmium sa počas drvenia 

koncentruje do šrotu. V závislosti od 

zemepisnej oblasti, z ktorej 

pochádzajú slnečnicové semená, 

existuje riziko, že v dôsledku 

vysokej hladiny kadmia v semenách 

bude šrot z nich obsahovať hladiny 

kadmia prevyšujúce stanovený limit. 

Vysokú hladinu kadmia majú hnojivá 

nízkej kvality na báze fosforu.  

Smernica 2002/32/ES 

obmedzuje prítomnosť 

kadmia v kŕmnych surovinách 

rastlinného pôvodu na 1 ppm. 

V závislosti od pôvodu semien 

je potrebné skontrolovať celú 

dávku prichádzajúcich 

slnečnicových semien. 

Toto riziko sa týka určitých 

zemepisných oblastí pôvodu. 

 

Rezíduá hexánu C vysoká nízka 3 V šrotoch z olejnatých semien sú 

prítomné rezíduá hexánu. 

Nariadenie (ES) č. 767/2009 

o uvádzaní krmív na trh a ich 

používaní stanovuje, že 

kŕmne suroviny nesmú 

obsahovať chemické nečistoty 

vznikajúce ako výsledok 

výrobného procesu a použitia 

spracovateľských pomôcok, 

pokiaľ v Katalógu nie je 

uvedený ich maximálny 

obsah. V nariadení (ES) 

č. 68/2013 o Katalógu 

kŕmnych surovín sa zavádza 

hranica na stanovenie 

maximálnych obsahov týchto 

chemických nečistôt, a to 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toxikologické rozbory 

dokazujú, že šroty z olejnatých 

semien s obsahom hexánu do 

1 000 ppm sú bezpečné na 

použitie v kŕmnom reťazci. 

Karta bezpečnostných údajov 

nemeckého OVID-u udáva 

maximálnu povolenú hodnotu 

hexánu v slnečnicových 

semenách v rámci prevencie 

pred explóziou počas 

vnútrozemskej plavby na 

300 ppm. 
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Arzén C nízka stredná 2 V Španielsku sa zistila kontaminácia 

slnečnicových semien arzénom. 

   

Datura Stramonium 

(durman obyčajný) 

B nízka* stredná 2  Smernica 2002/32/ES 

obmedzuje obsah durmana 

obyčajného v kŕmnych 

surovinách na maximálne 

1 000 ppm. 

 * V prípade slnečnicových 

semien určitého pôvodu 

existuje stredná 

pravdepodobnosť prekročenia 

maximálneho limitu durmana 

obyčajného v slnečnicovom 

extrahovanom šrote. 
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 3.4. Oddelenie šupiek od slnečnicových semien 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Salmonela B vysoká vysoká 4 Salmonela predstavuje hlavné 

nebezpečenstvo pre mikrobiologickú 

kontamináciu krmiva. Salmonela je 

v životnom prostredí značne rozšírená 

a každý článok v potravinovom reťazci, od 

výrobcov až po spotrebiteľov a vrátane 

nich, zohráva svoju úlohu pri znižovaní 

rizika, že salmonela spôsobí ujmu 

zvieratám alebo ľuďom. FEDIOL spolu 

s tromi ďalšími asociáciami zastupujúcimi 

dodávateľov a spotrebiteľov krmív, 

t. j. FEFAC, COCERAL a COPA-

COGECA, prijali zodpovednosť a v júni 

2011 vydali dokument „Spoločné princípy 

riadenia rizika výskytu salmonely 

v krmivovom reťazci“ (Common principles 

for the management of the Salmonella risk 

in the feed chain). V súlade s týmito 

princípmi bola upravená aj Európska 

príručka pre správnu prax pre priemyselnú 

výrobu bezpečných kŕmnych surovín. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA – Common 

principles for the 

management of the 

Salmonella risk in the feed 

chain (Spoločné princípy 

riadenia rizika výskytu 

salmonely v krmivovom 

reťazci). 

 

Prevádzkovateľ musí 

v programe nevyhnutných 

predpokladov zabezpečiť tieto 

opatrenia: 

a) ochranu kŕmnych surovín 

pred kontamináciou počas 

spracúvania a skladovania, 

napr. použitím uzavretých 

systémov, dodržiavaním 

hygienických postupov alebo 

rozdelením prevádzky do 

príslušných hygienických zón; 

b) zavedenie kontroly vlhkosti.  

Ak monitorovací systém zistí 

prítomnosť salmonely 

v konečnej kŕmnej surovine, 

treba zvážiť tieto opatrenia: 

o  vykonanie sérotypizácie 
a spätného sledovania 
s cieľom určiť zdroj 
kontaminácie, 

o  skontrolovanie podmienok 
spracovania a príslušných 
programov nevyhnutných 
predpokladov, 

o  opätovné vyčistenie 
skladovacích priestorov 
a vozidiel (ak existujú),  

o  opätovné vyčistenie 
prevádzky a zariadení,  

o  skontrolovanie 
predchádzajúcich výsledkov 
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monitorovania, 
o  dodatočné školenia alebo 

zmeny v procesoch 
a postupoch, 

 použitie chemického 

ošetrenia s cieľom znížiť 

výskyt salmonely na prijateľnú 

úroveň. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania rezíduí 

pesticídov v slnečnicových semenách 

vyplýva, že hladiny rezíduí spĺňajú 

zákonné limity.  

Pravidlá pre MRL v tretích krajinách sa 

líšia od pravidiel pre MRL v EÚ. 

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) 

č. 396/2005.  

Zmluva FEDIOL-u na nákup 

slnečnicových semien 

z oblasti Čierneho mora 

(obsahuje ustanovenie 

o súlade s právnymi 

predpismi EÚ pre MRL). 

 * V prípade 

slnečnicových semien 

určitého pôvodu existuje 

stredná 

pravdepodobnosť 

prekročenia MRL pre 

rezíduá konkrétnych 

pesticídov. 
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 4. Rafinácia 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY 

A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminanty 

v technologických 

pomocných látkach  

(alkalických roztokoch, 

kyselinách), ako je ortuť 

v hydroxide sodnom. 

C nízka vysoká 3 Technologické pomocné látky 

prichádzajú do kontaktu 

s produktom. 

 Technologické pomocné látky, ktoré 

prichádzajú do priameho kontaktu 

s olejom, musia byť potravinovej 

akostnej triedy alebo musia byť vhodné 

na použitie s potravinami. 
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 4.1. Výroba rafinovaného slnečnicového oleja 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Dioxíny a dioxínom 

podobné PCB 

C nízka vysoká 3 Potenciálnym zdrojom 

kontaminácie oleja dioxínmi je 

sušenie slnečnicových 

semien a bieliaca hlinka. 

Dávkovanie bieliacej hlinky pri 

rafinácii je však len 1 – 3 %. 

Časť dioxínov sa vyparí počas 

destilácie. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje 

obsah dioxínov v kŕmnych 

surovinách rastlinného pôvodu na 

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

a súčet dioxínov a dioxínom 

podobných PCB na 1,5 ng/kg 

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

vypracoval kódex postupov pre 

podmienky nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov, v ktorom 

sa uvádza maximálny limit pre 

dioxíny a dioxínom podobné PCB 

na úrovni 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) ako hornej hranice. 

Musí sa nakupovať čerstvá 

bieliaca hlinka od 

dodávateľov, ktorí spĺňajú 

špecifikácie FEDIOL-u 

uvedené v kódexe postupov 

FEDIOL-u pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov. 

 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 3 Z pravidelného monitorovania 

rezíduí pesticídov 

v slnečnicových semenách 

vyplýva, že hladiny rezíduí 

spĺňajú zákonné limity. 

Kritické je však používanie 

pesticídov po zbere úrody, 

ktoré môže spôsobiť, že 

slnečnicové semená 

a vedľajšie produkty rafinácie 

nebudú spĺňať MRL, pokiaľ sa 

príslušné rezíduá úplne 

neodstránia počas rafinácie 

surového oleja. 

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) č. 

396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný faktor 

pesticídov na spracované produkty 

pod podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť krmív. 

V stanovisku FEDIOL-u (11SAF181) 

sa uvádza, že v závislosti od 

priemerného obsahu oleja 

v slnečnicových semenách, ktorý sa 

pohybuje v rozmedzí od 40 % do 

45 %, by sa na stanovenie MRL 

v slnečnicovom oleji mal použiť 

faktor spracovania 2,5. 

V prípade, že úroveň rezíduí 

pesticídov prekračuje 

stanovený limit, je potrebné 

vykonať posúdenie 

bezpečnosti krmiva. 

* V prípade slnečnicových 

semien určitého pôvodu 

existuje stredná 

pravdepodobnosť prekročenia 

MRL pre rezíduá konkrétnych 

pesticídov. 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných 

pesticídov môžu byť prítomné 

Limity pre rad rezíduí pesticídov 

v krmivách sa stanovujú v smernici 

  

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

v krmivách pre zvieratá 

v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu 

v surovom slnečnicovom oleji 

je však veľmi nízka.  

2002/32/ES. 

Mikrobiologická 

kontaminácia 

 

B nízka stredná 2 Vlhkosť (t. j. aktivita vody) 

v rafinovaných olejoch je príliš 

nízka na rast baktérií. 

   

Cudzie materiály ako sklo, 

drevo, kovy atď. 

F stredná stredná 3 Môžu byť prítomné cudzie 

materiály. 

 Musia sa dodržiavať 

hygienické postupy (napr. 

použitie uzavretých 

systémov). Zabezpečte 

filtrovanie pred napustením.  
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  4.2. 
Fyzikálna rafinácia: Výroba destilátov mastných kyselín zo 

slnečnice 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ PODMIENKY  
KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

         

Dioxín C nízka vysoká 3 Potenciálnym zdrojom kontaminácie 

oleja dioxínmi počas rafinácie je 

bieliaca hlinka. Dávkovanie bieliacej 

hlinky pri rafinácii je však len 1 – 

3 %. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje 

obsah dioxínov v kŕmnych surovinách 

rastlinného pôvodu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a súčet dioxínov 

a dioxínom podobných PCB na 

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

Produkty určené na výživu zvierat, 

ktoré obsahujú nežiaduce látky 

v množstve presahujúcom právne 

stanovený limit, nie je možné zmiešať 

na účely zriedenia s rovnakými alebo 

s inými produktmi určenými na výživu 

zvierat (smernica 2002/32/ES). 

V nariadení (ES) č. 225/2012, ktorým 

sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 

č. 183/2005 o hygiene krmív, sa 

uvádza, že test na celkový obsah 

dioxínov a dioxínom podobných PCB 

by sa mal vykonať na 100 % dávok 

destilátov mastných kyselín určených 

do krmív.  

FEDIOL vypracoval kódex postupov 

pre podmienky nákupu čerstvej 

bieliacej hlinky na rafináciu olejov, ktorý 

uvádza maximálny limit pre dioxíny 

a dioxínom podobné PCB na úrovni 1,5 

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

hornú hranicu. 

Musí sa nakupovať čerstvá 

bieliaca hlinka od 

dodávateľov, ktorí spĺňajú 

špecifikácie FEDIOL-u 

uvedené v kódexe postupov 

FEDIOL-u pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov. 

 

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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Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania 

rezíduí pesticídov v slnečnicových 

semenách vyplýva, že hladiny 

rezíduí spĺňajú zákonné limity. 

Kritické je však používanie 

pesticídov po zbere úrody, ktoré 

môže spôsobiť, že slnečnicové 

semená a vedľajšie produkty 

rafinácie nebudú spĺňať MRL. 

Limity rezíduí pesticídov sa stanovujú 

v nariadení (ES) č. 396/2005. Toto 

nariadenie umožňuje použiť 

spracovateľský/ 

koncentračný faktor pesticídov na 

spracované produkty pod podmienkou, 

že je zaistená bezpečnosť krmív.  

 * V prípade 

slnečnicových semien 

určitého pôvodu 

existuje stredná 

pravdepodobnosť 

prekročenia MRL pre 

rezíduá konkrétnych 

pesticídov. 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C nízka vysoká 3 V životnom prostredí môžu byť 

prítomné niektoré zakázané 

pesticídy. Pravdepodobnosť ich 

výskytu v surovom slnečnicovom 

oleji je však veľmi nízka. Počas 

rafinácie sa skoncentrujú do 

destilátov mastných kyselín. 

V smernici 2002/32/ES sa stanovujú 

limity rezíduí viacerých pesticídov 

v krmivách. 

Produkt, ktorý nespĺňa tieto 

limity, sa nesmie použiť do 

krmív. 

 

  



 

Príručka EFISC – Referenčný odvetvový dokument o výrobe bezpečných kŕmnych surovín z drvenia olejnatých semien a rafinácie rastlinných olejov 

 105 

Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z extrahovaného šrotu zo slnečnicového 

semena a slnečnicového oleja 

  4.3. 
Chemická rafinácia: výroba slnečnicového mydlového roztoku 
a kyslých slnečnicových olejov bez obsahu deodestilátov 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka* stredná 2 Z pravidelného monitorovania 

rezíduí pesticídov 

v slnečnicových semenách 

vyplýva, že hladiny rezíduí 

spĺňajú zákonné limity. 

Kritické je však používanie 

pesticídov po zbere úrody, 

ktoré môže spôsobiť, že 

slnečnicové semená 

a vedľajšie produkty rafinácie 

nebudú spĺňať MRL. 

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) č. 

396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný faktor 

pesticídov na spracované produkty 

pod podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť krmív. 

 

 * V prípade slnečnicových 

semien určitého pôvodu 

existuje stredná 

pravdepodobnosť prekročenia 

MRL pre rezíduá konkrétnych 

pesticídov. 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných 

pesticídov môžu byť prítomné 

v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu 

v surovom slnečnicovom oleji 

je však veľmi nízka.  

V smernici 2002/32/ES sa stanovujú 

limity rezíduí viacerých pesticídov 

v krmivách. 

.  

Dioxín C veľmi nízka vysoká 2 V prehľade FEDIOL-u 

o drvení a rafinácii v súvislosti 

s výrobou mydlového roztoku 

(ref. 12SAF183) sa uvádza, 

že úroveň v oleji rozpustných 

kontaminantov v mydlových 

roztokoch odráža ich úroveň 

v surových olejoch. 

V nariadení (ES) č. 225/2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

(ES) č. 183/2005 o hygiene krmív, 

sa uvádza, že test na celkový obsah 

dioxínov a dioxínom podobných 

PCB by sa mal vykonať na 100 % 

dávok mydlových roztokov a kyslých 

olejov určených do krmív.  

 

 V integrovaných prevádzkach 

na drvenie a rafináciu môžu 

byť preto mydlové roztoky 

bezpečne vrátené späť do 

šrotu. 
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 4.4. Chemická rafinácia: výroba slnečnicových deodestilátov 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ PODMIENKY  
KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

         

Dioxín C stredná vysoká 4 Potenciálnym zdrojom kontaminácie 

oleja dioxínmi počas rafinácie je 

bieliaca hlinka. Počas chemickej 

rafinácie sa dioxíny koncentrujú do 

deodestilátov. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje 

obsah dioxínov v kŕmnych surovinách 

rastlinného pôvodu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a súčet dioxínov 

a dioxínom podobných PCB na 

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

Produkty určené na výživu zvierat, 

ktoré obsahujú nežiaduce látky 

v množstve presahujúcom právne 

stanovený limit, nie je možné zmiešať 

na účely zriedenia s rovnakými alebo 

s inými produktmi určenými na výživu 

zvierat (smernica 2002/32/ES). 

