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Različica 3.1 

 

Veljavna od: novembra 2014  

Naslednje posebne sektorske dokumente so pripravile ustrezne evropske sektorske organizacije v 
sodelovanju z organizacijo EFISC (European Feed Ingredients Safety Certification – Evropsko 
certificiranje varnosti sestavin v krmi): 
 
Starch Europe Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, 

pridobljenih s predelavo škroba 
 

FEDIOL Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih 

krmil, pridobljenih z drobljenjem semen oljnic in rafiniranjem 
rastlinskega olja  
 

EBB Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, 
pridobljenih s predelavo biodizla 

 
Ta evropski kodeks je z razvojem posebnega sektorskega dokumenta dostopen drugim 

proizvajalcem posamičnih krmil.  

http://www.fediol.eu/
mailto:info@efisc.eu
http://www.efisc.eu/
http://www.starch.eu/
http://www.fediol.eu/web/fediol/1011306087/list1023110705/f1.html
http://www.ebb-eu.org/
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Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih 
krmil, pridobljenih z drobljenjem semen oljnic in rafiniranjem 

rastlinskega olja 

 
 

1. Uvod 
 

Člani združenja FEDIOL na leto zdrobijo več kot 35 milijonov ton semen oljnic in 
proizvedejo 11 milijonov ton rastlinskega olja, poleg tega pa predelajo še 
6 milijonov ton uvoženega olja. Člani združenja FEDIOL proizvedejo tudi 
25 milijonov ton moke in so med najpomembnejšimi akterji na trgu EU, ki je po 
porabi moke, ki znaša 57 milijonov ton, največji na svetu (vir: Oilworld). 
Statistični podatki so na voljo tudi na spletnem naslovu: http://www.fediol.eu/. 

V Evropi je približno 150 predelovalnic semen oljnic ter obratov za proizvodnjo 
maščob in rastlinskega olja, ki zaposlujejo približno 20 000 ljudi. 

 
Evropska industrija predelave beljakovinske moke in olja predeluje različne vrste 

oljnih semen, plodov, sadežev in oreškov za proizvodnjo rastlinskega olja – za 
prehrano ljudi pa tudi za krmljenje živali in uporabo v tehnologiji – ter za 

proizvodnjo moke iz semen oljnic, ki se uporablja za krmila, bogata z 
beljakovinami. Obrati za drobljenje imajo običajno integrirane objekte za 
rafiniranje, ki proizvajajo maščobne proizvode za uporabo v živilske, krmne ali 

tehnološke namene. V oddelkih b in c v nadaljevanju so navedeni podrobnejši 
podatki o posamičnih krmilih, ki se proizvajajo v zadevnem sektorju, in 

postopkih, ki se v njem uporabljajo. 
 
FEDIOL je v podporo podjetjem pri dobavljanju varnih proizvodov izvedel oceno 

tveganja v verigah proizvodnje posamičnih krmil od predelave glavnega pridelka 
naprej (glej tudi oddelek d). Te ocene podjetjem za drobljenje semen oljnic in 

rafiniranje olja zagotavljajo orodje za vrednotenje njihovih sistemov za 
upravljanje varnosti krme. Poleg tega ta podjetja podpirajo pri dialogu o nadzoru 
v verigi z njihovimi strankami, dobavitelji in drugimi deležniki. Ocene tveganja 

bodo tako pomagale okrepiti varnost krmne verige. FEDIOL poudarja, da imajo 
glavno odgovornost za zagotavljanje varne krme še naprej podjetja in da te 

odgovornosti s temi ocenami ni mogoče nadomestiti. Ocene tveganja, ki se 
nanašajo na nadzorne ukrepe, pomenijo podrobnejšo obravnavo koncepta 
prerekvizitnih programov (PRP), kot je omenjen v poglavju 5 spremnega vodnika 

Skupnosti. 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970093/f1.html
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2. Seznam posamičnih krmil 
 

Glavne surovine, ki jih predeluje industrija beljakovinske moke in olja v EU, so 
semena oljne ogrščice, sojino zrnje, sončnična semena, surovo palmovo olje, surovo 
olje iz palmovih semen in surovo kokosovo olje. 

 
Ime Številka v 

katalogu 

posamičnih 

krmil 

(Uredba 

(EU) 

št. 68/2013) 

Številka v 

spletnem 

registru 

posamičnih 

krmil 

Opis 

Zdrob koruznih 

kalčkov 

1.2.12 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo koruznih kalčkov. 

Lanena pogača 2.8.2 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem lanenega semena. 

(Minimalna botanična čistost 93 %). 

Zdrob iz lanenega 

semena 

2.8.3 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno 

obdelavo pogače iz lanenega semena. Uporabi se lahko tudi zaščita pred 

razgradnjo v vampu. 

Krma iz lanene 

pogače 

2.8.4 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem lanenega semena. 

(Minimalna botanična čistost 93 %). Vsebuje lahko do 1 % uporabljene belilne 

zemlje in pripomočkov za filtriranje (npr. diatomejsko zemljo, amorfne silikate 

in silicijev dioksid, filosilikate in celulozna ali lesna vlakna) ter surove lecitine 

iz integriranih obratov za drobljenje in rafiniranje. 

Krma iz zdroba iz 

lanenega semena 

2.8.5 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno 

obdelavo pogače iz lanenega semena. Vsebuje lahko do 1 % uporabljene 

belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje (npr. diatomejsko zemljo, amorfne 

silikate in silicijev dioksid, filosilikate in celulozna ali lesna vlakna) ter surove 

lecitine iz integriranih obratov za drobljenje in rafiniranje. Uporabi se lahko 

tudi zaščita pred razgradnjo v vampu. 

Krmna surovina iz 

zdroba iz lanenega 

semena 

04306-EN Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno 

obdelavo pogače iz lanenega semena, kot je opisano v katalogu posamičnih 

krmil iz Uredbe (EU) št. 68/2013, številka proizvoda 2.8.5.  Vsebuje lahko do 

2 % milnic (razen lecitinov), pridobljenih v integriranih obratih za drobljenje in 

rafiniranje. 

Pogača iz oljne 

ogrščice 

2.14.2 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semen oljne ogrščice. 

Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu. 

Zdrob iz oljne 

ogrščice 

2.14.3 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno 

obdelavo pogače iz semena oljne ogrščice. Uporabi se lahko tudi zaščita pred 

razgradnjo v vampu. 

Semena oljne 

ogrščice, 

ekstrudirana 

2.14.4 Proizvod, pridobljen iz cele oljne ogrščice z obdelavo v vlažnih, toplih pogojih 

in pod pritiskom, ki povečuje želatinizacijo škroba. Uporabi se lahko tudi 

zaščita pred razgradnjo v vampu. 

Beljakovinski 

koncentrat semen 

2.14.5 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ločevanjem beljakovinskega deleža 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:SL: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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oljne ogrščice pogače iz semena oljne ogrščice ali semena oljne ogrščice. 

Krma iz pogače oljne 

ogrščice 

2.14.6 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semen oljne ogrščice. 

Vsebuje lahko do 1 % uporabljene belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje 

(npr. diatomejsko zemljo, amorfne silikate in silicijev dioksid, filosilikate in 

celulozna ali lesna vlakna) ter surove lecitine iz integriranih obratov za 

drobljenje in rafiniranje. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v 

vampu. 

Krma iz zdroba iz 

oljne ogrščice 

2.14.7 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno 

obdelavo pogače iz semena oljne ogrščice. Vsebuje lahko do 1 % uporabljene 

belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje (npr. diatomejsko zemljo, amorfne 

silikate in silicijev dioksid, filosilikate in celulozna ali lesna vlakna) ter surove 

lecitine iz integriranih obratov za drobljenje in rafiniranje. Uporabi se lahko 

tudi zaščita pred razgradnjo v vampu. 

Krmna surovina iz 

zdroba iz oljne 

ogrščice 

04263-EN Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno 

obdelavo pogače iz semena oljne ogrščice, kot je opisano v katalogu 

posamičnih krmil iz Uredbe (EU) št. 68/2013, številka proizvoda 2.14.7.  

Vsebuje lahko do 2 % milnic (razen lecitinov), pridobljenih v integriranih 

obratih za drobljenje in rafiniranje. 