 

V nariadení (ES) č. 225/2012, ktorým 

sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 

č. 183/2005 o hygiene krmív, sa 

uvádza, že test na celkový obsah 

dioxínov a dioxínom podobných PCB 

by sa mal vykonať na 100 % dávok 

deodestilátov určených do krmív.  

FEDIOL vypracoval kódex postupov 

pre podmienky nákupu čerstvej 

bieliacej hlinky na rafináciu olejov, ktorý 

uvádza maximálny limit pre dioxíny 

a dioxínom podobné PCB na úrovni 1,5 

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

hornú hranicu. 

Musí sa nakupovať čerstvá bieliaca 

hlinka od dodávateľov, ktorí spĺňajú 

špecifikácie FEDIOL-u uvedené 

v kódexe postupov FEDIOL-u pre 

podmienky nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov. 

 

Deodestiláty z chemickej rafinácie 

sa nesmú používať v krmivách, 

pokiaľ neboli upravené tak, aby 

úrovne obsiahnutých dioxínov 

spĺňali limity nežiaducich látok 

uvedené v smernici 2002/32/ES 

(pozri aj prehľad FEDIOL-u o použití 

upravovaných deodestilátov 

v krmivách, ref. 12SAF196). 

Tukové produkty získané 

z dávkových procesov rafinácie, 

ktoré kombinujú fyzikálnu 

a chemickú rafináciu v jednom 

a tom istom zariadení, sa môžu 

používať na kŕmne účely pod 

podmienkou, že existuje analytický 

dôkaz o dodržaní stanovených 

limitov dioxínov a rezíduí pesticídov. 

 

Musí sa nakupovať čerstvá bieliaca 

hlinka od dodávateľov, ktorí spĺňajú 

špecifikácie FEDIOL-u uvedené 

v kódexe postupov FEDIOL-u pre 

 

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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podmienky nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov. 

 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C stredná stredná 3 Z pravidelného monitorovania 

rezíduí pesticídov v slnečnicových 

semenách vyplýva, že hladiny 

rezíduí spĺňajú zákonné limity. 

Počas chemickej rafinácie sa však 

dioxíny koncentrujú do 

deodestilátov. 

Limity rezíduí pesticídov sa stanovujú 

v nariadení (ES) č. 396/2005. Toto 

nariadenie umožňuje použiť faktor 

prenosu povolených pesticídov do 

spracovaných produktov pod 

podmienkou, že je zabezpečená 

bezpečnosť krmív. 

.  

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C stredná vysoká 4 Niektoré zo zakázaných pesticídov 

môžu byť prítomné v životnom 

prostredí. Pravdepodobnosť ich 

výskytu v surovom slnečnicovom 

oleji je však veľmi nízka. Počas 

rafinácie sa ale skoncentrujú do 

destilátov mastných kyselín.  

V smernici 2002/32/ES sa stanovujú 

limity rezíduí viacerých pesticídov 

v krmivách. 

Deodestiláty z chemickej rafinácie 

sa nesmú používať v krmivách, 

pokiaľ neboli upravené tak, aby 

úrovne obsiahnutých rezíduí 

pesticídov spĺňali limity nežiaducich 

látok uvedené v smernici 

2002/32/ES (pozri aj prehľad 

FEDIOL-u o použití upravovaných 

deodestilátov v krmivách, 

ref. 12SAF196).  
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 5. Hydrogenácia slnečnicového oleja 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY 

A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Nikel  C nízka vysoká 3 Nikel sa používa ako 

katalyzátor pri hydrogenácii 

(stužovaní) oleja.  

 Technologické pomocné látky, ktoré 

prichádzajú do priameho kontaktu 

s olejom, musia byť potravinovej 

akostnej triedy alebo musia byť vhodné 

na použitie s potravinami. 

Stužený olej sa musí filtrovať. 

 

Obsah niklu v stužených 

olejoch pochádzajúcich od 

členov FEDIOL-u je ďaleko 

pod 20 ppm. 
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A. Skladovanie a preprava slnečnicových semien a extrahovaného 

šrotu zo slnečnicových semien 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPO

DOBNOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Toxíny z látok používaných 

na ochranu pred škodcami 

C nízka vysoká 3 Otrávené zrno z otvorených škatúľ by mohlo 

skončiť v potravinovom reťazci. 

 Musí sa vykonávať 

program na ochranu pred 

škodcami, ktorý je vhodný 

na použitie v potravinovom 

reťazci. 

 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C stredná stredná 3 Používanie pesticídov na olejnaté semená po 

zbere úrody je kritické z dôvodu obmedzeného 

času, ktorý zostáva na rozloženie pesticídov. 

Krajiny vyvážajúce olejnaté semená pracujú 

s pozitívnymi zoznamami o používaní 

pesticídov, ktoré môžu byť v prípade niektorých 

látok v rozpore s európskymi právnymi 

predpismi, najmä v prípade mäkkých semien, 

ako sú semená slnečnice. Pesticídy použité 

v predchádzajúcich nákladoch počas 

skladovania a prepravy môžu kontaminovať 

slnečnicové semená. 

Nariadenie č. 396/2005 zakazuje 

uvádzať do obehu komodity, 

ktoré nevyhovujú MRL 

stanoveným v prílohe tohto 

nariadenia. 

Prepravné a skladovacie 

podniky musia používať 

pesticídy správne a musia 

ich používanie 

dokumentovať. V opačnom 

prípade musia overiť, či 

úrovne rezíduí pesticídov 

používaných pri preprave 

a skladovaní sú v súlade 

s právnymi predpismi EÚ. 

 

Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

počas prepravy 

hospodárskym vozom, 

nákladným automobilom, 

nákladným riečnym člnom 

alebo zaoceánskym 

plavidlom 

C nízka vysoká 3 Preprava olejnatých semien a šrotov 

z olejnatých semien sa zvyčajne nerealizuje 

v dopravných prostriedkoch, ktoré sú určené 

výlučne na prepravu potravín alebo krmív. 

 Prepravné podniky musia 

pred nakládkou vyčistiť 

príslušné vozy, nákladné 

automobily, nákladné 

riečne člny a zaoceánske 

lode. Pred nakládkou sa 

musí vykonať kontrola 

čistoty. 

 

Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

počas skladovania 

C nízka vysoká 3 Olejnaté semená a šroty z olejnatých semien 

môžu byť kontaminované mykotoxínmi 

z predchádzajúcich nákladov. 

 Skladovacie podniky musia 

priestory pred uskladnením 

tovaru vyčistiť 

a skontrolovať ich 
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z hľadiska čistoty. 

Zníženie akosti melamínom C nízka stredná 2 Melamín analyticky napodobňuje proteíny. V nariadení č. 2002/32 sa 
stanovuje limit pre obsah 
melamínu v kŕmnych surovinách 
na úrovni 2,5 mg/kg. 
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 Nové 

B. 

Preprava slnečnicového oleja a odvodených výrobkov na 

kŕmne účely autocisternou, železničnou cisternou, nákladným 

riečnym člnom alebo pobrežným plavidlom (okrem 

zaoceánskych lodí). 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

        

- Autocisterny, železničné 
cisterny a nákladné 
riečne člny  

C stredná vysoká 4 Autocisterny a nákladné riečne člny 

mohli byť použité na prepravu výrobkov 

nesúvisiacich s potravinami či 

krmivami, napríklad petrochemických 

látok. 

 Autocisterny a nákladné 

riečne člny, ktoré nie sú 

používané výhradne na 

prepravu voľne ložených 

potravín a krmív, musia prejsť 

osvedčeným procesom 

čistenia. 

 

– Autocisterny, cisterny, 

železničné cisterny 

a nákladné riečne člny 

spĺňajúce štandardy EÚ pre 

prepravu voľne ložených 

potravín 

C nízka vysoká 3 Preprava väčšiny rastlinných olejov sa 

uskutočňuje dopravnými prostriedkami 

vyhradenými na prepravu voľne 

ložených potravín. 

Nariadenie (ES) č. 852/2004 

o hygiene potravín vyžaduje, 

aby sa voľne ložené potraviny 

v tekutej forme prepravovali 

autocisternami, železničnými 

cisternami a nákladnými 

riečnymi člnmi vyhradenými 

na prepravu voľne ložených 

potravín. 

Kódex pracovnej praxe 

FEDIOL-u pri hromadnej 

cestnej a cisternovej 

kontajnerovej preprave tukov 

a olejov na priame použitie 

v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Pomocou praktickej príručky 

FEDIOL-u na kontrolu 

predchádzajúcich nákladov 

skontrolujte predchádzajúce 

náklady vzhľadom na použité 

dopravné prostriedky 

a vnútorné steny cisterien 

(ref. 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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– Pobrežné cisternové 

plavidlá spĺňajúce štandardy 

EÚ pre prepravu voľne 

ložených potravín 

C nízka vysoká 3 Pobrežné cisternové plavidlá 

prepravujúce oleje a tuky na krátke 

vzdialenosti po mori v EÚ musia, ako 

absolútne minimum, ako bezprostredne 

predchádzajúci náklad prepravovať 

produkt, ktorý je buď potravinou, alebo 

produktom uvedeným na zozname 

akceptovateľných predchádzajúcich 

nákladov EÚ podľa smernice 96/3/ES. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

prevádzkových postupov 

FOSFA). 

Pomocou praktickej príručky 

FEDIOL-u na kontrolu 

predchádzajúcich nákladov 

skontrolujte predchádzajúce 

náklady vzhľadom na použité 

dopravné prostriedky 

a vnútorné steny cisterien 

(ref. 07COD143F). Certifikát 

federácie FOSFA o súlade, 

čistote a vhodnosti lodných 

cisterien vydaný hlavným 

inšpektorom člena FOSFA. 

Kombinované kapitánske 

osvedčenie FOSFA 

podpísané kapitánom/prvým 

dôstojníkom alebo 

ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným zástupcom 

(platí pred akoukoľvek 

nakládkou alebo prepravou 

nákladu). 

 

Kontaminácia čistiacimi 

prostriedkami 

        

– Autocisterny, železničné 

cisterny a nákladné riečne 

člny 

C stredná stredná 3 Zvýšené riziko u čistiacich staníc, ktoré 

čistia cisterny na krmivá aj na chemické 

látky na jednom mieste. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 
hromadnej preprave olejov 
a tukov do alebo v rámci 
Európskej únie 
(ref. 14COD152). 
 

Musia sa uplatňovať 

osvedčené postupy čistenia 

cisterien. 

 

 

 

– Pobrežné cisternové 

plavidlá 

C stredná stredná 3 Zvýšené riziko v prípade, že pobrežné 

plavidlo nie je výhradne určené na 

prepravu potravín alebo krmív. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

prevádzkových postupov 

FOSFA). 

Certifikát federácie FOSFA o 

súlade, čistote a vhodnosti 

lodných cisterien vydaný 

hlavným inšpektorom člena 

FOSFA. 

Kombinované kapitánske 

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

dôstojníkom alebo 

ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným zástupcom 

(platí pred akoukoľvek 

nakládkou alebo prepravou 

nákladu).  

Vykurovacie alebo 

chladiace kvapaliny zo 

zariadení 

        

– Autocisterny  C nízka vysoká 3 Používajú sa cisterny z nehrdzavejúcej 

ocele, ktoré sú vyhrievané vodou 

používanou na ochladzovanie motora 

cez systému dvojitých stien (nie špirál).  

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (14COD152). 

V systémoch priameho 

vykurovania je zakázané 

používať tepelné vykurovacie 

kvapaliny. 

 

– Železničné cisterny, 

cisternové nákladné riečne 

člny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nízka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysoká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas prepravy je však 

pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu 

nízka. 

 

 

 

 

 

Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas prepravy je však 

pravdepodobnosť úniku tepelných 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

Výhrevné špirály 

v železničných cisternách 

musia byť z nehrdzavejúcej 

ocele. 

Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby vykonať 

príslušnú analýzu.  

 

 

Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby vykonať 

Odporúča sa používať 

vykurovanie horúcou vodou 

alebo parou. 

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

C 

 

 

nízka vysoká 3 vykurovacích kvapalín do produktu 

nízka. 

prevádzkových postupov 

FOSFA). 

príslušnú analýzu. 

Cudzie telesá F stredná stredná 3   V pláne kvality by sa malo 

vyžadovať, aby sa plnenie 

autocisterien rafinovanými 

olejmi vykonávalo pod 

strechou. 

 

Znižovanie akosti C/F/B stredná stredná 3 Pri preprave olejov môže v krajine 

pôvodu týchto olejov dochádzať 

k znižovaniu ich akosti minerálnymi 

olejmi. 

Kódex pracovnej praxe 

FEDIOL-u pri hromadnej 

cestnej a cisternovej 

kontajnerovej preprave tukov 

a olejov na priame použitie 

v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Je potrebné analyzovať 

všetky prichádzajúce dávky. 

Mali by sa uplatňovať 

minimálne záväzné 

požiadavky z kódexu 

pracovnej praxe FEDIOL-u pri 

hromadnej cestnej 

a cisternovej kontajnerovej 

preprave tukov a olejov na 

priame použitie v potravinách 

ako sprístupnenie informácií 

o miestach, kde sa nachádza 

kamión počas cesty, 

a zaplombovanie cisterny (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
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 C. Skladovanie slnečnicového oleja 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia v dôsledku 

nedostatočnej segregácie 
(kontaminácia 

z predchádzajúcich nákladov, 

v dôsledku použitia 

nesprávnych spojov alebo 

spoločných zariadení) 

C nízka vysoká 3 Toto zatriedenie rizika sa vzťahuje 

na terminály, v ktorých sa skladujú 

chemické látky aj rastlinné oleje. 

Riziko je menšie, keď terminál 

s nádržami uplatňuje pri skladovaní 

rastlinných olejov zoznam 

prijateľných predchádzajúcich 

nákladov EÚ počas námornej 

prepravy. Najmenšie riziko je vtedy, 

keď sa rastlinné oleje skladujú 

v nádržiach, ktoré sú vyhradené na 

skladovanie potravín. 

Terminály v EÚ, v ktorých sa 

skladujú tuky a oleje na 

potravinárske použitie, sú 

povinné uplatňovať systém 

HACCP [nariadenie (ES) 

č. 852/2004]. 

 

Skladovacie nádrže musia byť 

vyhradené na skladovanie 

potravín alebo krmív. 

V opačnom prípade sa musia 

pri ich použití uplatňovať 

aspoň pravidlá EÚ pre 

predchádzajúce náklady, 

ktoré boli stanovené pre 

námornú prepravu v smernici 

96/3/ES. 

 

Kontaminácia čistiacimi 

prostriedkami 

C nízka vysoká 3 Toto zatriedenie rizika sa vzťahuje 

na terminály, v ktorých sa skladujú 

chemické látky aj rastlinné oleje. Je 

totiž možné, že nepoužívajú čistiace 

prostriedky, ktoré sú vhodné na 

použitie v potravinárskom priemysle. 

V termináloch s nádržami v EÚ, 

ktoré uplatňujú systém HACCP 

a ktoré skladujú rastlinné oleje 

a chemické látky oddelene, je 

pravdepodobnosť použitia 

nesprávnych čistiacich prostriedkov 

veľmi nízka. 

 Čistiace prostriedky musia byť 

vhodné na použitie 

v potravinárskom priemysle. 

 

 

Rozpúšťadlo z náteru C nízka vysoká 3 Rozpúšťadlá z primárnych náterov 

môžu unikať do oleja a skončiť 

v destilátoch mastných kyselín 

počas rafinácie. 

 Mali by sa používať nádrže 

z nehrdzavejúcej ocele. Ak sa 

používajú nádrže s primárnym 

náterom, nesmú sa plniť 

destilátmi mastných kyselín. 
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Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadenia 

s poruchou 

C nízka vysoká 3 Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas skladovania je 

však pravdepodobnosť úniku 

tepelných vykurovacích kvapalín do 

produktu nízka. 

 Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

skladovacia spoločnosť musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o čistých stratách a v prípade 

potreby vykonať príslušnú 

analýzu.  

Odporúča sa používať 

vykurovanie vodou a parou. 

Nesprávne použitie 

prídavných látok 

C nízka vysoká 3 Prídavné látky povolené pre 

potravinárske oleje použité 

v kŕmnych olejoch (alebo naopak), 

na použitie v ktorých neboli 

schválené. 

 Musia sa dohodnúť jasné 

špecifikácie týkajúce sa 

používania prídavných látok. 

Zneužívanie prídavných 

látok 

Znižovanie akosti 

minerálnymi olejmi 

 nízka vysoká 3 V krajinách pôvodu dochádza 

k znižovaniu akosti minerálnymi 

olejmi. Vďaka zintenzívneniu kontrol 

je pravdepodobnosť znižovania 

akosti menšia. 
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 D. Preprava slnečnicového oleja zaoceánskymi plavidlami 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODO

BNOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ PODMIENKY  
KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia pri preprave         

– Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

stále prítomným v cisternách 

alebo potrubí 

C stredná  stredná 3  Zaoceánske plavidlá, ktoré do EÚ 

prepravujú oleje a tuky určené na 

konzumáciu, musia, ako absolútne 

minimum, ako bezprostredne 

predchádzajúci náklad prepravovať 

produkt, ktorý je buď potravinou, 

alebo produktom uvedeným na 

zozname akceptovateľných 

predchádzajúcich nákladov EÚ 

podľa smernice 96/3/ES. 

Smernica 96/3/ES [odchylne od 

nariadenia (ES) č. 852/2004] vyžaduje, 

aby boli predchádzajúce náklady 

skontrolované.  

 

 

Podľa zmlúv FOSFA sa pri námornej 

preprave olejov a tukov ukladá 

predajcovi povinnosť informovať 

kupujúceho o troch predchádzajúcich 

nákladoch. 

 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov a tukov do 

alebo v rámci Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane prevádzkových 

postupov FOSFA). 

 

EÚ zatiaľ právne neupravila prepravu 

olejov a tukov na kŕmne použitie. 

Certifikát federácie FOSFA o 

súlade, čistote a vhodnosti 

lodných cisterien vydaný 

hlavným inšpektorom člena 

FOSFA. Kombinované 

kapitánske osvedčenie 

FOSFA podpísané 

kapitánom/prvým dôstojníkom 

alebo ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným zástupcom 

(platí pred akoukoľvek 

nakládkou alebo prepravou 

nákladu). 

 

       Pri napĺňaní a vyprázdňovaní 

sa musia používať vyhradené 

potrubia. 

 

– Kontaminácia čistiacimi C nízka  vysoká 3 Námorné spoločnosti zvyčajne  Je potrebné kontrolovať lodný  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z extrahovaného šrotu zo slnečnicového 

semena a slnečnicového oleja 

 

 

 
 
 
 

prostriedkami  dodržiavajú osvedčené postupy. denník.  

Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadení 

C nízka vysoká 3 Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas prepravy je však 

pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu 

nízka. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov a tukov do 

alebo v rámci Európskej únie (vrátane 

prevádzkových postupov FOSFA). 

Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby vykonať 

príslušnú analýzu. 

Odporúča sa používať 

vykurovanie vodou a parou. 

Hydraulické oleje 

z prenosných čerpadiel 

C nízka vysoká 3 Hydraulické oleje z prenosných 

čerpadiel môžu byť toxické. 

 Musia sa používať prenosné 

čerpadlá, v ktorých je 

hydraulický motor oddelený 

od čerpadla. V opačnom 

prípade sa musia používať 

hydraulické oleje potravinovej 

akostnej triedy. 

Pri hydraulických motoroch, 

ktoré sú priamo prepojené 

s čerpadlom, môže v prípade 

zlyhania tesnenia dochádzať 

k nechcenému pretekaniu 

hydraulického oleja do 

rastlinného oleja. 

Znižovanie akosti 

minerálnymi olejmi 

 nízka vysoká 3 V krajinách pôvodu dochádza 

k znižovaniu akosti minerálnymi 

olejmi. Vďaka zintenzívneniu kontrol 

je pravdepodobnosť znižovania 

akosti menšia. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Výroba rafinovaného oleja 

Výroba rafinovaného oleja 

3.2. Výroba destilátov mastných kyselín 

3.4. Výroba deodestilátov 

Výroba repkových kyslých olejov 

 
3.3. Výroba kyslých olejov 

Výroba repkových deodestilátov 

 

3. Rafinácia 

MIMO EÚ 

KRMIVÁRSKY 
PRIEMYSEL EÚ 

Označenia v zátvorkách sa vzťahujú na označenia v ďalších hárkoch 

V RÁMCI EÚ 

1. Pestovanie palmových plodov 

Palmové plody 

(A) Preprava do lisovne oleja 

Palmové jadrá 

2. Výroba surového oleja 

Sušenie a spracovanie 
palmových jadier Skladovanie 

(R
af

in
ác

ia
 

ča
st

i d
áv

ky
) 

Destiláty mastných 
kyselín 

 
Deodestiláty 

Kyslé oleje 

(C) Skladovanie 

(B) Preprava 

Spracovanie trsov plodov 

 Rafinácia 

 
Výroba RBD oleja 

Surový olej 

Rafinovaný bielený 

dezodorizovaný (RBD) olej 

RBD frakcie 

(B) Preprava 

Frakcionácia 

Rafinovaný 
bielený 

dezodorizo
vaný 

(RBD) olej 

4. Štiepenie Glycerín 

Smola 

Vývojový diagram výrobného reťazca produktov z palmového a palmojadrového oleja na  

kŕmne použitie v EÚ 

EÚ 

Rafinovaný olej 

Frakcionácia Frakcionované 
produkty 

z palmového oleja 

Mastné kyseliny zo štiepenia 

(B) Preprava 

(D) Preprava 
zaoceánskym 

plavidlom 

(B) Preprava 

Miešanie (C) Skladovanie 

(B) Preprava 

(B) Preprava 

Skladovanie 

a preprava  
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Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 8. Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 

 1. Pestovanie palmových plodov* 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ* 

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C    Krajiny vyvážajúce palmový 

olej (Indonézia, Malajzia 

a ďalšie, ako krajiny Južnej 

Ameriky a Afriky) pracujú 

s pozitívnymi zoznamami 

o používaní pesticídov počas 

pestovania, ktoré môžu byť 

v prípade niektorých látok 

v rozpore s európskymi 

právnymi predpismi 

o rezíduách pesticídov. 

V palmovom 

a palmojadrovom oleji sa 

doposiaľ nezistili žiadne 

rezíduá pesticídov.  

Nariadenie (ES) č. 396/2005 

zakazuje uvádzať na trh 

komodity, ktoré nespĺňajú 

maximálne hladiny rezíduí 

(MRL) stanovené v prílohách. 

Nariadenie (ES) č. 178/2006 

stanovuje prílohu I 

obsahujúcu zoznam potravín 

a krmív, na ktoré sa vzťahujú 

maximálne hladiny rezíduí 

pesticídov. Nariadenie (ES) 

č. 149/2008 ustanovuje 

prílohy II, III a IV, v ktorých sa 

stanovujú maximálne hladiny 

rezíduí pre produkty uvedené 

v prílohe I.  

  

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v dokumente o metodológii, odsek 2.3. 

 

 

 

 

  



 

Príručka EFISC – Referenčný odvetvový dokument o výrobe bezpečných kŕmnych surovín z drvenia olejnatých semien a rafinácie rastlinných olejov 

 121 

Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 

 

2. Výroba surového palmového oleja a surového 

palmojadrového oleja* 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ 

OPATRENIE  
POZNÁMKY  

Chemické látky z kotlov C    Zvýšené riziko v prevádzkach, 

ktoré nedodržiavajú správnu 

výrobnú prax. 

  Para (s použitím chemických látok do 

kotlov), ktorá priamo prichádza do kontaktu 

s produktom, musí byť vhodná na použitie 

v potravinárskom priemysle. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C    Pravidelným monitorovaním 

rezíduí pesticídov sa zistilo, 

že tieto rezíduá sa len zriedka 

nachádzajú v surovom 

palmovom oleji, a ak aj sú 

prítomné, ich hladiny spĺňajú 

zákonom stanovené limity.  

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) č. 

396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný 

faktor pesticídov na spracované 

produkty pod podmienkou, že je 

zaistená bezpečnosť potravín. 

V stanovisku FEDIOL-u 

(11SAF181) sa uvádza, že 

v závislosti od priemerného 

obsahu oleja v palmových 

plodoch, ktorý sa pohybuje 

v rozmedzí od 50 % do 55 %, 

a v palmových jadrách, ktorý je 

v priemere 45 %, by sa na 

stanovenie MRL v palmovom 

a palmojadrovom oleji mal použiť 

faktor spracovania 2. 

  

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C    Niektoré zo zakázaných 

pesticídov môžu byť prítomné 

v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu 

v surovom palmovom alebo 

palmojadrovom oleji je však 

veľmi nízka.  

V smernici 2002/32/ES sa 

stanovujú limity rezíduí viacerých 

pesticídov v krmivách. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 
Recyklácia 

kontaminovaného tuku 

z lapačov tuku v odpadovej 

vode. 

C    Odpadová voda môže byť 

chemicky kontaminovaná. 

  Tuk z lapačov tuku v odpadovej vode sa 

nesmie recyklovať na potravinárske 

použitie. 

Hydraulické oleje alebo 

mazivá zo zariadení 

C    Hydraulické oleje a mazivá 

môžu obsahovať toxické 

zlúčeniny. 

  Program nevyhnutných predpokladov by 

mal zabezpečiť, aby nedošlo ku 

kontaminácii produktu hydraulickými olejmi 

alebo mazivami, ktoré nie sú potravinovej 

akostnej triedy, a aby sa minimalizovalo 

riziko kontaminácie produktu hydraulickými 

olejmi a mazivami potravinovej akostnej 

triedy. Program nevyhnutných 

predpokladov by mohol zahŕňať 

zaznamenávanie použitých množstiev. 

Limit podľa holandskej správnej výrobnej 

praxe pre C (10 – 40) v olejoch je 400 

mg/kg. 

Cudzie telesá F    Môžu byť prítomné cudzie 

telesá. 

  Mal by byť zavedený systém na 

odstraňovanie cudzích materiálov. 

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v dokumente o metodológii, odsek 2.3. 
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Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 

  

Zariadenia: rafinácia a spracovanie palmového a palmojadrového 

oleja  

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Hydraulické oleje alebo 

mazivá zo zariadení 

C nízka vysoká 3 Hydraulické oleje a mazivá môžu obsahovať 

toxické zlúčeniny. 

 Program nevyhnutných 

predpokladov by mal 

zabezpečiť, aby nedošlo ku 

kontaminácii produktu 

hydraulickými olejmi alebo 

mazivami, ktoré nie sú 

potravinovej akostnej triedy, 

a aby sa minimalizovalo riziko 

kontaminácie produktu 

hydraulickými olejmi 

a mazivami potravinovej 

akostnej triedy. Program 

nevyhnutných predpokladov by 

mohol zahŕňať 

zaznamenávanie použitých 

množstiev. 

 

Kontaminanty vo vode, ako 

sú PFOS a PFOA 

 

C nízka stredná 2 Voda sa používa v procesoch drvenia 

a rafinácie. 

Podľa nariadenia (ES) č. 

183/2005 musí mať voda 

používaná pri výrobe krmiva 

vhodnú kvalitu. 

  

Čistiace prostriedky 

a chemické látky do kotlov 

C stredná stredná 3 Čistiace prostriedky a para (s použitím 

chemických látok do kotlov) prichádzajú do 

kontaktu s produktom. 

 Čistiace prostriedky použité vo 

výrobnom systéme by sa mali 

opláchnuť. Čistiace prostriedky 

a chemické látky používané 

na kotly musia byť vhodné na 

použitie v potravinárskom 

priemysle. 

 



 

Príručka EFISC – Referenčný odvetvový dokument o výrobe bezpečných kŕmnych surovín z drvenia olejnatých semien a rafinácie rastlinných olejov 

 124 

Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 
Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadení 

 

C stredná vysoká 4 Nečlenovia FEDIOL-u môžu ešte stále 

používať tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Podľa kódexu postupov 

FEDIOL-u pri ohreve jedlých 

olejov počas spracovania nie je 

používanie tepelných 

vykurovacích kvapalín 

povolené. 

Na ohrev použite horúcu vodu 
alebo paru. V opačnom prípade 
by malo kontrolné opatrenie 
zabezpečiť, aby nedošlo ku 
kontaminácii produktu 
tepelnými vykurovacími 
kvapalinami. 

 

  

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. 
Rafinácia  

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY 

A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminanty 

v technologických 

pomocných látkach  

(alkalických roztokoch, 

kyselinách), ako je ortuť 

v hydroxide sodnom. 

C nízka vysoká 3 Technologické pomocné 

látky prichádzajú do 

kontaktu s produktom. 

 Technologické pomocné látky, ktoré 

prichádzajú do priameho kontaktu 

s olejom, musia byť potravinovej 

akostnej triedy alebo musia byť vhodné 

na použitie s potravinami. 

 



 

Príručka EFISC – Referenčný odvetvový dokument o výrobe bezpečných kŕmnych surovín z drvenia olejnatých semien a rafinácie rastlinných olejov 

 126 

Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 
 3.1. Výroba rafinovaného palmového a palmojadrového oleja 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Dioxíny z bieliacej hlinky C nízka vysoká 3 Potenciálnym zdrojom 

kontaminácie oleja dioxínmi 

počas rafinácie je bieliaca hlinka. 

Dávkovanie bieliacej hlinky pri 

rafinácii je však len 1 – 3 %. Časť 

dioxínov sa vyparí počas 

destilácie. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje 

obsah dioxínov v kŕmnych 

surovinách rastlinného pôvodu na 

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

a súčet dioxínov a dioxínom 

podobných PCB na 1,5 ng/kg 

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

FEDIOL vypracoval kódex postupov 

pre podmienky nákupu čerstvej 

bieliacej hlinky na rafináciu olejov, 

v ktorom sa uvádza 

maximálny limit pre 

dioxíny a dioxínom 

podobné PCB na úrovni 

1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) ako 

hornej hranice. 

Musí sa nakupovať čerstvá 

bieliaca hlinka od dodávateľov, 

ktorí spĺňajú špecifikácie 

FEDIOL-u uvedené v kódexe 

postupov FEDIOL-u pre 

podmienky nákupu čerstvej 

bieliacej hlinky na rafináciu 

olejov. 

 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka stredná 2  Pravidelným monitorovaním 

rezíduí pesticídov sa zistilo, že 

tieto rezíduá sa len zriedka 

nachádzajú v surovom 

palmovom oleji, a ak aj sú 

prítomné, ich hladiny spĺňajú 

zákonom stanovené limity. 