Sezamova pogača 2.17.3 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semen sezama (V 

klorovodikovi kislini netopen pepel: največ 5 %.) 

Pražena soja (zrnje) 2.18.1 Sojino zrnje (Glycine max L. Merr.), ustrezno toplotno obdelano. (Aktivnost 

ureaze največ 0,4 mg N/g × min.) Uporabi se lahko tudi zaščita pred 

razgradnjo v vampu. 

Sojina pogača 2.18.2 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem sojinih semen. 

Zdrob soje (zrnja) 2.18.3 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen iz sojinih zrn po ekstrakciji in ustrezni 

toplotni obdelavi. (Aktivnost ureaze največ 0,4 mg N/g × min.)  

Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu. 

Zdrob soje (zrnja), 

olupljene 

2.18.4 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen iz olupljenih sojinih zrn po ekstrakciji in 

ustrezni toplotni obdelavi. (Aktivnost ureaze največ 0,5 mg N/g × min.) 

Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu. 

Luščine soje (zrnja) 2.18.5 Proizvod, pridobljen z luščenjem sojinih zrn. 

Sojina zrna, 

ekstrudirana 

2.18.6 Proizvod, pridobljen iz sojinih zrn z obdelavo v vlažnih, toplih pogojih in pod 

pritiskom, ki povečuje želatiniranje škroba. Uporabi se lahko tudi zaščita pred 

razgradnjo v vampu. 

Sojini kosmiči 2.18.12 Proizvod, pridobljen s parjenjem ali infrardečo mikronizacijo in valjanjem 

olupljenih sojinih zrn. (Aktivnost ureaze največ 0,4 mg N/g × min.) 

Krma iz zdroba soje 

(zrnja) 

2.18.13 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen iz sojinih zrn po ekstrakciji in ustrezni 

toplotni obdelavi. (Aktivnost ureaze največ 0,4 mg N/g × min.) Vsebuje lahko 

do 1 % uporabljene belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje (npr. 

diatomejsko zemljo, amorfne silikate in silicijev dioksid, filosilikate in celulozna 

ali lesna vlakna) ter surove lecitine iz integriranih obratov za drobljenje in 

rafiniranje. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu. 

Krma iz zdroba soje 

(zrnja), olupljene 

2.18.14 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen iz olupljenih sojinih zrn po ekstrakciji in 

ustrezni toplotni obdelavi. (Aktivnost ureaze največ 0,5 mg N/g × min.) 

Vsebuje lahko do 1 % uporabljene belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje 

(npr. diatomejsko zemljo, amorfne silikate in silicijev dioksid, filosilikate in 

celulozna ali lesna vlakna) ter surove lecitine iz integriranih obratov za 

drobljenje in rafiniranje. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v 

vampu. 

Krmna surovina iz 04286-EN Proizvod pridobivanja olja, pridobljen iz sojinih zrn po ekstrakciji in ustrezni 

toplotni obdelavi, kot je opisano v katalogu posamičnih krmil iz Uredbe (EU) 
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zdroba soje (zrnja) št. 68/2013, številka proizvoda 2.18.13. Vsebuje lahko do 1,5 % milnic (razen 

lecitinov), pridobljenih v integriranih obratih za drobljenje in rafiniranje. 

Krmna surovina iz 

zdroba soje (zrnja), 

olupljene 

04294-EN Proizvod pridobivanja olja, pridobljen iz olupljenih sojinih zrn po ekstrakciji in 

ustrezni toplotni obdelavi, kot je opisano v katalogu posamičnih krmil iz 

Uredbe (EU) št. 68/2013, številka proizvoda 2.18.14. Vsebuje lahko do 1,5 % 

milnic (razen lecitinov), pridobljenih v integriranih obratih za drobljenje in 

rafiniranje. 

Sončnična pogača 2.19.2 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem sončničnih semen. 

Zdrob iz sončničnih 

semen 

2.19.3 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno 

obdelavo pogače iz sončničnih semen. Uporabi se lahko tudi zaščita pred 

razgradnjo v vampu. 

Zdrob sončničnih 

semen, olupljenih 

2.19.4 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno 

obdelavo pogače iz sončničnih semen, s katerih so bile odstranjene vse luščine 

ali le del njih. 

Najvišja vsebnost surovih vlaknin 27,5 % v suhi snovi. 

Krmna surovina iz 

zdroba sončničnih 

semen 

04285-EN Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno 

obdelavo pogače iz sončničnih semen, kot je opisano v katalogu posamičnih 

krmil iz Uredbe (EU) št. 68/2013, številka proizvoda 2.19.6.  Vsebuje lahko do 

2 % milnic (razen lecitinov), pridobljenih v integriranih obratih za drobljenje in 

rafiniranje. 

Krmna surovina iz 

zdroba sončničnih 

semen, olupljenih 

04274-EN Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno 

obdelavo pogače iz sončničnih semen, s katerih so bile odstranjene vse luščine 

ali le del njih, kot je opisano v katalogu posamičnih krmil iz Uredbe (EU) 

št. 68/2013, številka proizvoda 2.19.7.  Vsebuje lahko do 2 % milnic (razen 

lecitinov), pridobljenih v integriranih obratih za drobljenje in rafiniranje. 

Luščine sončničnih 

semen 

2.19.5 Proizvod, pridobljen z luščenjem sončničnih semen. 

Krma iz zdroba 

sončničnih semen 

2.19.6 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno 

obdelavo pogače iz sončničnih semen. Vsebuje lahko do 1 % uporabljene 

belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje (npr. diatomejsko zemljo, amorfne 

silikate in silicijev dioksid, filosilikate in celulozna ali lesna vlakna) ter surove 

lecitine iz integriranih obratov za drobljenje in rafiniranje. Uporabi se lahko 

tudi zaščita pred razgradnjo v vampu. 

Krma iz zdroba 

sončničnih semen, 

olupljenih 

2.19.7 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno 

obdelavo pogače iz sončničnih semen, s katerih so bile odstranjene vse luščine 

ali le del njih. Vsebuje lahko do 1 % uporabljene belilne zemlje in 

pripomočkov za filtriranje (npr. diatomejsko zemljo, amorfne silikate in 

silicijev dioksid, filosilikate in celulozna ali lesna vlakna) ter surove lecitine iz 

integriranih obratov za drobljenje in rafiniranje. 

Najvišja vsebnost surovih vlaknin 27,5 % v suhi snovi. 

Rastlinsko olje in 

maščobe (Imenu se 

doda vrsta rastline.) 

2.20.1 Olje in maščoba, pridobljena iz rastlin (razen ricinusovega olja iz kloščevca), 

lahko je degumirana, rafinirana in/ali hidrogenirana 

Surovi lecitini 2.21.1 Proizvod, pridobljen med postopkom degumiranja surovega olja iz oljnic in 

plodov oljnic z vodo. Med postopkom degumiranja surovega olja se lahko 

dodajo citronska kislina, fosforjeva kislina ali natrijev hidroksid. 

Zdrob iz maka 2.23.2 Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo pogače iz makovih semen. 

Kisla olja iz 

kemičnega 

rafiniranja (Imenu se 

13.6.1 Proizvod, pridobljen z nevtralizacijo olj in maščob rastlinskega ali živalskega 

izvora z bazičnimi reagenti, čemur sledi zakisanje z naknadnim ločevanjem 

vodne faze, ki vsebuje proste maščobne kisline, olja ali maščobe ter naravne 
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doda navedba 

botaničnega ali 

živalskega porekla.) 

delce semen, sadežev ali živalskih tkiv, kot so mono- in digliceridi, lecitin in 

vlakna. 

Destilati maščobnih 

kislin iz fizikalnega 

rafiniranja 

13.6.5 Proizvod, pridobljen z nevtralizacijo olj in maščob rastlinskega ali živalskega 

izvora z destilacijo, ki vsebuje proste maščobne kisline, olja ali maščobe ter 

naravne delce semen, sadežev ali živalskih tkiv, kot so mono- in digliceridi, 

lecitin, steroli in tokoferoli. 

Čiste, destilirane 

maščobne kisline iz 

cepitve 

13.6.7 Proizvod, pridobljen z destilacijo surovih maščobnih kislin iz cepitve 

olja/maščobe in morebiti vključno s hidrogeniranjem. Glede na opredelitev je 

sestavljen iz čistih, destiliranih maščobnih kislin C6–C24, ki so alifatske, 

nerazvejane, monokarboksilne, nasičene in nenasičene. 

Vsebuje lahko do 50 ppm niklja iz hidrogeniranja. 

Milnica, pridobljena 

pri kemičnem 

rafiniranju 

13.6.8 Proizvod, pridobljen z nevtralizacijo rastlinskih olj in maščob z vodno raztopino 

kalcijevega, magnezijevega, natrijevega ali kalijevega hidroksida, ki vsebuje 

soli maščobnih kislin, olja ali maščobe ter naravne delce semen, sadežev ali 

živalskih tkiv, kot so mono- in digliceridi, lecitin in vlakna. 

Deodestilati, 

pridobljeni pri 

kemičnem rafiniranju 

(samo z analizo 

dioksinov, sledljivih, 

ki dokazuje, da je ta 

proizvod v skladu z 

zakonsko določenimi 

mejnimi vrednostmi 

iz Priloge II k Uredbi 

(ES) št. 183/2005). 

02202-EN Proizvod, pridobljen z destilacijo nevtraliziranih olj rastlinskega (...) izvora in 

nato predelan, ki vsebuje oljne ali maščobne sestavine. 

Mono- in digliceridi 

maščobnih kislin, 

esterificirani z 

organskimi kislinami 

(Ime se spremeni ali 

dopolni, da se 

navedejo 

uporabljene 

maščobne kisline. / 

Ime se spremeni ali 

dopolni, da se 

navede organska 

kislina). 

13.6.9 Mono- in digliceridi maščobnih kislin z najmanj štirimi ogljikovimi atomi, 

esterificirani z organskimi kislinami. 

Glicerin, surov 13.8.1 Stranski proizvod iz: 

– oleokemične predelave cepitve olja/maščobe za pridobivanje maščobnih 

kislin in sladke vode, čemur sledi koncentriranje sladke vode za pridobitev 

surovega glicerola ali transesterifikacija (lahko vsebuje do 0,5 % metanola) 

naravnih olj/maščob za pridobitev metil estrov maščobnih kislin in sladke 

vode, čemur sledi koncentriranje sladke vode za pridobitev surovega glicerola; 

– pridobivanja biodizla (metil ali etil estri maščobnih kislin), pridobljen s 

transesterifikacijo olj in maščob nedoločenega rastlinskega in živalskega 

izvora. V glicerinu lahko ostanejo minerali in organske soli (do 7,5 %). 

Vsebuje lahko do 0,5 % metanola in do 4 % organskih snovi, ki niso gliceroli 

(MONG) in ki vsebujejo metil estre maščobnih kislin, etil estre maščobnih 

kislin, proste maščobne kisline in gliceride;  

– saponifikacije olj/maščob rastlinskega ali živalskega izvora, običajno z 

alkalijskimi/zemljoalkalijskimi kovinami za pridobitev mil. 

Vsebuje lahko do 50 ppm niklja iz hidrogeniranja. 
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Glicerin 13.8.2 Proizvod iz: 

– oleokemične predelave (a) cepitve olja/maščobe, čemur sledi koncentriranje 

sladke vode in rafiniranje z destilacijo (glej del B, glosar postopkov, vnos 

št. 20) ali postopkom ionske izmenjave; (b) transesterifikacije naravnih 

olj/maščob za pridobitev metil estrov maščobnih kislin in surove sladke vode, 

čemur sledi koncentriranje sladke vode za pridobitev surovega glicerola in 

rafiniranje z destilacijo ali postopkom ionske izmenjave; 

– pridobivanja biodizla (metil ali etil estri maščobnih kislin) s 

transesterifikacijo olj in maščob nedoločenega rastlinskega in živalskega izvora 

z naknadnim rafiniranjem glicerina. Minimalna vsebnost glicerola: 99 % v suhi 

snovi; 

– saponifikacije olj/maščob rastlinskega ali živalskega izvora, običajno z 

alkalijskimi/zemljoalkalijskimi kovinami za pridobitev mil, čemur sledi 

rafiniranje surovega glicerola in destilacija. 

Vsebuje lahko do 50 ppm niklja iz hidrogeniranja. 

 

 
 

Sojo (zrnje) in sončnična semena je mogoče oluščiti, pri čemer nastane moka z nizko 
vsebnostjo vlaknin in posledično visoko vsebnostjo beljakovin („z beljakovinami 
bogata“ moka / „z beljakovinami revna“ moka). 

 
Druge predelane oljnice vključujejo laneno in sezamovo seme, koruzne kalčke in 

makovo seme. Druga predelana olja vključujejo karitejevo in ilipovo olje, olje iz 

semena barvilnega rumenika in arašidovo olje. 
 
Zgornji seznam se po potrebi spremeni glede na razvoj dogodkov v industriji 

rastlinskih olj in beljakovinske moke ali na področju zakonodaje EU o posamičnih 
krmilih, kot je revizija kataloga posamičnih krmil. 
 

Zgornji seznam ni izčrpen. Za vse proizvode, ki se prodajajo kot posamična krmila, 
mora biti na voljo ocena tveganja v skladu s tem vodnikom.  
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3.  Pregled glavnih postopkov 
 

3.1 DROBLJENJE SEMEN OLJNIC 
 

3.1.1 ČIŠČENJE, SUŠENJE IN PRIPRAVA SEMEN/ZRNJA 

Semena/zrnje se najprej očistijo in posušijo. Tujki, kot so kamni, steklo in kovina, se 
odstranijo s presejanjem in magneti ter izločijo zunaj krmne verige. 

Sušenje poteka tako, da ne pride do stika z zgorevalnimi plini, razen če je uporabljen 
zemeljski plin. 

Nekatera semena oljnic, na primer sojino zrnje in sončnična semena, se lahko po 
čiščenju oluščijo. Po luščenju ima moka nižjo vsebnost surovih vlaknin in posledično 
višjo vsebnost beljakovin. Sojine luščine je mogoče uporabiti tudi za krmljenje kot 
take ali pa v obliki peletov. 
 

 
3.1.2 DROBLJENJE IN SEGREVANJE 

Semena z visoko vsebnostjo olja, na primer semena oljne ogrščice in sončnična 
semena, se po predhodnem segrevanju običajno mehansko stisnejo. Stisnjena 
pogača vsebuje do 18 % olja in gre v nadaljnjo obdelavo v ekstraktorju. V nekaterih 
primerih se za stisnjeno pogačo uporabi globinsko iztiskanje. Tako se raven olja 
zniža pod 10 % in nastane pogača, ki se prodaja za krmo. Sojino zrnje vsebuje 
razmeroma malo olja. Toplotno se obdela in mehansko zdrobi v surovino/kosmiče, za 
katere se uporabi nadaljnja ekstrakcija. 

Včasih se surovine, ki vsebujejo olje, stisnejo brez segrevanja; pri tem se pridobijo 

tako imenovana hladno stiskana olja. Ker se s hladnim stiskanjem ne ekstrahira vse 

olje, se to uporablja samo pri proizvodnji nekaterih posebnih jedilnih olj, kot je oljčno 
olje. 
 

3.1.3 EKSTRAKCIJA S TOPILOM 

Ekstrakcija s topilom se uporablja za ločevanje olja od semen/zrnja. Predhodno 
predelana semena/zrnje se v večstopenjskem protitočnem postopku s topilom 
obdelujejo tako dolgo, da se vsebnost preostalega olja zmanjša na najnižjo možno 
raven. Običajno se kot ekstrakcijsko topilo uporablja heksan.  

Miscela, mešanica olja in topila, se z destilacijo loči na dve komponenti: olje in 
topilo. Topilo se reciklira za ponovno uporabo v ekstrakcijskem postopku. 
 