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) č. 

396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný faktor 

pesticídov na spracované produkty 

pod podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť krmív. V stanovisku 

FEDIOL-u (11SAF181) sa uvádza, 

že v závislosti od priemerného 

obsahu oleja v palmových plodoch, 

ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 

50 % do 55 %, a v palmových 

  

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


 

Príručka EFISC – Referenčný odvetvový dokument o výrobe bezpečných kŕmnych surovín z drvenia olejnatých semien a rafinácie rastlinných olejov 

 127 
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Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 
jadrách, ktorý je v priemere 45 %, 

by sa na stanovenie MRL 

v palmovom a palmojadrovom oleji 

mal použiť faktor spracovania 2. 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C veľmi nízka vysoká 2 V životnom prostredí môžu byť 

prítomné niektoré zo zakázaných 

pesticídov. Pravdepodobnosť ich 

výskytu v surovom palmovom 

alebo palmojadrovom oleji je 

však veľmi nízka.  

V smernici 2002/32/ES sa stanovujú 

limity rezíduí viacerých pesticídov 

v krmivách. 

  

Mikrobiologická 

kontaminácia 

 

B nízka stredná 2 Vlhkosť (t. j. aktivita vody) 

v rafinovaných olejoch je príliš 

nízka na rast baktérií. 

   

Cudzie materiály ako sklo, 

drevo, kovy atď. 

F stredná stredná 3   Musia sa dodržiavať hygienické 

postupy (napr. použitie 

uzavretých systémov) 

a zabezpečiť filtrovanie pred 

nakládkou. 
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z palmových jadier 

 3.2. 

Fyzikálna rafinácia: výroba destilátov mastných kyselín z 

palmových plodov a palmových jadier 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ PODMIENKY  
KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

         

Dioxín C stredná vysoká 4 Potenciálnym zdrojom 

kontaminácie dioxínmi je 

usadzovanie v životnom 

prostredí 

a bieliaca hlinka. Tieto dioxíny 

sa môžu počas fyzikálnej 

rafinácie dostať do destilátov 

mastných kyselín. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje 

obsah dioxínov v kŕmnych surovinách 

rastlinného pôvodu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a súčet dioxínov 

a dioxínom podobných PCB na 

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

Produkty určené na výživu zvierat, 

ktoré obsahujú nežiaduce látky 

v množstve presahujúcom právne 

stanovený limit, nie je možné zmiešať 

na účely zriedenia s rovnakými alebo 

s inými produktmi určenými na výživu 

zvierat (smernica 2002/32/ES). 

V nariadení (ES) č. 225/2012, ktorým 

sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 

č. 183/2005 o hygiene krmív, sa 

uvádza, že test na celkový obsah 

dioxínov a dioxínom podobných PCB 

by sa mal vykonať na 100 % dávok 

destilátov mastných kyselín určených 

do krmív.  

FEDIOL vypracoval kódex postupov 

pre podmienky nákupu čerstvej 

bieliacej hlinky na rafináciu olejov, v 

ktorom sa uvádza maximálny limit pre 

dioxíny a dioxínom podobné PCB na 

úrovni 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) ako hornej hranice. 

Tomuto riziku možno 

predísť pomocou: 

– pozitívneho uvoľnenia šarže 

alebo 

– ošetrenia aktívnym uhlím 

s cieľom odfiltrovať dioxíny. 

 

 

Musí sa nakupovať čerstvá 

bieliaca hlinka od 

dodávateľov, ktorí spĺňajú 

špecifikácie FEDIOL-u 

uvedené v kódexe postupov 

FEDIOL-u pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov. 

 

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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Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 
Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka stredná 2  Pravidelným monitorovaním 

rezíduí pesticídov sa zistilo, 

že tieto rezíduá sa len zriedka 

nachádzajú v surovom 

palmovom oleji, a ak aj sú 

prítomné, ich hladiny spĺňajú 

zákonom stanovené limity. 

Limity rezíduí pesticídov sa stanovujú 

v nariadení (ES) č. 396/2005. Toto 

nariadenie umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný faktor 

pesticídov na spracované produkty pod 

podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť krmív. 

  

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C nízka vysoká 3 Niektoré zo zakázaných 

pesticídov môžu byť prítomné 

v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu 

v surovom palmovom oleji je 

však veľmi nízka.  

V smernici 2002/32/ES sa stanovujú 

limity rezíduí viacerých pesticídov 

v krmivách. 

Produkt, ktorý nespĺňa tieto 

limity, sa nesmie použiť do 

krmív. 

 

PAU v destilátoch mastných 

kyselín z palmových jadier 

C vysoká stredná 4 Počas dezodorácie sa do 

destilátov mastných kyselín 

skoncentrujú ľahké 

polycyklické aromatické 

uhľovodíky (PAU). Ak bolo 

pridané aktívne uhlie, ťažké 

PAU sa odstránia. 

 Produkt, ktorý nespĺňa tieto 

limity, sa nesmie použiť do 

krmív. 

Organizácia GMP+ 

International 

stanovuje v prípade 

palmojadrového 

oleja limit 400 μg/kg 

pre štyri PAU 

(benzo[a]pyrén, 

benz[a]antracén, 

benzo[b]fluorantén 

a chryzén). 

OVOCOM (GMP) 

stanovuje limit pre 

benzo[a]pyrén 

v kŕmnych tukoch na 

50 μg/kg. 
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z palmových jadier 

 3.3. 

Chemická rafinácia: výroba palmových a palmojadrových 

mydlových roztokov a kyslých olejov (bez deodestilátov) 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka stredná 2  Pravidelným monitorovaním 

rezíduí pesticídov sa zistilo, 

že tieto rezíduá sa len zriedka 

nachádzajú v surovom 

palmovom oleji, a ak aj sú 

prítomné, ich hladiny spĺňajú 

zákonom stanovené limity. 

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) č. 

396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný 

faktor pesticídov na 

spracované produkty pod 

podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť krmív. 

  

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných 

pesticídov môžu byť prítomné 

v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu 

v surovom palmovom alebo 

palmojadrovom oleji je však 

veľmi nízka.  

V smernici 2002/32/ES sa 

stanovujú limity rezíduí 

viacerých pesticídov 

v krmivách. 

  

Dioxín C veľmi nízka vysoká 2 V prehľade FEDIOL-u 

o drvení a rafinácii v súvislosti 

s výrobou mydlového roztoku 

(ref. 12SAF183) sa uvádza, 

že úroveň v oleji rozpustných 

kontaminantov v mydlových 

roztokoch odráža ich úroveň 

v surových olejoch.  

V nariadení (ES) č. 225/2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) č. 183/2005 

o hygiene krmív, sa uvádza, 

že test na celkový obsah 

dioxínov a dioxínom 

podobných PCB by sa mal 

vykonať na 100 % dávok 

mydlových roztokov a kyslých 

olejov určených do krmív.  
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Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 

 3.4. 

Chemická rafinácia: výroba palmových a palmojadrových 

deodestilátov 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ PODMIENKY  
KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

         

Dioxín C vysoká vysoká 4 Potenciálnym zdrojom 

kontaminácie oleja dioxínmi 

počas rafinácie je bieliaca 

hlinka. Počas chemickej 

rafinácie sa dioxíny 

koncentrujú do deodestilátov. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje 

obsah dioxínov v kŕmnych surovinách 

rastlinného pôvodu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a súčet dioxínov 

a dioxínom podobných PCB na 

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

Produkty určené na výživu zvierat, 

ktoré obsahujú nežiaduce látky 

v množstve presahujúcom právne 

stanovený limit, nie je možné zmiešať 

na účely zriedenia s rovnakými alebo 

s inými produktmi určenými na výživu 

zvierat (smernica 2002/32/ES). 

 

V nariadení (ES) č. 225/2012, ktorým 

sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 

č. 183/2005 o hygiene krmív, sa 

uvádza, že test na celkový obsah 

dioxínov a dioxínom podobných PCB 

by sa mal vykonať na 100 % dávok 

deodestilátov určených do krmív.  

 

FEDIOL vypracoval kódex postupov 

pre podmienky nákupu čerstvej 

bieliacej hlinky na rafináciu olejov, v 

ktorom sa uvádza maximálny limit pre 

dioxíny a dioxínom podobné PCB na 

úrovni 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

Deodestiláty z chemickej rafinácie 

sa nesmú používať v krmivách, 

pokiaľ neboli upravené tak, aby 

úrovne obsiahnutých dioxínov 

spĺňali limity nežiaducich látok 

uvedené v smernici 2002/32/ES 

(pozri aj prehľad FEDIOL-u o použití 

upravovaných deodestilátov 

v krmivách, ref. 12SAF196). 

 

Tukové produkty získané 

z dávkových procesov rafinácie, 

ktoré kombinujú fyzikálnu 

a chemickú rafináciu v jednom 

a tom istom zariadení, sa môžu 

používať na kŕmne účely pod 

podmienkou, že existuje analytický 

dôkaz o dodržaní stanovených 

limitov dioxínov a rezíduí pesticídov. 

 

Musí sa nakupovať čerstvá bieliaca 

hlinka od dodávateľov, ktorí spĺňajú 

špecifikácie FEDIOL-u uvedené 

v kódexe postupov FEDIOL-u pre 

podmienky nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov. 

 

 

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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Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 
TEQ) ako hornej hranice. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka stredná 3  Pravidelným monitorovaním 

rezíduí pesticídov sa zistilo, 

že tieto rezíduá sa len zriedka 

nachádzajú v surovom 

palmovom oleji, a ak aj sú 

prítomné, ich hladiny spĺňajú 

zákonom stanovené limity. 

Limity rezíduí pesticídov sa stanovujú 

v nariadení (ES) č. 396/2005. Toto 

nariadenie umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný faktor 

pesticídov na spracované produkty pod 

podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť krmív. 

  

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C stredná vysoká 4 Niektoré zo zakázaných 

pesticídov môžu byť prítomné 

v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu 

v surovom palmovom alebo 

palmojadrovom oleji je síce 

veľmi nízka, no počas 

rafinácie sa skoncentrujú do 

destilátov. 

V smernici 2002/32/ES sa stanovujú 

limity rezíduí viacerých pesticídov 

v krmivách. 

Deodestiláty z chemickej rafinácie 

sa nesmú používať v krmivách, 

pokiaľ neboli upravené tak, aby 

úrovne obsiahnutých rezíduí 

pesticídov spĺňali limity nežiaducich 

látok uvedené v smernici 

2002/32/ES (pozri aj prehľad 

FEDIOL-u o použití upravovaných 

deodestilátov v krmivách, 

ref. 12SAF196). 

 

PAU v palmojadrových 

deodestilátoch 

C vysoká stredná 4 Počas dezodorácie sa ľahké 

PAU skoncentrujú do 

deodestilátov. Ak bolo pridané 

aktívne uhlie, ťažké PAU sa 

odstránia. 

 Produkt, ktorý nespĺňa tieto limity, 

sa nesmie použiť do krmív. 

Organizácia 
GMP+ 
International 
stanovuje 
v prípade 
palmojadrovéh
o oleja limit 
400 μg/kg pre 
štyri PAU 
(benzo[a]pyrén
, 
benz[a]antracé
n, 
benzo[b]fluora
ntén 
a chryzén). 
OVOCOM 
(GMP) 
stanovuje limit 
pre 
benzo[a]pyrén 
v kŕmnych 
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Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 
tukoch na 
50 μg/kg. 

 

 4. 

Štiepenie surového a rafinovaného oleja vodou, teplom 

a tlakom a následná frakčná destilácia pri výrobe čistých 

mastných kyselín a glycerínu* 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Dioxíny z bieliacej hlinky C    Potenciálnym zdrojom 

kontaminácie oleja dioxínmi 

počas rafinácie je bieliaca 

hlinka. Dávkovanie bieliacej 

hlinky pri rafinácii je však len 

1 – 3 %. 

Smernica 2002/32/ES 

obmedzuje obsah dioxínov 

v kŕmnych surovinách 

rastlinného pôvodu na 0,75 

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

a súčet dioxínov a dioxínom 

podobných PCB na 1,5 ng/kg 

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

 

V nariadení (ES) č. 225/2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) č. 183/2005 

o hygiene krmív, sa uvádza, 

že test na celkový obsah 

dioxínov a dioxínom 

podobných PCB by sa mal 

vykonať na 100 % dávok 

čistých mastných kyselín zo 

surového oleja určených do 

krmív.  

 

FEDIOL vypracoval kódex 

postupov pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov, v 

 Produkt, ktorý 

nespĺňa tieto limity, 

sa nesmie použiť do 

krmív. 

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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Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 
ktorom sa uvádza maximálny 

limit pre dioxíny a dioxínom 

podobné PCB na úrovni 1,5 

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

TEQ) ako hornej hranice. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C    Pravidelným monitorovaním 

rezíduí pesticídov sa zistilo, 

že tieto rezíduá sa len zriedka 

nachádzajú v surovom 

palmovom oleji, a ak aj sú 

prítomné, ich hladiny spĺňajú 

zákonom stanovené limity. 

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) č. 

396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný 

faktor pesticídov na 

spracované produkty pod 

podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť krmív. 

  

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C    Niektoré zo zakázaných 

pesticídov môžu byť prítomné 

v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu 

v surovom palmovom alebo 

palmojadrovom oleji je však 

veľmi nízka.  

V smernici 2002/32/ES sa 

stanovujú limity rezíduí 

viacerých pesticídov 

v krmivách. 

  

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v dokumente o metodológii, odsek 2.3. 
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Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 
 5. Hydrogenácia destilátov mastných kyselín z palmových plodov  

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY 

A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Nikel  C nízka vysoká 3 Nikel sa používa ako katalyzátor 

pri hydrogenácii (stužovaní) 

olejových produktov.  

 Technologické pomocné látky, ktoré 

prichádzajú do priameho kontaktu s olejom, 

musia byť potravinovej akostnej triedy alebo 

musia byť vhodné na použitie s potravinami. 

Stužený produkt sa musí filtrovať. 

 

Obsah niklu v stužených 

olejových produktoch 

pochádzajúcich od členov 

FEDIOL-u je ďaleko pod 

20 ppm. 

Dioxínové kongenéry 

premenené na kongenéry 

s vyššou toxicitou 

C stredná vysoká 4 Hydrogenácia pomocou niklu 

môže spôsobiť premenu 

dioxínových kongenérov na 

kongenéry s vyššou toxicitou. 

V nariadení (ES) 

č. 225/2012, ktorým sa 

mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) 

č. 183/2005 o hygiene 

krmív, sa uvádza, že 

test na celkový obsah 

dioxínov a dioxínom 

podobných PCB by sa 

mal vykonať na 100 % 

dávok stužených 

destilátov mastných 

kyselín z palmových 

plodov určených do 

krmív.  
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Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 

 

A. Preprava trsov plodov a palmových jadier do lisovne oleja 

a skladovanie palmových jadier* 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ 

OPATRENIE  
POZNÁMKY  

Cudzie telesá F    Môžu sa vyskytovať cudzie telesá, ako 
sú 
kamene zo znečistených nákladných 
automobilov 
a sklenené čiastočky, uhynuté 
hlodavce 
a listy 
stromov. 

  Nákladový priestor dopravných 
prostriedkov musí byť pred 
naložením trsov plodov zbavený 
zvyškov z predchádzajúcich nákladov. 

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v dokumente o metodológii, odsek 2.3. 
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Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 

 

 Nové 

B. 