3.1.4 ODSTRANJEVANJE TOPILA IN OPEČENJE 

Moka, ki vsebuje heksan, se s posrednim segrevanjem in paro obdela v opekaču za 
odstranjevanje topila. Postopek odstranjevanja topila z opečenjem se uporablja za 

tri namene. Prvič, loči topilo od moke, drugič, poveča hranilno vrednost moke, npr. 

z znižanjem vsebnosti glukozinolatov ali zaviralcev tripsina, in, tretjič, zmanjšuje 
tveganje biološke kontaminacije. 
 

3.1.5 SUŠENJE, HLAJENJE, SKLADIŠČENJE 

Da dobimo stabilno posamično krmilo, ki je primerno za prevoz in skladiščenje, se 
moka nato posuši in ohladi. Moka iz semen oljnic se običajno skladišči v silosih. V 
vreče se pakira samo izjemoma. Da se moka ne lepi na stene silosa, se običajno 
doda sredstvo proti strjevanju (npr. mineralna glina). To je potrebno predvsem pri 
precej visokih silosih. Uporabljajo se sredstva proti strjevanju, ki so odobrena z 
zakonodajo EU o krmi. 
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3.2   RAFINIRANJE 
 

Surova olja, pridobljena s stiskanjem in/ali ekstrakcijo, se včasih uporabijo 
neposredno za živila in krmo, večinoma pa se rafinirajo. 

Pri rafiniranju surovih olj se iz olja odstranijo gumi ali surovi lecitini in proste 

maščobne kisline, da se nevtralizira okus jedilnega olja, hkrati pa ohrani njegova 
hranilna vrednost ter zagotovita kakovost in stabilnost proizvoda.  

 
3.2.1 DEGUMIRANJE: KEMIČNO IN FIZIKALNO RAFINIRANJE 

Degumiranje je prvi korak pri rafiniranju, pri katerem se iz olja odstranijo gumi / 

surovi lecitini. V ta namen se surovo olje pri visokih temperaturah obdela z vodo, 
encimi ali kislino, primerno za živila. Ob koncu tega postopka ali po nevtralizaciji se 
odstrani hidriran gumi. Gumi je surovina za proizvodnjo lecitinov.  

 
3.2.2 NEVTRALIZACIJA: KEMIČNO RAFINIRANJE 

Zaradi prostih maščobnih kislin je olje kislo. Kemično rafiniranje je tradicionalna 
metoda rafiniranja olja in vključuje nevtralizacijo prostih maščobnih kislin v surovem 
olju.  Med nevtralizacijo se olje obdela z alkalno raztopino, primerno za živila 

(kavstično sodo), ki reagira s prostimi maščobnimi kislinami, pri čemer nastane 
milnica.  

 
Milnica se – z morebitnim oborjenim gumijem – od olja loči s centrifugiranjem. 
Milnica običajno vsebuje 40 % vode in 60 % maščobne snovi (proste maščobne 

kisline, trigliceridi). V obratih za drobljenje semen oljnic in rafiniranje semenskih olj 
(integrirani obrati za drobljenje in rafiniranje) se lahko milo in gumi dodata nazaj v 

moko ali pogače, pri čemer znašajo stopnje vključitve približno 1,5 %.  
Milnica se lahko tudi prodaja na trgu kot posamično krmilo pod imenom „milnica“ ali 
pa se s kislino razcepi na kisla olja. 

Proizvodnja gumija in milnic v integriranih obratih za drobljenje in rafiniranje je 
postopek neprekinjenega odstranjevanja gumija in prostih maščobnih kislin iz olj ter 

neprekinjenega dodajanja teh gumija ali milnic v moko ali pogače. Sestavine milnice 
so del naravne sestave semen ali zrnja. To pomeni, da se v postopek drobljenja 
vrnejo samo naravne sestavine, ločene od semen in zrnja. Dodajanje milnic nazaj v 

moko ali pogače v integriranih obratih za drobljenje in rafiniranje je odvisno od 
zasnove obrata. To ni stvar vsakodnevnih vodstvenih odločitev.  

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, oddelek za prehrano živali, je 
na sestanku 17. in 18. januarja 2013 potrdil status posamičnih krmil za moko in 
pogače, ki so jim v integriranih obratih za drobljenje in rafiniranje dodane milnice. 

 
3.2.3 BELJENJE: KEMIČNO IN FIZIKALNO RAFINIRANJE 

Namen beljenja (oziroma razbarvanja) je znižati ravni pigmentov, kot so karotenoidi 

in klorofil, pri tem postopku pa se nadalje odstranijo tudi ostanki fosfatidov, mil, 
sledi kovin, oksidacijskih produktov in beljakovin. Te sestavine v sledeh motijo 
nadaljnjo predelavo. Zmanjšujejo kakovost končnega proizvoda, zato se 

odstranjujejo z adsorpcijo s pomočjo aktivirane gline ali silicijevega dioksida. V 
integriranih obratih za drobljenje/rafiniranje se lahko uporabljena belilna zemlja 

vrne v moko. Belilna zemlja, ki prihaja iz samostojnih obratov za rafiniranje in/ali 
strjevanje in lahko vsebuje nikelj, se ne reciklira za krmo in se odstrani zunaj krmne 
verige. Če so v surovem olju prisotni težki policiklični aromatski ogljikovodiki, se 

odstranijo z aktivnim ogljem. Belilna glina, ki vsebuje aktivno oglje, se odstrani 
zunaj sektorja krme. 
 
 

3.2.4 ZAZIMITEV: PO MOŽNOSTI KEMIČNO IN FIZIKALNO RAFINIRANJE 

Pri zazimitvi se voski kristalizirajo in odstranijo s filtriranjem, s čimer se prepreči 
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motnost tekoče frakcije pri hladnejših temperaturah. Filtrski kolač, ki ostane po 
filtriranju, je sestavljen iz olja, voskov in filtrirnega sredstva. Filtrski kolač se lahko 

vrne v opekač in doda moki (v integriranem obratu za drobljenje/rafiniranje) ali pa 
se kot tak proda kot posamično krmilo (samostojni obrat za rafiniranje). Izraz 

zazimitev se je začel uporabljati pred desetletji, ko so ta postopek izvajali tako, da so 
olje iz semen bombaža izpostavili zimskim temperaturam. Postopek zazimitve, pri 
katerem se kristalizacija nadzira s temperaturo, se uporablja za sončnično in koruzno 

olje. Ta postopek se imenuje tudi razvoskanje. 
 

3.2.5 DEZODORACIJA: KEMIČNO RAFINIRANJE 

Dezodoracija je postopek vakuumske parne destilacije, ki odstrani razmeroma 

hlapne sestavine, ki v maščobah in oljih povzročajo neželen okus, barvo in vonj.  
Postopek je mogoč zaradi velikih razlik v hlapnosti teh neželenih snovi in 

trigliceridov. 

Namen dezodoracije je z desorpcijo odstraniti vonj, neprimeren okus ter druge 

hlapne sestavine, kot so pesticidi in lahki policiklični aromatski 

ogljikovodiki. S previdnim izvajanjem tega postopka se izboljšata tudi stabilnost in 
barva olja, njegova hranilna vrednost pa se ohrani. 

Postopek se glede na čas v dezodoratorju izvaja v vakuumu (0,5–8 mbar) pri 
temperaturah od 180 do 270 °C 

z uporabo medija za odstranjevanje, kot je para ali dušik, saj so snovi, ki dajejo vonj 
in okus, običajno hlapne. Razmere se znotraj teh razponov ustrezno prilagodijo glede 

na snovi, ki jih je treba odstraniti. 
Pri tem koraku se še dodatno odstranijo beljakovine. 

 
3.2.6 DESTILACIJA: FIZIKALNO RAFINIRANJE 

Pri fizikalnem rafiniranju se z destilacijo odstranijo proste maščobne kisline; njihovo 
vrelišče je nižje od vrelišča trigliceridnega olja. Proste maščobne kisline, pridobljene 

pri fizikalnem rafiniranju, se imenujejo destilati maščobnih kislin. Samostojne 
rafinerije, ki kupujejo surova olja in torej ne drobijo semen oljnic, fizikalno 

rafiniranje pogosto uporabljajo za tropska olja, kot so palmovo olje, olje iz palmovih 
semen in kokosovo olje. Tudi integrirani obrati za drobljenje in rafiniranje lahko 
uporabljajo fizikalno rafiniranje za semenska olja, kot so olje oljne ogrščice, 

sončnično olje in sojino olje. Fizikalno rafiniranje ne vključuje nevtralizacije surovega 
olja, zato se milnice ne proizvajajo.  
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3.3 MODIFIKACIJE OLJ IN MAŠČOB 

 
3.3.1 HIDROGENIRANJE 

Pri hidrogeniranju vodik reagira s točkami nenasičenosti v maščobnih kislinah. 
Namen hidrogeniranja je ohraniti specifične krivulje taljenja ali oksidativno stabilnost 
olja in maščob z zmanjšanjem števila nenasičenih dvojnih vezi v olju ali maščobi.  

Hidrogeniranje poteka tako, da olje pri segrevanju in 

ob prisotnosti kovinskega katalizatorja, npr. niklja, reagira z vodikovim plinom. 

 
3.3.2 INTERESTERIFIKACIJA 

Boljšo krivuljo taljenja sistema olja/maščobe je mogoče doseči tudi z 

interesterifikacijo, ki je opredeljena kot izmenjava maščobnih kislin iz različnih 
maščob/olj na podlagi glicerola.  
Obstajata dva načina interesterifikacije: kemična in encimska.  

Kemična interesterifikacija ob prisotnosti osnovnih katalizatorjev, kakršen je natrijev 

metoksid, povzroči neselektivno ali naključno prerazporeditev maščobnih kislin. 

Interesterifikacija z uporabo imobilizirane lipaze pa se v industriji pogosteje izvaja 
zaradi selektivne modifikacije položaja maščobnih kislin v trigliceridih. 

Po interesterifikaciji gre izhodni proizvod v beljenje (če je to potrebno) in (ponovno) 

dezodoracijo. 

 
3.3.3 FRAKCIONIRANJE 

Tališče triglicerida je odvisno od dolžine njegove verige. Frakcioniranje vključuje 

nadzorovano kristalizacijo. Trdne snovi se odstranijo s topili, zazimitvijo ali 
stiskanjem. Stiskanje se izvaja s hidravličnim tlakom ali vakuumskim filtriranjem. 
Frakcioniranje se uporablja za proizvodnjo posebnih maščob iz palmovega olja in olja 
iz palmovih semen. 

 
3.3.4 CEPITEV 

S cepitvijo estrskih vezi trigliceridov ob prisotnosti vode in pod visokim tlakom 
nastanejo maščobne kisline in molekule glicerola. Glicerol se loči z vodo. 

 
S spodnjimi shematskimi prikazi so predstavljeni naslednji glavni postopki: 
– drobljenje semen oljnic, 

– kemično rafiniranje olja, 

– fizikalno rafiniranje olja, 

– nadaljnja predelava rafiniranega olja. 
  



 

Vodnik EFISC – Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, pridobljenih z drobljenjem 

semen oljnic in rafiniranjem rastlinskega olja 

 14 

3.4 SHEMATSKI PRIKAZ DROBLJENJA SEMEN OLJNICA 
 

 
  Semena 

Drobljenje in 

segrevanje 

Predstiskanje 

Ekstrakcija s 

topilom 

Odstranjevanje topila z 

destilacijo/desorpcijo 

Surovo olje 

Strani 19,37 in 

54
d 

v degumiranje 

Surovo olje 

v degumiranje 

Filtrirni 

pripomoček 

iz beljenjab 

Odstranjevanje 

topila 

Opečenje 

Sušenje 

Hlajenje 

Moka 

Strani 20, 38 &55
d 

(2.14.3, 2.14.6, 2.18.3,2.18.4, 

2.18.13, 2.18.14,2.19.3, 

2.19.4, 2.19.6,2.19.7)
c 

iz rafiniranjab 

Milnice 

iz zazimitveb 

Uporabljena 

belilna zemlja 

Čiščenje, 

sušenje, luščenje 
Luščine 

Topilo 

Pogača 

Sredstvo proti 

strjevanju 

aZnačilni shematski prikaz; vrstni red proizvodnih faz se lahko med proizvodnimi obrati razlikuje. 

bŠtevilka se nanaša na tisto v katalogu posamičnih krmil – Uredba Komisije (EU) št. 68/2013. 

cVelja samo za integrirane obrate za drobljenje in rafiniranje. 

dTe številke strani se nanašajo na ocene varnosti iz tega dodatka. 

Globinsko 

iztiskanje 
Pogača 

(2.1.4.2, 2.1.4.6)
c 
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3.5 SHEMATSKI PRIKAZ RAFINIRANJA 
   

Kemično rafiniranjea 

Surovo olje 

iz destilacije 

/desorpcije 
iz predstiskanja 

Degumiranje 

Surovo 

degumirano 

olje 

(2.20.1)
c 

Nevtralizacija 

Beljenje 

Zazimitev 

Dezodoracija 

Rafinirano 

olje 

Strani 23, 41, 

59,73, 90d 

(2.20.1)
c 

Deodestilat 

Strani 26, 44, 62, 

76,93d 

Alkalna 

raztopina 

Aktivno oglje 

(neobvezno) 

Filtrirni 

pripomoček 

Surovi lecitini 

(mokri gumi) 

(2.21.1)
c 

Sušenje 

Lecitin 

Soli maščobne 
kisline 
(13.6.4)

c 

V opekač za 

odstranjevanje 

topila 

Filtrirni 

pripomoček 

Cepitev Kisline 

Slana voda Kislinsko olje 
Strani 25, 43, 61, 75, 92d 

(13.6.1)c 

Uporabljena 

belilna 

zemljab 

V ekstrakcijo s 

topilome 

V opekač za 

odstranjevanje 

topila 

Kisline 

Milice 

(13.6.8)
c 

aZnačilen shematski prikaz; vrstni red proizvodnih faz se lahko med proizvodnimi obrati razlikuje. 

bUporabljena belilna zemlja z aktivnim ogljem se v integriranih obratih za drobljenje in rafiniranje ne vrne v moko ter se odstrani 

zunaj krmne verige. 

cŠtevilka se nanaša na tisto v katalogu posamičnih krmil – Uredba Komisije (EU) št. 68/2013. 

dTe številke strani se nanašajo na ocene varnosti iz tega dodatka. 

eUporablja se samo v integriranih obratih za drobljenje in rafiniranje. 

Belilna 

zemlja 
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3.6 SHEMATSKI PRIKAZ RAFINIRANJA 
  

Fizikalno rafiniranjea 

Surovo olje 

Degumiranje 

Belilna 

zemlja 

Zazimitev Filtrirni 

pripomoček 

Beljenje 

V ekstrakcijo s 

topilome 

Destilacija 

Filtrirni 

pripomoček 

Destilat 

maščobne 

kisline 

Strani 24, 42, 60, 

74,91
d 

(13.6.5)
c 

V opekač za 

odstranjevanje topilae 

Uporabljena 

belilna 

zemljab 

Kisline 

Aktivno oglje 

(neobvezno) 

Rafinirano 

olje 

Strani 23, 41, 59, 

73,90
d 

Surovi 

lecitini 

(mokri 

gumi)(2.21.1)c 

V opekač za 

odstranjevanje topilab 

Surovo 

degumirano 

olje (2.20.1)c 

aZnačilen shematski prikaz; vrstni red proizvodnih faz se lahko med proizvodnimi obrati razlikuje. 

bUporabljena belilna zemlja z aktivnim ogljem se v integriranih obratih za drobljenje in rafiniranje ne vrne v moko ter 

se odstrani zunaj krmne verige. 

cŠtevilka se nanaša na tisto v katalogu posamičnih krmil – Uredba Komisije (EU) št. 68/2013. 

dTe številke strani se nanašajo na ocene varnosti iz tega dodatka. 

eUporablja se samo v integriranih obratih za drobljenje in rafiniranje. 
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3.7 SHEMATSKI PRIKAZ NADALJNJE PREDELAVE  
  

Surovo, 

rafinirano ali 

predelano olje 

Hidrogeni

ranje 
Interesterifikacija 

kemična 

/encimska 

Cepitev + 

frakcionirana 

destilacija 

Frakcioni

ranje 

Hidrogenirano 

olje 

(2.20.1)* 

Interesterifici

rano olje 
Maščobne 
kisline iz 
cepitve 

(13.6.6, če iz 
surovega olja, 

13.6.7, če iz 
rafiniranega 

olja)a 

Glicerin 

(13.8.1, 

13.8.2)a 

Olein Stearin 

v rafiniranje 

(morebitno) 

* Številka se nanaša na številko v katalogu posamičnih krmil – Uredba Komisije (EU) št. 68/2013. 
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4. Metodologija združenja FEDIOL za ocene tveganja za varnost 
v živilski in krmni verigi 

 
4.1 PREGLED POLJŠČIN, ZA KATERE JE BILA OPRAVLJENA OCENA TVEGANJA ZA 

VARNOST V KRMNI VERIGI 
 semena oljne ogrščice 

 sojino zrnje 
 sončnična semena 
 palmov plod in palmova semena  

 kokos 
 

4.2 KAKO JE FEDIOL IZVEDEL OCENE TVEGANJA V VERIGI  
 

FEDIOL je upošteval metodologijo, opisano v poglavju 6 Vodnika, v katerem je 

obravnavan sistem HACCP. 
 