Preprava palmového a palmojadrového oleja a odvodených 

výrobkov na kŕmne účely autocisternou, železničnou cisternou, 

nákladným riečnym člnom alebo pobrežným plavidlom (okrem 

zaoceánskych lodí) 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

        

- Autocisterny, železničné 
cisterny a nákladné 
riečne člny  

C stredná vysoká 4 Autocisterny a nákladné riečne člny 

mohli byť použité na prepravu výrobkov 

nesúvisiacich s potravinami či 

krmivami, napríklad petrochemických 

látok. 

 Autocisterny a nákladné 

riečne člny, ktoré nie sú 

používané výhradne na 

prepravu voľne ložených 

potravín a krmív, musia prejsť 

osvedčeným procesom 

čistenia. 

 

– Autocisterny, cisterny, 

železničné cisterny 

a nákladné riečne člny 

spĺňajúce štandardy EÚ pre 

prepravu voľne ložených 

potravín 

C nízka vysoká 3 Preprava väčšiny rastlinných olejov sa 

uskutočňuje dopravnými prostriedkami 

vyhradenými na prepravu voľne 

ložených potravín. 

Nariadenie (ES) č. 852/2004 

o hygiene potravín vyžaduje, 

aby sa voľne ložené potraviny 

v tekutej forme prepravovali 

autocisternami, železničnými 

cisternami a nákladnými 

riečnymi člnmi vyhradenými 

na prepravu voľne ložených 

potravín. 

 

Kódex pracovnej praxe 

FEDIOL-u pri hromadnej 

cestnej a cisternovej 

kontajnerovej preprave tukov 

a olejov na priame použitie 

v potravinách 

Pomocou praktickej príručky 

FEDIOL-u na kontrolu 

predchádzajúcich nákladov 

skontrolujte predchádzajúce 

náklady vzhľadom na použité 

dopravné prostriedky 

a vnútorné steny cisterien 

(ref. 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 
(ref. 07COD138). 

– Pobrežné cisternové 

plavidlá spĺňajúce štandardy 

EÚ pre prepravu voľne 

ložených potravín 

C nízka vysoká 3 Pobrežné cisternové plavidlá 

prepravujúce oleje a tuky na krátke 

vzdialenosti po mori v EÚ musia, ako 

absolútne minimum, ako bezprostredne 

predchádzajúci náklad prepravovať 

produkt, ktorý je buď potravinou, alebo 

produktom uvedeným na zozname 

akceptovateľných predchádzajúcich 

nákladov EÚ podľa smernice 96/3/ES. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

prevádzkových postupov 

FOSFA). 

Pomocou praktickej príručky 

FEDIOL-u na kontrolu 

predchádzajúcich nákladov 

skontrolujte predchádzajúce 

náklady vzhľadom na použité 

dopravné prostriedky 

a vnútorné steny cisterien 

(ref. 07COD143F). Certifikát 

federácie FOSFA o súlade, 

čistote a vhodnosti lodných 

cisterien vydaný hlavným 

inšpektorom člena FOSFA. 

Kombinované kapitánske 

osvedčenie FOSFA 

podpísané kapitánom/prvým 

dôstojníkom alebo 

ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným zástupcom 

(platí pred akoukoľvek 

nakládkou alebo prepravou 

nákladu). 

 

Kontaminácia čistiacimi 

prostriedkami 

        

– Autocisterny, železničné 

cisterny a nákladné riečne 

člny 

C stredná stredná 3 Zvýšené riziko u čistiacich staníc, ktoré 

čistia cisterny na krmivá aj na chemické 

látky na jednom mieste. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie 

(ref. 14COD152). 

 

 

Musia sa uplatňovať 

osvedčené postupy čistenia 

cisterien. 

 

. 

 

 

 

– Pobrežné cisternové C stredná stredná 3 Zvýšené riziko v prípade, že pobrežné 

plavidlo nie je výhradne určené na 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

Certifikát federácie FOSFA o 

súlade, čistote a vhodnosti 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier plavidlá prepravu potravín alebo krmív. a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

prevádzkových postupov 

FOSFA). 

lodných cisterien vydaný 

hlavným inšpektorom člena 

FOSFA. 

Kombinované kapitánske 

osvedčenie FOSFA 

podpísané kapitánom/prvým 

dôstojníkom alebo 

ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným zástupcom 

(platí pred akoukoľvek 

nakládkou alebo prepravou 

nákladu).  

Vykurovacie alebo 

chladiace kvapaliny zo 

zariadení 

        

– Autocisterny  C nízka vysoká 3 Používajú sa cisterny z nehrdzavejúcej 

ocele, ktoré sú vyhrievané vodou 

používanou na ochladzovanie motora 

cez systému dvojitých stien (nie špirál).  

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (14COD152). 

V systémoch priameho 

vykurovania je zakázané 

používať tepelné vykurovacie 

kvapaliny. 

 

– Železničné cisterny, 

cisternové nákladné riečne 

člny  

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

nízka 

 

 

 

 

 

 

 

vysoká 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas prepravy je však 

pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu 

nízka. 

 

 

 

 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Výhrevné špirály 

v železničných cisternách 

musia byť z nehrdzavejúcej 

ocele. 

Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby vykonať 

príslušnú analýzu.  

 

 

Odporúča sa používať 

vykurovanie horúcou vodou 

alebo parou. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier  

 

 

 

- Pobrežné cisternové 
plavidlá 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

nízka 

 

 

 

vysoká 

 

 

 

3 

 

Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas prepravy je však 

pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu 

nízka. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

prevádzkových postupov 

FOSFA). 

Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby vykonať 

príslušnú analýzu. 

Cudzie telesá F stredná stredná 3   V pláne kvality by sa malo 

vyžadovať, aby sa plnenie 

autocisterien rafinovanými 

olejmi vykonávalo pod 

strechou. 

 

Znižovanie akosti C/F/B stredná stredná 3 Pri preprave olejov môže v krajine 

pôvodu týchto olejov dochádzať 

k znižovaniu ich akosti minerálnymi 

olejmi. 

Kódex pracovnej praxe 

FEDIOL-u pri hromadnej 

cestnej a cisternovej 

kontajnerovej preprave tukov 

a olejov na priame použitie 

v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Je potrebné analyzovať 

všetky prichádzajúce dávky. 

 

Mali by sa uplatňovať 

minimálne záväzné 

požiadavky z kódexu 

pracovnej praxe FEDIOL-u pri 

hromadnej cestnej 

a cisternovej kontajnerovej 

preprave tukov a olejov na 

priame použitie v potravinách 

ako sprístupnenie informácií 

o miestach, kde sa nachádza 

kamión počas cesty, 

a zaplombovanie cisterny (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/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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Krmivá 
Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z palmového oleja a oleja 

z palmových jadier 
 C. Skladovanie palmového a palmojadrového oleja 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia 

v dôsledku 

nedostatočnej 

segregácie 
(kontaminácia 

z predchádzajúcich nákladov, 

v dôsledku použitia 

nesprávnych spojov alebo 

spoločných zariadení) 

C nízka vysoká 3 Toto zatriedenie rizika sa 

vzťahuje na terminály, 

v ktorých sa skladujú 

chemické látky aj rastlinné 

oleje. Riziko je menšie, keď 

terminál s nádržami uplatňuje 

pri skladovaní rastlinných 

olejov zoznam prijateľných 

predchádzajúcich nákladov 

EÚ počas námornej prepravy. 

Najmenšie riziko je vtedy, keď 

sa rastlinné oleje skladujú 

v nádržiach, ktoré sú 

vyhradené na skladovanie 

potravín. 

Terminály v EÚ, v ktorých sa 

skladujú tuky a oleje na 

potravinárske použitie, sú 

povinné uplatňovať systém 

HACCP [nariadenie (ES) 

č. 852/2004]. 

 

 Skladovacie nádrže musia 

byť vyhradené na skladovanie 

potravín alebo krmív. 

V opačnom prípade sa musia 

pri ich použití uplatňovať 

aspoň pravidlá EÚ pre 

predchádzajúce náklady, 

ktoré boli stanovené pre 

námornú prepravu v smernici 

96/3/ES. 

 

Kontaminácia čistiacimi 

prostriedkami 

C nízka vysoká 3 Toto zatriedenie rizika sa 

vzťahuje na terminály, 

v ktorých sa skladujú 

chemické látky aj rastlinné 

oleje. Je totiž možné, že 

nepoužívajú čistiace 

prostriedky, ktoré sú vhodné 

na použitie v potravinárskom 

priemysle. V termináloch 

s nádržami v EÚ, ktoré 

uplatňujú systém HACCP 

a ktoré skladujú rastlinné oleje 

a chemické látky oddelene, je 

pravdepodobnosť použitia 

nesprávnych čistiacich 

prostriedkov veľmi nízka. 

 Čistiace prostriedky musia byť 

vhodné na použitie 

v potravinárskom priemysle. 

 

 

Rozpúšťadlo z náteru C nízka vysoká 3 Rozpúšťadlá z primárnych 

náterov môžu unikať do oleja 

 Mali by sa používať nádrže 

z nehrdzavejúcej ocele. Ak sa 
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z palmových jadier 
a skončiť v destilátoch 

mastných kyselín počas 

rafinácie. 

používajú nádrže s primárnym 

náterom, nesmú sa plniť 

destilátmi mastných kyselín. 

Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadenia 

s poruchou 

C nízka vysoká 3 Ešte stále sa môžu používať 

toxické tepelné vykurovacie 

kvapaliny. Vzhľadom na 

relatívne nízke teploty 

vykurovania počas 

skladovania je však 

pravdepodobnosť úniku 

tepelných vykurovacích 

kvapalín do produktu nízka. 

 Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

skladovacia spoločnosť musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o čistých stratách a v prípade 

potreby vykonať príslušnú 

analýzu.  

Odporúča sa používať 

vykurovanie vodou a parou. 

Nesprávne použitie 

prídavných látok 

C nízka vysoká 3 Prídavné látky povolené pre 

potravinárske oleje použité 

v kŕmnych olejoch 

(alebo naopak), na použitie 

v ktorých neboli schválené. 

 Musia sa dohodnúť jasné 

špecifikácie týkajúce sa 

používania prídavných látok. 

 

Znižovanie akosti 

minerálnymi olejmi 

 nízka vysoká 3 V krajinách pôvodu dochádza 

k znižovaniu akosti 

minerálnymi olejmi. Vďaka 

zintenzívneniu kontrol je 

pravdepodobnosť znižovania 

akosti menšia. 
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D. Preprava palmového a palmojadrového oleja zaoceánskymi 

plavidlami  

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPO

DOBNOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia pri preprave         

– Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

stále prítomným v cisternách 

alebo potrubí 

C stredná  stredná 3  Zaoceánske plavidlá, ktoré do EÚ 

prepravujú oleje a tuky určené na 

konzumáciu, musia, ako absolútne 

minimum, ako bezprostredne 

predchádzajúci náklad prepravovať 

produkt, ktorý je buď potravinou, 

alebo produktom uvedeným na 

zozname akceptovateľných 

predchádzajúcich nákladov EÚ 

podľa smernice 96/3/ES. 

Smernica 96/3/ES [odchylne od 

nariadenia (ES) č. 852/2004] 

vyžaduje, aby boli predchádzajúce 

náklady skontrolované.  

 

 

Podľa zmlúv FOSFA sa pri 

námornej preprave olejov a tukov 

ukladá predajcovi povinnosť 

informovať kupujúceho o troch 

predchádzajúcich nákladoch. 

 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov a tukov 

do alebo v rámci Európskej únie 

(ref. 14COD152) (vrátane 

prevádzkových postupov FOSFA). 

 

EÚ zatiaľ právne neupravila 

prepravu olejov a tukov na kŕmne 

použitie. 

Certifikát federácie FOSFA o 

súlade, čistote a vhodnosti 

lodných cisterien vydaný 

hlavným inšpektorom člena 

FOSFA. Kombinované 

kapitánske osvedčenie 

FOSFA podpísané 

kapitánom/prvým dôstojníkom 

alebo ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným zástupcom 

(platí pred akoukoľvek 

nakládkou alebo prepravou 

nákladu). 

 

       Pri napĺňaní a vyprázdňovaní 

sa musia používať vyhradené 

potrubia. 

 

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

prostriedkami  

C nízka  vysoká 3 Námorné spoločnosti zvyčajne 

dodržiavajú osvedčené postupy. 

 Je potrebné kontrolovať lodný 

denník.  

 

Rozpúšťadlo z náteru C nízka vysoká 3 Rozpúšťadlá z primárnych náterov 

môžu unikať do oleja a skončiť 

v destilátoch mastných kyselín 

počas rafinácie. 

 Mali by sa používať nádrže 

z nehrdzavejúcej ocele. Ak sa 

používajú nádrže s primárnym 

náterom, nesmú sa plniť 

destilátmi mastných kyselín. 

 

Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadení 

C nízka vysoká 3 Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas prepravy je však 

pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu 

nízka. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov a tukov 

do alebo v rámci Európskej únie 

(vrátane prevádzkových postupov 

FOSFA). 

Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby vykonať 

príslušnú analýzu. 

Odporúča sa používať 

vykurovanie vodou a parou. 

Hydraulické oleje 

z prenosných čerpadiel 

C nízka vysoká 3 Hydraulické oleje z prenosných 

čerpadiel môžu byť toxické. 

 Musia sa používať prenosné 

čerpadlá, v ktorých je 

hydraulický motor oddelený 

od čerpadla. V opačnom 

prípade sa musia používať 

hydraulické oleje potravinovej 

akostnej triedy. 

Pri hydraulických motoroch, 

ktoré sú priamo prepojené 

s čerpadlom, môže v prípade 

zlyhania tesnenia dochádzať 

k nechcenému pretekaniu 

hydraulického oleja do 

rastlinného oleja. 

Znižovanie akosti 

minerálnymi olejmi 

 nízka vysoká 3 V krajinách pôvodu dochádza 

k znižovaniu akosti minerálnymi 

olejmi. Vďaka zintenzívneniu kontrol 

je pravdepodobnosť znižovania 

akosti menšia. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Vývojový diagram výrobného reťazca produktov z kokosového oleja na kŕmne použitie v EÚ 
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zaoceánskym 

plavidlom 

 

4.1. Výroba rafinovaného oleja 

Výroba rafinovaného oleja 

4.2. Výroba destilátov mastných 
kyselín 

4.4. Výroba deodestilátov 

4.3. Výroba kyslých olejov 
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2. Pestovanie kokosových orechov 

Kokosové orechy 

2. Sušenie kopry pri prvovýrobe 

Sušená kopra 

(A) Skladovanie a preprava kopry 

3. Lisovanie kopry 
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(B) Preprava Skladovanie 
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Skladovanie 
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Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z kokosového oleja 

 

9. Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z kokosového oleja 

 1. Pestovanie kokosových orechov* 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C    Krajiny vyvážajúce kokosový 

olej (Filipíny, Indonézia a iné) 

pracujú s pozitívnymi 

zoznamami o používaní 

pesticídov počas pestovania, 

ktoré môžu byť v prípade 

niektorých látok v rozpore 

s európskymi právnymi 

predpismi o rezíduách 

pesticídov. V kokosovom oleji 

sa doposiaľ nezistili žiadne 

rezíduá pesticídov.  

Nariadenie (ES) č. 396/2005 

zakazuje uvádzať na trh 

komodity, ktoré nespĺňajú 

maximálne hladiny rezíduí 

(MRL) stanovené v prílohách. 