1.1. Za vsako oljno poljščino je izdelal shematski prikaz, ki zajema naslednje 
elemente v krmni verigi: pridelavo poljščine, skladiščenje in prevoz pobranih 
semen ali plodov oljnic, njihovo predelavo v različna olja in z beljakovinami 

bogate proizvode ter skladiščenje in končno dostavo živilski/krmni industriji. 
Posamični krmili zdrob iz palmovih semen in kopra v teh ocenah nista zajeta, saj 

ju proizvajajo podjetja, ki niso člani združenja FEDIOL. 
 

1.2. FEDIOL je za vsak element v verigi opisal dejavnike tveganja za varnost 

živil/krme, za katere se lahko razumno pričakuje, da se pojavijo na določeni 
točki v verigi, če se varnostni ukrepi ne izvajajo. Za korake pri predelavi 

(drobljenje in/ali rafiniranje in nadaljnja predelava) so bili na splošno opisani 
dejavniki tveganja, povezani s pripomočki. Dejavnik tveganja za varnost je 

biološko (B), kemijsko (K) ali fizikalno sredstvo (F) v proizvodu ali stanje 
proizvoda, zaradi katerega je ta škodljiv za zdravje ljudi ali živali.  

 

1.3. Pri elementih verige, ki zajemajo poljedelske dejavnosti, kot so pridelava 
poljščin, prevoz in skladiščenje pobranih semen ali plodov oljnic in sušenje 

semen oljnic ter drobljenje plodov oljnic, so za nadzor  nad dejavniki tveganja 
odgovorni nosilci dejavnosti, ki so dejavni v določenem delu te verige. Iz tega 
razloga so bili dejavniki tveganja, ki so se pojavili, zgolj opredeljeni, njihovo 

tveganje  pa ni bilo nadalje ocenjeno (brez ocene možnosti in resnosti). 
Dejavniki tveganja, ki so našteti v ocenah tveganja združenja FEDIOL, pa bodo 

lokalnemu nosilcu dejavnosti omogočali izvajanje potrebnih ukrepov. Člani 
združenja FEDIOL morajo to preveriti, ko so dejavni v teh verigah. Nadzorni 
ukrepi za te dejavnike tveganja bi se sčasoma lahko uporabili tudi na stopnji 

drobljenja ali rafiniranja. 
 

1.4. Navedene ocene tveganja se lahko med proizvajalci rastlinskega olja in 
beljakovinske moke razlikujejo, na primer zaradi izvora surovin ter posameznih 
in posebnih pogojev predelave nosilca dejavnosti. 

 
Poleg tega preglednice ne vključujejo operativnih prerekvizitnih programov ali 

kritičnih nadzornih točk, saj mora biti odločitev za njihovo vzpostavitev skladna z 
realnostjo vsakega obrata ali predelovalne linije. 
 

1.5. FEDIOL je utemeljil oceno tveganja. 
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1.6. Preveril je, ali zakonodaja EU ali trgovinski standardi, kot so standardi FEDIOL in 
FOSFA ali NOFOTA, določajo mejne vrednosti za posamezne dejavnike tveganja, 

in če jih, jih je tudi navedel. 
 

1.7. Pakiranje blaga je zunaj obsega te metodologije za oceno analiz tveganja v 
verigi. Zunaj obsega te metodologije je tudi prevoz pošiljk iz obrata. 

 

Ocene varnostnega tveganja živilskih in krmnih verig za sojo, semena oljne ogrščice, 
sončnična semena, palmovo olje / olje iz palmovih semen in kokosovo olje so 

priložene spodaj, na voljo pa so tudi na spletišču FEDIOL: http://www.fediol.eu.  
Kot je opisano zgoraj, je vsaka ocena tveganja sestavljena iz naslednjih oddelkov: 
 shematskega prikaza celotne oskrbovalne verige, 

 podatkovnih listov, ki obravnavajo tveganja po korakih v oskrbovalni verigi, ki 
zajemajo pridelavo, sušenje, drobljenje, rafiniranje, skladiščenje in prevoz.  

V zvezi s skladiščenjem in prevozom v verigah za sončnična semena, semena oljne 
ogrščice, palmove plodove (/semena) in kokos glej liste za sojino zrnje. 
 

 
FEDIOL bo ocene varnosti hrane in krme v verigah proizvodov iz oljnic in 

oljnih plodov ovrednotil vsaki dve leti. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   

  

   Pridelava semen oljne ogrščice 

   Semena oljne ogrščice 

         Čiščenje 

Sušenje na ravni primarne pridelave 

  Posušena semena oljne ogrščice 

(A) Prevoz         Skladiščenje 

Shematski prikaz proizvodne verige oljnih proizvodov iz oljne ogrščice za krmo v  

EU 

(P
ol

ša
rž

no
 

ra
fin

ira
nj

e)
 

(A) Prevoz 

 

(4.1) 

Proizvodnj
a 

rafiniraneg

a olja 

(4.2) 

Proizvodnja 
destilatov 

maščobnih 
kislin oljne 
ogrščice 

 

(4.3) 

Proizvodnj
a kislih olj 

oljne 
ogrščice 

 

(4.4) 

Proizvodnja 
deodestilato

v oljne 
ogrščice 

 

(4) Rafiniranje 

(1) Pridelava semen oljne 

ogrščice 

   Semena oljne ogrščice 

      Čiščenje 

(2) Sušenje na ravni primarne 

pridelave 

  Posušena 

semena oljne 

ogrščice 

Uporabljena belilna zemlja Filtrirni 

pripomočki 
Soli maščobnih 

kislin 
Surovo degumirano 

olje oljne ogrščice 

(3) Drobljenje semen oljne ogrščice 

 Surovi lecitini (3.2) Proizvodnja surovih lecitinov (gumija) 

(3.1) Proizvodnja surovega olja 

(3.3) Proizvodnja moke iz oljne ogrščice 

                (B) Prevoz 

Rafinirano olje 

oljne ogrščice 

Deodestilati 

oljne ogrščice 

Destilati maščobnih 

kislin oljne ogrščice 

Kisla olja oljne ogrščice 

Proizvodnja stranskega proizvoda maščobnih kislin oljne ogrščice 

Proizvodnja maščobnih kislin oljne ogrščice 

Cepitev in destilacija (oleokemijska industrija) 

Moka iz oljne 

ogrščice 

  (A) Prevoz 

Stranski proizvod maščobnih kislin oljne ogrščice 

                

(B)Prevoz 

   Mešanje 

INDUSTRIJA 

KRME V EU 

Maščobne 

kisline oljne 

ogrščice iz 

cepitve 

ZUNAJ EU 

ZNOTRAJ EU 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   

5. Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz oljne ogrščice  

 1. Pridelava semen oljne ogrščice* 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI 

UKREP   
OPOMBE  

Ostanki pesticidov, 

tj. herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad 

MRL 

K    Tretje države izvoznice semen oljne ogrščice 

uporabljajo pozitivne sezname za uporabo 

pesticidov med pridelavo, pri čemer za 

nekatere snovi obstaja možnost, da niso v 

skladu z evropsko zakonodajo o dovoljenih 

vrednostih ostankov pesticidov.  

 

Semena oljne ogrščice, ki izvirajo z vlažnih 

območij, imajo lahko visoko vsebnost 

fungicidov. 

Z Uredbo (ES) št. 396/2005 je prepovedano dajati v promet 

proizvode, pri katerih niso upoštevane MRL, določene v 

prilogah. V Uredbi (ES) št. 178/2006 je določena Priloga I, ki 

vsebuje seznam živil in krme, za katere veljajo mejne 

vrednosti ostankov pesticidov. V Uredbi (ES) št. 149/2008 so 

določene priloge II, III in IV, v katerih so določene mejne 

vrednosti ostankov pesticidov za proizvode iz Priloge I. 

 

  

GSO, ki jih EU ni 

odobrila 

B    Različno hitra odobritev novih GSO v EU in 

tretjih državah, iz katerih se uvažajo oljnice. 

Tveganje, da se v oljnicah, uvoženih v EU, v 

sledovih pojavijo GSO, ki jih EU ni odobrila. 

  Pri tem gre za vprašanje skladnosti z 

zakonodajo in ne toliko za vprašanje 

varnosti hrane. 

Fitotoksini K    Semena oljne ogrščice lahko vsebujejo 

plevel. 

Direktiva 2002/32/ES določa najvišjo vsebnost strupenih 

semen plevela. 

 Vizualni pregled semen oljne 

ogrščice. 

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 dokumenta o metodologiji. 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   2. Sušenje semen oljne ogrščice na ravni primarne pridelave*  

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJET

NOST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI 

UKREP   
OPOMBE  

Onesnaževala, ki 

nastanejo pri sušenju   

        

– dioksin K    Sežiganje odpadkov lahko povzroči nastajanje 

dioksinov. Do zdaj so drobilci odkrili ravni vsebnosti 

dioksina v surovem olju oljne ogrščice, ki so pod 

mejno vrednostjo zaznavnosti. 

Kodeks ravnanja za preprečevanje in zmanjševanje 

kontaminacije živil in krme z dioksinom in dioksinom 

podobnimi PCB (Kodeks CAC/RCP 62-2006). 

 Dobre proizvodne prakse priporočajo uporabo 
goriv, pri katerih ne nastajajo dioksini in 
dioksinom podobne spojine ter druga škodljiva 
onesnaževala.  

V primeru neposrednega segrevanja je treba 

uporabljati ustrezne gorilnike. Spremljanje je 

potrebno za zagotavljanje, da postopki sušenja 

ali segrevanja ne povzročajo povišanih ravni 

dioksinov in dioksinom podobnih PCB. Pri 

neposrednem sušenju za gorivo ne 

uporabljajte odpadnih proizvodov. 

 

Posamična krmila, ki so pridobljena iz semen 

oljne ogrščice, morajo biti skladna z mejnimi 

vrednostmi za dioksin in dioksinom podobne 

PCB iz Direktive 2002/32/ES. 

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 dokumenta o metodologiji. 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice    Pripomočki: drobljenje semen oljne ogrščice, rafiniranje in predelava olja 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJET

NOST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Hidravlična olja ali 

maziva iz opreme 

K majhna velika 3 Hidravlična olja in maziva lahko vsebujejo 

strupene spojine. 

 Prerekvizitni program mora preprečevati 

kontaminacijo proizvoda s hidravličnimi olji ali 

mazivi, ki niso primerna za živila, ter čim bolj 

zmanjšati tveganje kontaminacije proizvoda s 

hidravličnimi olji in mazivi, primernimi za živila. 

Prerekvizitni program lahko vključuje 

evidentiranje uporabljenih količin. 

 

Onesnaževala v vodi, 

kot sta PFOS in PFOA 

 

K majhna srednja 2 Voda se uporablja v postopkih drobljenja in 

rafiniranja. 

V skladu z Uredbo (ES) št. 183/2005 mora 

biti voda, uporabljena pri proizvodnji krme, 

ustrezne kakovosti.  

  

Čistilna sredstva in 

kemikalije za kotle 

K srednja srednja 3 Čistilna sredstva in para (z uporabo kemikalij za 

kotle) pridejo v stik s proizvodom. 

 Čistilna sredstva, ki se uporabljajo v 

proizvodnem sistemu, je treba sprati. Čistilna 

sredstva in kemikalije za kotle morajo biti 

primerni za uporabo v živilski industriji. 

 

Grelne tekočine 

(Thermal heating fluids 

– THF) iz opreme 

 

K srednja velika 4 THF morda še vedno uporabljajo nosilci 

dejavnosti, ki niso člani združenja FEDIOL. 

 

 

V skladu s Kodeksom ravnanja združenja 

FEDIOL v zvezi s segrevanjem jedilnih olj 

med predelavo uporaba THF ni dovoljena. 

Uporabite segrevanje z vročo vodo ali paro. V 

nasprotnem primeru je treba z nadzornim 

ukrepom zagotoviti, da se prepreči 

kontaminacija proizvoda z grelno tekočino. 

 

  

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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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   3. Drobljenje semen oljne ogrščice 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJET

NOST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Toksini iz materialov 

za zatiranje škodljivih 

organizmov 

K majhna velika 3 Zastrupljena zrna iz odprtih zabojnikov lahko 

pristanejo v živilski verigi. 

 Uporabiti je treba program zatiranja škodljivih 

organizmov, ki je primeren za živilsko verigo. 

 

Strupene spojine iz 

heksana, kot je benzen 

K majhna velika 3 Industrijski heksan lahko vsebuje strupene 

spojine. 

Direktiva 2009/32/ES določa merila čistosti 

za uporabo heksana med drobljenjem 

semen oljnic.  

Uporabiti je treba heksan, ki je primeren za 

živila. 

 

Tujki, kot so steklo, 

les, kovine itd. 

F srednja srednja 3 Lahko so prisotni tujki.  Vzpostavljen mora biti sistem za 

odstranjevanje tujkov. 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   3.1 Proizvodnja surovega olja  

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJET

NOST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Onesnaževala iz 

pripomočkov za 

filtriranje 

K majhna velika 3 Surovo olje lahko spere onesnaževala iz 

pripomočkov za filtriranje. 

 Uporaba pripomočkov za filtriranje, primernih 

za uporabo v živilski industriji. 

 

Mineralna olja iz 

okvarjenega sistema 

za rekuperacijo 

K srednja srednja 3 Za rekuperacijo heksana se uporabljajo olja z 

nizko do srednjo viskoznostjo, primerna za živila. 

V interesu drobilca je, da pridobi nazaj čim več 

heksana in tako ohranja dobro delovanje sistema 

rekuperacije. 

 Mineralna olja iz sistema rekuperacije morajo 

biti primerna za živila. Prerekvizitni program 

mora preprečevati kontaminacijo proizvoda z 

olji, ki niso primerna za živila, ter čim bolj 

zmanjšati tveganje kontaminacije proizvoda z 

olji, primernimi za živila. Prerekvizitni program 

lahko vključuje evidentiranje uporabljenih 

količin. 

Nizozemska mejna 

vrednost DPP za C(10–

40) v oljih je 400 mg/kg. 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K majhna

* 

srednja 2 Redno spremljanje ostankov pesticidov na 

semenih oljne ogrščice kaže, da ravni ostankov 

ostajajo v okviru zakonsko določenih mejnih 

vrednosti.  

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za pesticide v 

predelanih proizvodih, če je varnost hrane 

zagotovljena. V stališču združenja FEDIOL 

(11SAF181) je ugotovljeno, da bi bilo treba 

na podlagi povprečne vsebnosti olja v 

semenih oljne ogrščice, ki znaša od 40 % do 

45 %, uporabiti faktor predelave  

2,5 za določitev MRL v olju oljne ogrščice. 

 *Semena oljne ogrščice 

določenega izvora imajo 

lahko srednjo verjetnost 

preseganja MRL za 

ostanke posameznih 

pesticidov. 

Ostanki pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K zelo 

majhna 

velika 2 Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko 

prisotni v okolju. Vendar je verjetnost, da se 

odkrijejo v surovem olju oljne ogrščice, zelo 

majhna.  