Nariadenie (ES) č. 178/2006 

stanovuje prílohu I 

obsahujúcu zoznam potravín 

a krmív, na ktoré sa vzťahujú 

maximálne hladiny rezíduí 

pesticídov. Nariadením (ES) 

č. 149/2008 sa stanovujú 

prílohy II, III a IV, v ktorých sa 

stanovujú maximálne hladiny 

rezíduí pre produkty uvedené 

v prílohe I.  

  

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v dokumente o metodológii, odsek 2.3. 
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 2. Sušenie kopry pri prvovýrobe* 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ 

OPATRENIE  
POZNÁMKY  

Kontaminanty spôsobené 

sušením  

        

– Polycyklické aromatické 

uhľovodíky (PAU) 

C    Plantáže sušia kopru na 

otvorenom ohni, ktorý je pre 

kopru zdrojom kontaminácie 

PAU. 

  Kontaminácii PAU sa dá predísť 

sušením na slnku alebo nepriamym 

sušením pomocou výmenníkov tepla 

(aby nedošlo ku kontaminácii kopry 

unikajúcimi plynmi). 

JECFA (spoločný expertný výbor 

FAO/WHO pre prídavné látky 

v potravinách) odporúča nahradiť 

priame sušenie nepriamym sušením. 

V prípade priameho ohrevu sa v rámci 

správnej výrobnej praxe odporúča 

nepoužívať ako palivo na priame 

sušenie odpadové produkty. Musí sa 

kontrolovať teplota a čas, aby sa 

zabránilo tvorbe PAU. Zariadenie musí 

byť čisté a dobre udržiavané. 

– dioxín C    Plantáže sušia kopru na 

otvorenom ohni, ktorý je pre 

kopru zdrojom kontaminácie 

dioxínmi. 

Kódex postupov pri 

predchádzaní kontaminácii 

potravín a krmív dioxínmi 

a dioxínom podobnými 

PCB a jej znižovaní 

(Kódex CAC/RCP 62-

2006). 

 Ako palivo na priame sušenie sa nesmú 

používať odpadové produkty. 

– minerálny olej C    Do kopry sušenej na ceste sa 

môže dostať uniknutý 

minerálny olej.  
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- Aflatoxíny C    Aflatoxíny sa môžu tvoriť 

vtedy, keď sa kopra 

dostatočne nevysuší.  

Smernica 2002/32/ES 

obmedzuje množstvo 

aflatoxínu B1 v kopre 

a odvodených produktoch na 

0,02 mg/kg (na základe 

produktu s obsahom vlhkosti 

12 %). 

 FEDIOL odporúča sušenie na slnku 

alebo (pokiaľ možno) nepriame sušenie 

kopry do obsahu vlhkosti max. 6 %.  

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v dokumente o metodológii, odsek 2.3. 
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 3. Lisovanie alebo extrakcia kopry* 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Toxické zlúčeniny z hexánu C    Niektoré prevádzky na výrobu 

kokosového oleja používajú 

ako extrakčné rozpúšťadlo 

pre surový olej hexán. 

Priemyselný hexán môže 

obsahovať toxické zlúčeniny.  

Smernica 88/344/EHS 

stanovuje kritériá čistoty pre 

použitie hexánu pri výrobe 

potravín. 

 Hexán na extrakciu oleja musí 

byť potravinovej akostnej 

triedy. 

Hydraulické oleje alebo 

mazivá zo zariadení 

s poruchou 

C    Hydraulické oleje a mazivá 

môžu obsahovať toxické 

zlúčeniny. 

  Je nevyhnutné rázne 

predchádzať kontaminácii 

produktu hydraulickými olejmi 

alebo mazivami, ktoré nie sú 

potravinovej akostnej triedy, 

napríklad zaznamenávaním 

použitých množstiev. 

Je tiež potrebné 

minimalizovať riziko 

kontaminácie produktu 

hydraulickými olejmi 

a mazivami potravinovej 

akostnej triedy.  

Cudzie telesá F    Môžu byť prítomné cudzie 

telesá. 

  Mal by byť zavedený systém 

na odstraňovanie cudzích 

materiálov. 

Recyklácia 

kontaminovaného tuku 

z lapačov tuku v odpadovej 

vode  

C    Odpadová voda môže byť 

chemicky kontaminovaná. 

  Tuk z lapačov tuku 

v odpadovej vode nesmie 

skončiť v potravinách 

či krmivách s výnimkou 

špeciálnych lapačov tuku 

v prevádzkovej vode. 

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v časti d) Analýza rizík, odsek 2.3.  
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 3.1. Výroba surového kokosového oleja* 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPO

DOBNOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  TRIEDA RIZIKA  ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Polycyklické aromatické 

uhľovodíky (PAU) 

C    Pri lisovaní kopry dochádza ku koncentrácii 

PAU v surovom kokosovom oleji. 

Federácia FOSFA má 

dobrovoľný systém kvót pre 

surový kokosový olej 

s množstvom benzo[a]pyrénu 

nad 50 μg/kg. 

 Organizácia GMP+ 

International stanovuje 

v prípade kokosového oleja 

limit 400 μg/kg pre štyri 

PAU (benzo[a]pyrén, 

benz[a]antracén, 

benzo[b]fluorantén 

a chryzén). 

OVOCOM (GMP) 

stanovuje limit pre 

benzo[a]pyrén v kŕmnych 

tukoch na 50 μg/kg. 

Dioxín C    Priame sušenie kopry je potenciálnym 

zdrojom kontaminácie dioxínmi.  

  Z údajov z monitorovania 

vyplýva, že v závislosti od 

pôvodu surového 

kokosového oleja existuje 

riziko, že kŕmne suroviny 

z tohto oleja budú 

prekračovať zákonom 

stanovené limity dioxínov.  

Minerálne oleje C    Do kopry sušenej na ceste sa môže dostať 

uniknutá nafta, ktorá sa pri lisovaní oleja 

skoncentruje do surového oleja. 

  Holandský štandard pre 

správnu výrobnú prax 

stanovuje limit obsahu C 

(10 – 40) v olejoch 

a tukoch na 400 mg/kg. 

Aflatoxíny C    Keď sa nesprávne vysušená kopra niekoľko 

dní skladuje, môže sa v nej tvoriť aflatoxín. 

Tvorbu aflatoxínov urýchľujú zrážky počas 

skladovania a prepravy. Niektoré sa do 

surového kokosového oleja dostávajú aj pri 
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lisovaní kopry. 

Rezíduá herbicídov, 

insekticídov, fungicídov 

alebo rodenticídov nad MRL 

C    V surovom kokosovom oleji sa zistili rezíduá 

niektorých pesticídov.  

Nariadením (ES) č. 396/2005 sa 

zakazuje prepustenie komodít, 

ktoré nespĺňajú maximálne 

hladiny rezíduí (MRL) stanovené 

v prílohách do režimu voľný 

obeh. Toto nariadenie umožňuje 

použiť 

spracovateľský/koncentračný 

faktor pesticídov na spracované 

produkty pod podmienkou, že je 

zaistená bezpečnosť potravín. 

V stanovisku FEDIOL-u 

(11SAF181) sa uvádza, že 

v závislosti od priemerného 

obsahu oleja v kokosových 

orechoch, ktorý je približne 20 %,  

by sa na stanovenie MRL 

v kokosovom oleji mal použiť 

faktor spracovania 5. 

  

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v časti d) Analýza rizík, odsek 2.3. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z kokosového oleja 

  Zariadenia: rafinácia a spracovanie kokosového oleja  

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE 

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Hydraulické oleje alebo 

mazivá zo zariadení 

C nízka vysoká 3 Hydraulické oleje a mazivá môžu 

obsahovať toxické zlúčeniny. 

 Program nevyhnutných 

predpokladov by mal 

zabezpečiť, aby nedošlo ku 

kontaminácii produktu 

hydraulickými olejmi alebo 

mazivami, ktoré nie sú 

potravinovej akostnej triedy, 

a aby sa minimalizovalo riziko 

kontaminácie produktu 

hydraulickými olejmi 

a mazivami potravinovej 

akostnej triedy. Program 

nevyhnutných predpokladov 

by mohol zahŕňať 

zaznamenávanie použitých 

množstiev. 

 

Kontaminanty vo vode, ako 

sú PFOS a PFOA 

 

C nízka stredná 2 Voda sa používa v procesoch drvenia 

a rafinácie. 

Podľa nariadenia (ES) č. 

183/2005 musí mať voda 

používaná pri výrobe krmiva 

vhodnú kvalitu. 

  

Čistiace prostriedky 

a chemické látky do kotlov 

C stredná stredná 3 Čistiace prostriedky a para (s použitím 

chemických látok do kotlov) prichádzajú do 

kontaktu s produktom. 

 Čistiace prostriedky použité vo 

výrobnom systéme by sa mali 

opláchnuť. Čistiace prostriedky 

a chemické látky používané 

na kotly musia byť vhodné na 

použitie v potravinárskom 

priemysle. 

 

Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadení 

C stredná vysoká 4 Nečlenovia FEDIOL-u môžu ešte stále 

používať tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Podľa kódexu postupov 

FEDIOL-u pri ohreve jedlých 

olejov počas spracovania nie 

je používanie tepelných 

Na ohrev použite horúcu vodu 

alebo paru. V opačnom 

prípade by malo kontrolné 

opatrenie zabezpečiť, aby 

 

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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 vykurovacích kvapalín 

povolené. 

nedošlo ku kontaminácii 

produktu tepelnými 

vykurovacími kvapalinami. 

  



 

Príručka EFISC – Referenčný odvetvový dokument o výrobe bezpečných kŕmnych surovín z drvenia olejnatých semien a rafinácie rastlinných olejov 

 154 

Krmivá 

R 

 

 

 

Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z kokosového oleja 

  

 4. Rafinácia 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPO

DOBNOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  TRIEDA RIZIKA  ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminanty 

v technologických 

pomocných látkach 

(alkalických roztokoch, 

kyselinách), ako je 

ortuť v hydroxide 

sodnom. 

C nízka vysoká 3 Technologické pomocné látky 

prichádzajú do kontaktu 

s produktom. 

 Technologické pomocné látky, ktoré 

prichádzajú do priameho kontaktu 

s olejom, musia byť potravinovej akostnej 

triedy alebo musia byť vhodné na použitie 

s potravinami. 
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Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z kokosového oleja 

 4.1. Výroba rafinovaného kokosového oleja 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ PODMIENKY  
KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Polycyklické aromatické 

uhľovodíky (PAU) 

C vysoká stredná 4 Surový kokosový olej môže byť silne 

kontaminovaný PAU v dôsledku 

nesprávnych postupov pri sušení. 

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 

stanovuje limit 2,0 μg/kg pre 

benzo[a]pyrén v olejoch a tukoch 

určených na priamu ľudskú spotrebu 

alebo na použitie ako zložky potravín. 

Množstvo pridaného 

aktívneho uhlia a intenzita 

procesu dezodorácie musia 

byť dostatočné na to, aby 

odstránili ťažké aj ľahké PAU. 

Organizácia GMP+ 

International stanovuje 

v prípade kokosového 

oleja limit 400 μg/kg pre 

štyri PAU 

(benzo[a]pyrén, 

benz[a]antracén, 

benzo[b]fluorantén 

a chryzén). 

OVOCOM (GMP) 

stanovuje limit pre 

benzo[a]pyrén 

v kŕmnych tukoch na 

50 μg/kg. 

Dioxíny a dioxínom 

podobné PCB 

C nízka vysoká 3 Potenciálnym zdrojom kontaminácie 

oleja dioxínmi je sušenie kopry 

a bieliaca hlinka. Zistilo sa, že 

u surového kokosového oleja 

z Papuy-Novej Guiney existuje 

vysoké riziko kontaminácie dioxínmi. 

Dávkovanie bieliacej hlinky pri 

rafinácii je len 1 – 3 %. Časť 

dioxínov sa vyparí počas destilácie. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje 

obsah dioxínov v kŕmnych surovinách 

rastlinného pôvodu na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) a súčet dioxínov 

a dioxínom podobných PCB na 

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

 

FEDIOL vypracoval kódex postupov 

pre podmienky nákupu čerstvej 

bieliacej hlinky na rafináciu olejov, v 

ktorom sa uvádza maximálny limit pre 

dioxíny a dioxínom podobné PCB na 

úrovni 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) ako hornej hranice. 

Musí sa nakupovať čerstvá 

bieliaca hlinka od 

dodávateľov, ktorí spĺňajú 

špecifikácie FEDIOL-u 

uvedené v kódexe postupov 

FEDIOL-u pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov. 

 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

C stredná stredná 3 V kokosovom oleji sa zistili rezíduá 

niektorých pesticídov. 

Limity rezíduí pesticídov sa stanovujú 

v nariadení (ES) č. 396/2005. Toto 

nariadenie umožňuje použiť 

Musí sa kontrolovať 

prichádzajúci surový 

kokosový olej alebo 

 

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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fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

spracovateľský/koncentračný faktor 

pesticídov na spracované produkty pod 

podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť krmív. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný faktor 

povolených pesticídov na spracované 

produkty pod podmienkou, že je 

zaistená bezpečnosť potravín. 

V stanovisku FEDIOL-u (11SAF181) sa 

uvádza, že v závislosti od priemerného 

obsahu oleja v kokosových orechoch, 

ktorý je približne 20 %,  

by sa na stanovenie MRL v kokosovom 

oleji mal použiť faktor spracovania 5. 

rafinovaný olej. 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných pesticídov 

môžu byť prítomné v životnom 

prostredí. Pravdepodobnosť ich 

výskytu v surovom kokosovom oleji 

je však veľmi nízka.  

V smernici 2002/32/ES sa stanovujú 

limity rezíduí viacerých pesticídov 

v krmivách. 

  

Aflatoxíny 

 

 

C veľmi nízka vysoká 2 Surový kokosový olej môže byť 

kontaminovaný stopami aflatoxínu.  

Smernica 2002/32/ES obmedzuje 

množstvo aflatoxínu B1 v kopre 

a odvodených produktoch na 

0,02 mg/kg (na základe produktu 

s obsahom vlhkosti 12 %). 

Overte proces rafinácie 

z hľadiska odstránenia 

aflatoxínov. 

Aflatoxíny zmiznú za 

normálnych podmienok 

rafinácie.  

Cudzie materiály  F stredná stredná 3 Môžu byť prítomné cudzie materiály.  Musia sa dodržiavať 

hygienické postupy (napr. 

použitie uzavretých systémov) 

a zabezpečiť filtrovanie pred 

nakládkou. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z kokosového oleja 

 4.2. 

Fyzikálna rafinácia: výroba destilátov mastných kyselín z 

kokosových orechov 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ 

OPATRENIE  
POZNÁMKY  

PAU C vysoká stredná 4 Počas dezodorácie sa do destilátov 

mastných kyselín skoncentrujú ľahké 

polycyklické aromatické uhľovodíky 

(PAU). Ak bolo pridané aktívne uhlie, 

ťažké PAU sa odstránia. 

 Produkt, ktorý nespĺňa 

tieto limity, sa nesmie 

použiť do krmív. 

Organizácia GMP+ 

International 

stanovuje v prípade 

kokosového oleja 

limit 400 μg/kg pre 

štyri PAU 

(benzo[a]pyrén, 

benz[a]antracén, 

benzo[b]fluorantén 

a chryzén). 

OVOCOM (GMP) 

stanovuje limit pre 

benzo[a]pyrén 

v kŕmnych tukoch na 

50 μg/kg. 

Dioxín  C vysoká vysoká 4 Potenciálnym zdrojom kontaminácie 

oleja dioxínmi je sušenie kopry 

a bieliaca hlinka. Zistilo sa, že 

u surového kokosového oleja z Papuy-

Novej Guiney existuje vysoké riziko 

kontaminácie dioxínmi. Dávkovanie 

bieliacej hlinky pri rafinácii je len 1 – 

3 %. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje obsah dioxínov 

v kŕmnych surovinách rastlinného pôvodu na 0,75 

ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a súčet dioxínov 

a dioxínom podobných PCB na 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Produkty určené na výživu zvierat, ktoré obsahujú 

nežiaduce látky v množstve presahujúcom právne 

stanovený limit, nie je možné zmiešať na účely 

zriedenia s rovnakými alebo s inými produktmi 

určenými na výživu zvierat (smernica 2002/32/ES). 

V nariadení (ES) č. 225/2012, ktorým sa mení 

a dopĺňa nariadenie (ES) č. 183/2005 o hygiene 

krmív, sa uvádza, že test na celkový obsah 

dioxínov a dioxínom podobných PCB by sa mal 

vykonať na 100 % dávok destilátov mastných 

Odfiltrovanie dioxínov 

pomocou pozitívneho 

uvoľnenia šarže 

deodestilátov alebo 

ošetrenia aktívnym 

uhlím.  

 

Musí sa nakupovať 

čerstvá bieliaca hlinka 

od dodávateľov, ktorí 

spĺňajú špecifikácie 

FEDIOL-u uvedené 

v kódexe postupov 

FEDIOL-u pre 

podmienky nákupu 
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kyselín určených do krmív.  

FEDIOL vypracoval kódex postupov pre podmienky 

nákupu čerstvej bieliacej hlinky na rafináciu olejov, 

v ktorom sa uvádza maximálny limit pre dioxíny 

a dioxínom podobné PCB na úrovni 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) ako hornej hranice. 

čerstvej bieliacej hlinky 

na rafináciu olejov. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C stredná stredná 3 V surovom kokosovom oleji sa zistili 

rezíduá niektorých pesticídov 

(chlórpyrifos-etyl, malatión). 

Limity rezíduí pesticídov sa stanovujú v nariadení 

(ES) č. 396/2005. Toto nariadenie umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný faktor pesticídov na 

spracované produkty pod podmienkou, že je 

zaistená bezpečnosť krmív. 

Musí sa kontrolovať 

prichádzajúci surový 

kokosový olej alebo 

destilát mastných 

kyselín. 

 

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C nízka vysoká 3 Niektoré zo zakázaných pesticídov 

môžu byť prítomné v životnom 

prostredí. Pravdepodobnosť ich 

výskytu v surovom kokosovom oleji je 

však veľmi nízka. Počas fyzikálnej 

rafinácie sa ale skoncentrujú do 

destilátov mastných kyselín. 

V smernici 2002/32/ES sa stanovujú limity rezíduí 

viacerých pesticídov v krmivách. 

Produkt, ktorý nespĺňa 

tieto limity, sa nesmie 

použiť do krmív. 

 

         

  

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. 

Chemická rafinácia: výroba kokosového mydlového roztoku 
a kyslých kokosových olejov bez obsahu deodestilátov 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Polycyklické aromatické 

uhľovodíky (PAU) 

 

C vysoká stredná 4 Predpokladá sa, že pri 

chemickej rafinácii bude 

obsah PAU v mastných 

kyselinách podobný ako 

v surovom kokosovom oleji.  

 Produkt, ktorý nespĺňa tieto 

limity, sa nesmie použiť do 

krmív. 

Organizácia GMP+ 

International stanovuje 

v prípade kokosového oleja 

limit 400 μg/kg pre štyri PAU 

(benzo[a]pyrén, 

benz[a]antracén, 

benzo[b]fluorantén 

a chryzén). 

OVOCOM (GMP) stanovuje 

limit pre benzo[a]pyrén 

v kŕmnych tukoch na 

50 μg/kg. 

Rezíduá pesticídov nad 

MRL, t. j. rezíduá 

herbicídov, insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad MRL. 

C nízka stredná 2 V surovom kokosovom oleji 

sa doposiaľ nezistili žiadne 

rezíduá pesticídov. 

Limity rezíduí pesticídov sa 

stanovujú v nariadení (ES) č. 

396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť 

spracovateľský/koncentračný 

faktor pesticídov na 

spracované produkty pod 

podmienkou, že je zaistená 

bezpečnosť krmív. 

  

Rezíduá pesticídov uvedené 

v smernici 2002/32/ES 

o nežiadúcich látkach 

v krmivách pre zvieratá 

C veľmi nízka vysoká 2 Niektoré zo zakázaných 

pesticídov môžu byť prítomné 

v životnom prostredí. 

Pravdepodobnosť ich výskytu 

v surovom kokosovom oleji je 

však veľmi nízka.  

V smernici 2002/32/ES sa 

stanovujú limity rezíduí 

viacerých pesticídov 

v krmivách. 

  

Aflatoxíny C nízka vysoká 3 Aflatoxíny sa odstraňujú 

ošetrením surového oleja 

Smernica 2002/32/ES 

obmedzuje množstvo 
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použitou bieliacou hlinkou 

a aktívnym uhlím.  

Aflatoxíny sú rozpustné vo 

vode. Pri chemickej rafinácii 

sa všetky zvyšky aflatoxínov 

z oleja odstránia a ich 

koncentrácia sa zvýši 

v deodetilátoch. 

aflatoxínu B1 v kopre 

a odvodených produktoch na 

0,02 mg/kg (na základe 

produktu s obsahom vlhkosti 

12 %). 

Dioxín C vysoká vysoká 4 Prítomnosť dioxínov závisí od 

pôvodu surového kokosového 

oleja.  

 Pozitívne uvoľnenie.  

  



 

Príručka EFISC – Referenčný odvetvový dokument o výrobe bezpečných kŕmnych surovín z drvenia olejnatých semien a rafinácie rastlinných olejov 

 161 

Krmivá 

R 

 

 

 

Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z kokosového oleja 

 4.4. Chemická rafinácia: výroba kokosových deodestilátov 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ NORMY 

A/ALEBO ZMLUVNÉ PODMIENKY  
KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

         

PAU C vysoká stredná 4 Počas dezodorácie sa ľahké PAU 

skoncentrujú do destilátov. Ak bolo 

pridané aktívne uhlie, ťažké PAU 

sa odstránia. 

 Produkt, ktorý nespĺňa tieto limity, sa 

nesmie použiť do krmív. 

Organizácia GMP+ 

International stanovuje 

v prípade kokosového 

oleja limit 400 μg/kg pre 

štyri PAU 

(benzo[a]pyrén, 

benz[a]antracén, 

benzo[b]fluorantén 

a chryzén). 

OVOCOM (GMP) 

stanovuje limit pre 

benzo[a]pyrén v kŕmnych 

tukoch na 50 μg/kg. 

Dioxín  C stredná vysoká 4 Potenciálnym zdrojom 

kontaminácie oleja dioxínmi počas 

rafinácie je bieliaca hlinka. Počas 

chemickej rafinácie sa dioxíny 

koncentrujú do deodestilátov. 

Smernica 2002/32/ES obmedzuje obsah 

dioxínov v kŕmnych surovinách rastlinného 

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

a súčet dioxínov a dioxínom podobných PCB 

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

 

Produkty určené na výživu zvierat, ktoré 

obsahujú nežiaduce látky v množstve 

presahujúcom právne stanovený limit, nie je 

možné zmiešať na účely zriedenia s rovnakými 

alebo s inými produktmi určenými na výživu 

zvierat (smernica 2002/32/ES). 

 

V nariadení (ES) č. 225/2012, ktorým sa mení 

a dopĺňa nariadenie (ES) č. 183/2005 

 

Deodestiláty z chemickej rafinácie sa 

nesmú používať v krmivách, pokiaľ 

neboli upravené tak, aby úrovne 

obsiahnutých dioxínov spĺňali limity 

nežiaducich látok uvedené v smernici 

2002/32/ES (pozri aj prehľad FEDIOL-u 

o použití upravovaných deodestilátov 

v krmivách, ref. 12SAF196).  

Tukové produkty získané z dávkových 

procesov rafinácie, ktoré kombinujú 

fyzikálnu a chemickú rafináciu v jednom 

a tom istom zariadení, sa môžu 

používať na kŕmne účely pod 

podmienkou, že existuje analytický 

dôkaz o dodržaní stanovených limitov 
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o hygiene krmív, sa uvádza, že test na celkový 

obsah dioxínov a dioxínom podobných PCB by 

sa mal vykonať na 100 % dávok deodestilátov 

určených do krmív.  

 

FEDIOL vypracoval kódex postupov pre 

podmienky nákupu čerstvej bieliacej hlinky na 

rafináciu olejov, v ktorom sa uvádza maximálny 

limit pre dioxíny a dioxínom podobné PCB na 

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

ako hornej hranice. 

dioxínov a rezíduí pesticídov. 

 

Musí sa nakupovať čerstvá bieliaca 

hlinka od dodávateľov, ktorí spĺňajú 

špecifikácie FEDIOL-u uvedené 

v kódexe postupov FEDIOL-u pre 

podmienky nákupu čerstvej bieliacej 

hlinky na rafináciu olejov. 

 

Rezíduá pesticídov 

nad MRL, t. j. 

rezíduá herbicídov, 

insekticídov, 

fungicídov alebo 

rodenticídov nad 

MRL. 

C nízka stredná 3 V surovom kokosovom oleji sa 

doposiaľ nezistili žiadne rezíduá 

pesticídov. 

Limity rezíduí pesticídov sa stanovujú 

v nariadení (ES) č. 396/2005. Toto nariadenie 

umožňuje použiť spracovateľský/koncentračný 

faktor pesticídov na spracované produkty pod 

podmienkou, že je zaistená bezpečnosť krmív. 

  

Rezíduá pesticídov 

uvedené v smernici 

2002/32/ES 

o nežiadúcich 

látkach v krmivách 

pre zvieratá 

C stredná vysoká 4 Niektoré zo zakázaných pesticídov 

môžu byť prítomné v životnom 

prostredí. Pravdepodobnosť ich 

výskytu v surovom kokosovom 

oleji je síce veľmi nízka, no počas 

rafinácie sa skoncentrujú do 

destilátov. 

V smernici 2002/32/ES sa stanovujú limity 

rezíduí viacerých pesticídov v krmivách. 

Deodestiláty z chemickej rafinácie sa 

nesmú používať v krmivách, pokiaľ 

neboli upravené tak, aby úrovne 

obsiahnutých rezíduí pesticídov spĺňali 

limity nežiaducich látok uvedené 

v smernici 2002/32/ES (pozri aj prehľad 

FEDIOL-u o použití upravovaných 

deodestilátov v krmivách, 

ref. 12SAF196). 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 A. Skladovanie kopry a preprava kopry do lisovne oleja* 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY 

A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Aflatoxíny C    Keď sa nesprávne vysušená kopra 

niekoľko dní skladuje, môže sa v nej tvoriť 

aflatoxín. 

Tvorbu aflatoxínov urýchľujú zrážky počas 

skladovania a prepravy. 

  Skladovanie a preprava 
spoločnosti musia chrániť 
kopru 
pred zrážkami a morskou 
vodou. 
Počas skladovania sa musí 
prevzdušňovať. 
 
Ak sa kopra spracováva hneď 
po zbere, riziko tvorby 
aflatoxínov je nízke. 

Cudzie telesá F    Môžu sa vyskytovať cudzie telesá, ako sú 

kamene zo znečistených nákladných 

automobilov a čiastočky skla, uhynuté 

hlodavce a listy stromov. 

  Lisovne oleja musia 
kontrolovať 
prichádzajúcu kopru a musia 
z nej odstrániť cudzie telesá. 

* Vyhodnotenie rizík mimo EÚ je mimo rozsahu tohto dokumentu. Viac informácií nájdete v dokumente o metodológii, odsek 2.3. 
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 Nové 

B. 

Preprava kokosového oleja a odvodených výrobkov na kŕmne 

účely autocisternou, železničnou cisternou, nákladným riečnym 

člnom alebo pobrežným plavidlom (okrem zaoceánskych lodí). 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

        

- Autocisterny, železničné 
cisterny a nákladné 
riečne člny  

C stredná vysoká 4 Autocisterny a nákladné riečne člny 

mohli byť použité na prepravu výrobkov 

nesúvisiacich s potravinami či 

krmivami, napríklad petrochemických 

látok. 

 Autocisterny a nákladné 

riečne člny, ktoré nie sú 

používané výhradne na 

prepravu voľne ložených 

potravín a krmív, musia prejsť 

osvedčeným procesom 

čistenia. 

 

– Autocisterny, cisterny, 

železničné cisterny 

a nákladné riečne člny 

spĺňajúce štandardy EÚ pre 

prepravu voľne ložených 

potravín 

C nízka vysoká 3 Preprava väčšiny rastlinných olejov sa 

uskutočňuje dopravnými prostriedkami 

vyhradenými na prepravu voľne 

ložených potravín. 

Nariadenie (ES) č. 852/2004 

o hygiene potravín vyžaduje, 

aby sa voľne ložené potraviny 

v tekutej forme prepravovali 

autocisternami, železničnými 

cisternami a nákladnými 

riečnymi člnmi vyhradenými 

na prepravu voľne ložených 

potravín. 

 

Kódex pracovnej praxe 

FEDIOL-u pri hromadnej 

cestnej a cisternovej 

kontajnerovej preprave tukov 

a olejov na priame použitie 

v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Pomocou praktickej príručky 

FEDIOL-u na kontrolu 

predchádzajúcich nákladov 

skontrolujte predchádzajúce 

náklady vzhľadom na použité 

dopravné prostriedky 

a vnútorné steny cisterien 

(ref. 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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– Pobrežné cisternové 

plavidlá spĺňajúce štandardy 

EÚ pre prepravu voľne 

ložených potravín 

C nízka vysoká 3 Pobrežné cisternové plavidlá 

prepravujúce oleje a tuky na krátke 

vzdialenosti po mori v EÚ musia, ako 

absolútne minimum, ako bezprostredne 

predchádzajúci náklad prepravovať 

produkt, ktorý je buď potravinou, alebo 

produktom uvedeným na zozname 

akceptovateľných predchádzajúcich 

nákladov EÚ podľa smernice 96/3/ES. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

prevádzkových postupov 

FOSFA). 

Pomocou praktickej príručky 

FEDIOL-u na kontrolu 

predchádzajúcich nákladov 

skontrolujte predchádzajúce 

náklady vzhľadom na použité 

dopravné prostriedky 

a vnútorné steny cisterien 

(ref. 07COD143F). Certifikát 

federácie FOSFA o súlade, 

čistote a vhodnosti lodných 

cisterien vydaný hlavným 

inšpektorom člena FOSFA. 

Kombinované kapitánske 

osvedčenie FOSFA 

podpísané kapitánom/prvým 

dôstojníkom alebo 

ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným zástupcom 

(platí pred akoukoľvek 

nakládkou alebo prepravou 

nákladu). 

 

Kontaminácia čistiacimi 

prostriedkami 

        

– Autocisterny, železničné 

cisterny a nákladné riečne 

člny 

C stredná stredná 3 Zvýšené riziko u čistiacich staníc, ktoré 

čistia cisterny na krmivá aj na chemické 

látky na jednom mieste. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie 

(ref. 14COD152). 

 

 

Musia sa uplatňovať 

osvedčené postupy čistenia 

cisterien. 

 

. 

 

 

 

– Pobrežné cisternové 

plavidlá 

C stredná stredná 3 Zvýšené riziko v prípade, že pobrežné 

plavidlo nie je výhradne určené na 

prepravu potravín alebo krmív. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

Certifikát federácie FOSFA o 

súlade, čistote a vhodnosti 

lodných cisterien vydaný 

hlavným inšpektorom člena 

 

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

FOSFA). 

FOSFA. 

Kombinované kapitánske 

osvedčenie FOSFA 

podpísané kapitánom/prvým 

dôstojníkom alebo 

ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným zástupcom 

(platí pred akoukoľvek 

nakládkou alebo prepravou 

nákladu).  

Vykurovacie alebo 

chladiace kvapaliny zo 

zariadení 

        

– Autocisterny  C nízka vysoká 3 Používajú sa cisterny z nehrdzavejúcej 

ocele, ktoré sú vyhrievané vodou 

používanou na ochladzovanie motora 

cez systému dvojitých stien (nie špirál).  

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (14COD152). 

V systémoch priameho 

vykurovania je zakázané 

používať tepelné vykurovacie 

kvapaliny. 

 

– Železničné cisterny, 

cisternové nákladné riečne 

člny  

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

nízka 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysoká 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas prepravy je však 

pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu 

nízka. 

 

 

 

 

 

Ešte stále sa môžu používať toxické 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov 

Výhrevné špirály 

v železničných cisternách 

musia byť z nehrdzavejúcej 

ocele. 

Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby vykonať 

príslušnú analýzu.  

 

 

Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

Odporúča sa používať 

vykurovanie horúcou vodou 

alebo parou. 

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

 

 

C 

 

 

 

 

nízka 

 

 

vysoká 

 

 

3 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas prepravy je však 

pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu 

nízka. 

a tukov do alebo v rámci 

Európskej únie (ref. 

14COD152) (vrátane 

prevádzkových postupov 

FOSFA). 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby vykonať 

príslušnú analýzu. 

Cudzie telesá F stredná stredná 3   V pláne kvality by sa malo 

vyžadovať, aby sa plnenie 

autocisterien rafinovanými 

olejmi vykonávalo pod 

strechou. 

 

Znižovanie akosti C/F/B stredná stredná 3 Pri preprave olejov môže v krajine 

pôvodu týchto olejov dochádzať 

k znižovaniu ich akosti minerálnymi 

olejmi. 

Kódex pracovnej praxe 

FEDIOL-u pri hromadnej 

cestnej a cisternovej 

kontajnerovej preprave tukov 

a olejov na priame použitie 

v potravinách 

(ref. 07COD138). 

Je potrebné analyzovať 

všetky prichádzajúce dávky. 

 

Mali by sa uplatňovať 

minimálne záväzné 

požiadavky z kódexu 

pracovnej praxe FEDIOL-u pri 

hromadnej cestnej 

a cisternovej kontajnerovej 

preprave tukov a olejov na 

priame použitie v potravinách 

ako sprístupnenie informácií 

o miestach, kde sa nachádza 

kamión počas cesty, 

a zaplombovanie cisterny (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/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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Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z kokosového oleja 

 C. Skladovanie kokosového oleja 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODOB

NOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, 

ODVETVOVÉ NORMY A/ALEBO 

ZMLUVNÉ PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia 

v dôsledku 

nedostatočnej 

segregácie 
(kontaminácia 

z predchádzajúcich nákladov, 

v dôsledku použitia 

nesprávnych spojov alebo 

spoločných zariadení) 

C nízka vysoká 3 Toto zatriedenie rizika sa 

vzťahuje na terminály, 

v ktorých sa skladujú 

chemické látky aj rastlinné 

oleje. Riziko je menšie, keď 

terminál s nádržami uplatňuje 

pri skladovaní rastlinných 

olejov zoznam prijateľných 

predchádzajúcich nákladov 

EÚ počas námornej prepravy. 

Najmenšie riziko je vtedy, keď 

sa rastlinné oleje skladujú 

v nádržiach, ktoré sú 

vyhradené na skladovanie 

potravín. 

Terminály v EÚ, v ktorých sa 

skladujú tuky a oleje na 

potravinárske použitie, sú 

povinné uplatňovať systém 

HACCP [nariadenie (ES) 

č. 852/2004]. 

 

Skladovacie nádrže musia byť 

vyhradené na skladovanie 

potravín alebo krmív. 

V opačnom prípade sa musia 

pri ich použití uplatňovať 

aspoň pravidlá EÚ pre 

predchádzajúce náklady, 

ktoré boli stanovené pre 

námornú prepravu v smernici 

96/3/ES. 

 

Kontaminácia čistiacimi 

prostriedkami 

C nízka vysoká 3 Toto zatriedenie rizika sa 

vzťahuje na terminály, 

v ktorých sa skladujú 

chemické látky aj rastlinné 

oleje. Je totiž možné, že 

nepoužívajú čistiace 

prostriedky, ktoré sú vhodné 

na použitie v potravinárskom 

priemysle. V termináloch 

s nádržami v EÚ, ktoré 

uplatňujú systém HACCP 

a ktoré skladujú rastlinné oleje 

a chemické látky oddelene, je 

pravdepodobnosť použitia 

nesprávnych čistiacich 

prostriedkov veľmi nízka. 

 Čistiace prostriedky musia byť 

vhodné na použitie 

v potravinárskom priemysle. 

 

 

Rozpúšťadlo z náteru C nízka vysoká 3 Rozpúšťadlá z primárnych 

náterov môžu unikať do oleja 

 Mali by sa používať nádrže 

z nehrdzavejúcej ocele. Ak sa 
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Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z kokosového oleja 

a skončiť v destilátoch 

mastných kyselín počas 

rafinácie. 

používajú nádrže s primárnym 

náterom, nesmú sa plniť 

destilátmi mastných kyselín. 

Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadenia 

s poruchou 

C nízka vysoká 3 Ešte stále sa môžu používať 

toxické tepelné vykurovacie 

kvapaliny. Vzhľadom na 

relatívne nízke teploty 

vykurovania počas 

skladovania je však 

pravdepodobnosť úniku 

tepelných vykurovacích 

kvapalín do produktu nízka. 

 Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

skladovacia spoločnosť musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o čistých stratách a v prípade 

potreby vykonať príslušnú 

analýzu.  

Odporúča sa používať 

vykurovanie vodou a parou. 

Nesprávne použitie 

prídavných látok 

C nízka vysoká 3 Prídavné látky povolené pre 

potravinárske oleje použité 

v kŕmnych olejoch 

(alebo naopak), na použitie 

v ktorých neboli schválené. 

 Musia sa dohodnúť jasné 

špecifikácie týkajúce sa 

používania prídavných látok. 

 

Znižovanie akosti 

minerálnymi olejmi 

 nízka vysoká 3 V krajinách pôvodu dochádza 

k znižovaniu akosti 

minerálnymi olejmi. Vďaka 

zintenzívneniu kontrol je 

pravdepodobnosť znižovania 

akosti menšia. 

   

  



 

Príručka EFISC – Referenčný odvetvový dokument o výrobe bezpečných kŕmnych surovín z drvenia olejnatých semien a rafinácie rastlinných olejov 

 170 

Krmivá 

R 

 

 

 

Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z kokosového oleja 

 D. Preprava kokosového oleja zaoceánskymi plavidlami 

NEBEZPEČENSTVO  KAT.  
PRAVDEPODO

BNOSŤ  
ZÁVAŽNOSŤ  

TRIEDA 

RIZIKA  
ZDÔVODNENIE  

PRÁVNE PREDPISY, ODVETVOVÉ 

NORMY A/ALEBO ZMLUVNÉ 

PODMIENKY  

KONTROLNÉ OPATRENIE  POZNÁMKY  

Kontaminácia pri preprave         

– Kontaminácia 

predchádzajúcim nákladom 

stále prítomným v cisternách 

alebo potrubí 

C stredná  stredná 3  Zaoceánske plavidlá, ktoré do EÚ 

prepravujú oleje a tuky určené na 

konzumáciu, musia, ako absolútne 

minimum, ako bezprostredne 

predchádzajúci náklad prepravovať 

produkt, ktorý je buď potravinou, alebo 

produktom uvedeným na zozname 

akceptovateľných predchádzajúcich 

nákladov EÚ podľa smernice 96/3/ES. 

Smernica 96/3/ES [odchylne od 

nariadenia (ES) č. 852/2004] 

vyžaduje, aby boli predchádzajúce 

náklady skontrolované.  

 

 

Podľa zmlúv FOSFA sa pri 

námornej preprave olejov a tukov 

ukladá predajcovi povinnosť 

informovať kupujúceho o troch 

predchádzajúcich nákladoch. 

 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov a tukov 

do alebo v rámci Európskej únie 

(ref. 14COD152) (vrátane 

prevádzkových postupov FOSFA). 

Certifikát federácie FOSFA o 

súlade, čistote a vhodnosti 

lodných cisterien vydaný 

hlavným inšpektorom člena 

FOSFA. Kombinované 

kapitánske osvedčenie 

FOSFA podpísané 

kapitánom/prvým dôstojníkom 

alebo ekvivalentný dokument 

podpísaný vlastníkom lode 

alebo oprávneným zástupcom 

(platí pred akoukoľvek 

nakládkou alebo prepravou 

nákladu). 

 

       Pri napĺňaní a vyprázdňovaní 

sa musia používať vyhradené 

potrubia. 

 

– Kontaminácia čistiacimi 

prostriedkami  

C nízka  vysoká 3 Námorné spoločnosti zvyčajne 

dodržiavajú osvedčené postupy. 

 Je potrebné kontrolovať lodný 

denník.  

 

Rozpúšťadlo z náteru C nízka vysoká 3 Rozpúšťadlá z primárnych náterov 

môžu unikať do oleja a skončiť 

 Mali by sa používať nádrže 

z nehrdzavejúcej ocele. Ak sa 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Vyhodnotenie rizík reťazca produktov z kokosového oleja 

v destilátoch mastných kyselín počas 

rafinácie. 

používajú nádrže s primárnym 

náterom, nesmú sa plniť 

destilátmi mastných kyselín. 

Tepelné vykurovacie 

kvapaliny zo zariadení 

s poruchou 

C nízka vysoká 3 Ešte stále sa môžu používať toxické 

tepelné vykurovacie kvapaliny. 

Vzhľadom na relatívne nízke teploty 

vykurovania počas prepravy je však 

pravdepodobnosť úniku tepelných 

vykurovacích kvapalín do produktu 

nízka. 

Kódex postupov FEDIOL-u pri 

hromadnej preprave olejov a tukov 

do alebo v rámci Európskej únie 

(vrátane prevádzkových postupov 

FOSFA). 

Ak boli použité tepelné 

vykurovacie kvapaliny, 

prepravca oleja musí 

poskytnúť dokumentáciu 

o možných čistých stratách 

a v prípade potreby vykonať 

príslušnú analýzu. 

Odporúča sa používať 

vykurovanie vodou a parou. 

Hydraulické oleje 

z prenosných čerpadiel 

s poruchou 

C nízka vysoká 3 Hydraulické oleje z prenosných 

čerpadiel môžu byť toxické. 

 Musia sa používať prenosné 

čerpadlá, v ktorých je 

hydraulický motor oddelený 

od čerpadla. V opačnom 

prípade sa musia používať 

hydraulické oleje potravinovej 

akostnej triedy. 

Pri hydraulických motoroch, 

ktoré sú priamo prepojené 

s čerpadlom, môže v prípade 

zlyhania tesnenia dochádzať 

k nechcenému pretekaniu 

hydraulického oleja do 

rastlinného oleja. 

Znižovanie akosti 

minerálnymi olejmi 

 nízka vysoká 3 V krajinách pôvodu dochádza 

k znižovaniu akosti minerálnymi olejmi. 

Vďaka zintenzívneniu kontrol je 

pravdepodobnosť znižovania akosti 

menšia. 

   

 

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

v sektore rastlinných olejov a proteínových šrotov 

1. Plán monitorovania olejnatých semien, rastlinných olejov 

a vedľajších produktov 

Účastníci systému EFISC musia zaviesť plán monitorovania, ako sa uvádza 

v odseku 4.4.3 kódexu EFISC.  

Ak nie sú k dispozícii dostatočné údaje na vyhodnotenie rizík, uplatňujú 

sa tieto minimálne požiadavky na monitorovanie. Celkový minimálny počet 

analýz bude závisieť od množstva kŕmnych surovín v tonách, ktoré boli vyrobené 

na jednom mieste, ako uvádzajú nasledujúce tabuľky. 

Tabuľka A. Olejnaté semená, výlisky, šroty, šupky a lecitíny 

Ročná produkcia 

v tonách/parameter 

< 300 000 ≥ 300 000 

< 600 000 

≥ 600 000 

Aflatoxín B1* 4 6 8 

DON 4 6 8 

ZEA 4 6 8 

Dioxín 4 6 8 

Dioxínom podobný 

PCB 

4 6 8 

PCB 4 6 8 

Salmonela 52 52 52 

Ťažké kovy (Pb, As, 

Hg, Cd) 

4 6 8 

Pesticídy 

(v semenách) 

4 6 8 

Pesticídy (v šrote) 4 6 8 

 

* U nasledujúcich produktov existuje zvýšené riziko výskytu aflatoxínov: 

bavlníkové semeno, výlisky z podzemnice olejnej, podzemnicový extrahovaný 

šrot, sušená kopra, kokosové výlisky, kokosový extrahovaný šrot, orechové 

výlisky. Musí byť vykonaný dodatočný počet analýz (pozri tabuľku C). 

 



 

Európska príručka – Referenčný odvetvový dokument o výrobe bezpečných kŕmnych surovín z drvenia 
olejnatých semien a rafinácie rastlinných olejov 

173 

 

Tabuľka B. Počet kontrol podľa množstva kŕmnych olejov a tukov 

(surových, rafinovaných alebo chránených v bachore) a ich vedľajších 

produktov (v tonách) vyprodukovaných za jeden rok na jednom mieste 

Ročná produkcia 

v tonách/ 

parameter 

< 100 000 ≥ 100 000 

< 250 000 

≥ 250 000 

Dioxín* 8 10 12 

dl PCB* 8 10 12 

PCB 8 10 12 

Nikel** 4 6 8 

Pesticídy 4 6 8 

PAU 

(benzo[a]pyrén) 

4 6 8 

 

* Kontrolný plán testovania dioxínov v destilátoch mastných kyselín, destilátoch 

mastných kyselín z palmových plodov, stužených deodestilátoch, mydlových 

roztokoch a kyslých olejoch a surovom kokosovom oleji (pozri kódex postupov 

FEDIOL-u týkajúci sa dioxínov). 

** Analýza len v prípade, ak sa vo výrobnom procese používa nikel. 

Žiadna kontrola mykotoxínov sa nevykonáva v prípade rastlinných olejov a tukov 

s výnimkou surového kokosového oleja (pozri tabuľku C). 

Tabuľka C. Počet dodatočných analýz prítomnosti aflatoxínu B1 podľa 

miesta/rok 

Ročná produkcia 

v tonách/parameter 

< 300 000 ≥ 300 000 

< 600 000 

≥ 600 000 

Aflatoxín B1 12 16 24 
 