Direktiva 2002/32/ES določa mejne vrednosti 

za številne ostanke pesticidov v krmi. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice  Dioksin K zelo 

majhna 

velika 2    Kodeks ravnanja 

združenja FEDIOL v 

zvezi z zbiranjem 

podatkov o razširjenosti 

onesnaževal v olju in 

moki v prilogi o dioksinu 

lahko določa zahteve 

glede testiranja semen 

oljne ogrščice 

določenega 

geografskega izvora na 

dioksin. 

 

Heksan, ki ostane v 

surovem olju po 

rekuperaciji 

K velika majhna 3 Po ekstrakciji olja s heksanom in rekuperaciji 

heksana iz olja, ki ji sledi, v surovem olju še 

vedno ostanejo sledovi heksana. 

Uredba (ES) št. 767/2009 o dajanju krme v 

promet določa, da posamična krmila ne 

vsebujejo kemičnih nečistoč zaradi 

proizvodnega postopka ali pomožnih 

tehnoloških sredstev, razen če je v katalogu 

določena najvišja vsebnost. V katalogu 

posamičnih krmil iz Uredbe (EU) št. 68/2013 

je uveden prag za določitev najvišje 

vsebnosti navedenih kemičnih nečistoč, ki 

znaša 0,1 % (1 000 ppm). 

 Toksikološke ocene 

kažejo, da je surovo olje 

oljne ogrščice z ravnmi 

heksana do 1 000 ppm 

varno za krmo. FOSFA 

ima plamenišče pri 

121 ̊C, kar je povezano z 

varnostjo pri prevozu in 

skladiščenju. 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   3.2 Proizvodnja surovih lecitinov 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJET

NOST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Mineralna olja iz 

okvarjenega sistema 

za rekuperacijo 

K srednja srednja 3 Za rekuperacijo heksana se uporabljajo 

mineralna olja z nizko do srednjo viskoznostjo, 

primerna za živila. V interesu drobilca je, da 

pridobi nazaj čim več heksana in tako vzdržuje 

dobro delovanje sistema rekuperacije. 

 Mineralna olja iz sistema rekuperacije morajo 

biti primerna za živila. Prerekvizitni program 

mora preprečevati kontaminacijo proizvoda z 

olji, ki niso primerna za živila, ter čim bolj 

zmanjšati tveganje kontaminacije proizvoda z 

olji, primernimi za živila. Prerekvizitni program 

lahko vključuje evidentiranje uporabljenih 

količin. 

Nizozemska mejna 

vrednost DPP za C(10–

40) v oljih je 400 mg/kg. 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K majhna* srednja 2 Redno spremljanje ostankov pesticidov na 

semenih oljne ogrščice kaže, da ravni ostankov 

ostajajo v okviru zakonsko določenih mejnih 

vrednosti.  

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za pesticide v 

predelanih proizvodih, če je varnost hrane 

zagotovljena.  

 *Semena oljne ogrščice 

določenega izvora imajo 

lahko srednjo verjetnost 

preseganja MRL za 

ostanke posameznih 

pesticidov. 

Ostanki pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K zelo 

majhna 

velika 2 Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko 

prisotni v okolju. Vendar je verjetnost, da se 

odkrijejo v surovem olju oljne ogrščice, zelo 

majhna.  

Direktiva 2002/32/ES določa mejne vrednosti 

za številne ostanke pesticidov v krmi. 

  

Heksan, ki ostane v 

surovih lecitinih po 

rekuperaciji 

K velika majhna 3 Po ekstrakciji olja s heksanom in rekuperaciji 

heksana iz olja, ki ji sledi, v surovem olju še 

vedno ostanejo sledovi heksana. 

Uredba (ES) št. 767/2009 o dajanju krme v 

promet določa, da posamična krmila ne 

vsebujejo kemičnih nečistoč zaradi 

proizvodnega postopka ali pomožnih 

tehnoloških sredstev, razen če je v katalogu 

določena najvišja vsebnost. V katalogu 

posamičnih krmil iz Uredbe (EU) št. 68/2013 

je uveden prag za določitev najvišje 

vsebnosti navedenih kemičnih nečistoč, ki 

znaša 0,1 % (1 000 ppm). 

 Toksikološke ocene 

kažejo, da so posamična 

krmila z ravnmi heksana 

do 1 000 ppm varna za 

krmo. FOSFA ima 

plamenišče pri 121 ̊C, 

kar je povezano z 

varnostjo pri prevozu in 

skladiščenju. 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice  Povzročitelji bolezni B majhna srednja 2 Mikrobiološka rast kot posledica kondenzacije 

vode, izparjene iz surovih lecitinov.   
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   3.3 Proizvodnja pogače in moke iz oljne ogrščice 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJET

NOST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Dioksin iz sredstva 

proti strjevanju 

K majhna velika 3 Sredstva proti strjevanju so mineralnega 

izvora in lahko naravno vsebujejo dioksin. 

Dioksin je strupen za ljudi in živali. 

Uredba (ES) št. 2439/1999 določa 

merila kakovosti za sredstva proti 

strjevanju. 

Kupite sredstvo proti strjevanju, ki je primerno za 

krmo. 

 

Salmonela B velika velika 4 Salmonela je največji dejavnik tveganja 

pri mikrobiološki kontaminaciji krme. V 

okolju je široko razširjena in vsak člen v 

živilski verigi, od proizvajalcev do vključno 

potrošnikov, ima vlogo pri zmanjševanju 

tveganja, da bi salmonela škodovala 

živalim ali ljudem. FEDIOL in še tri druga 

združenja, ki predstavljajo dobavitelje in 

uporabnike krme, in sicer FEFAC, 

COCERAL in COPA-COGECA, so 

prevzeli odgovornost za izdajo smernic za 

industrijo, da bi bile v pomoč pri 

obvladovanju salmonele, in so junija 2011 

objavili „Skupna načela za obvladovanje 

tveganja pojava salmonele v krmni 

verigi“. Evropske smernice dobre prakse 

za industrijsko proizvodnjo varnih 

posamičnih krmil so bile spremenjene, da 

bi ustrezale tem načelom. 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, COPA-

COGECA – Skupna načela za 

obvladovanje tveganja pojava 

salmonele v krmni verigi.  

 

FEDIOL – Priporočilo o vsebnosti vlage 

v moki iz oljne ogrščice/repice in 

sončnični moki. 

 

Program PRP nosilca dejavnosti mora zajemati 

naslednje ukrepe: 

(a) zaščito posamičnih krmil pred kontaminacijo 

med predelavo in skladiščenjem, na primer z 

zaprtimi sistemi, higienskimi praksami ali 

ločevanjem prostorov na higienska območja, kakor 

je primerno; 

(b) uporabo časovnih in temperaturnih nastavitev v 

opekaču za odstranjevanje topila; 

(c) uporabo nadzora vlažnosti moke/pogač. FEDIOL 

priporoča, naj vsebnost vlage v moki iz oljne 

ogrščice znaša največ 12,5 %. 

 

Če sistem spremljanja pokaže, da je v končnem 

posamičnem krmilu prisotna salmonela, je treba 

razmisliti o naslednjih ukrepih: 

o izvedbi serotipizacije in sledljivosti za ugotovitev 
vira kontaminacije; 

o pregledu razmer pri predelavi in ustreznih 
prerekvizitnih programov; 

o dodatnem čiščenju skladišč in vozil (kjer je 
primerno);  

o dodatnem čiščenju obrata in opreme;  
o pregledu prejšnjih rezultatov spremljanja; 
o dodatnem usposabljanju ali spremembah procesa 

ali postopkov; 
o  uporabi kemične obdelave za znižanje salmonele 

Nosilec dejavnosti uvede spremljanje 

linije z vzorčenjem celotne linije, od 

točke, kjer proizvod zapusti opekač za 

odstranjevanje topila, od točke, kjer 

vstopi v skladiščni silos, in vključno do 

območja za razkladanje. 

 

Nosilec dejavnosti mora na podlagi 

preteklih podatkov določiti realistične 

cilje za zmanjšanje pojavnosti 

kontaminacije s salmonelo pri svoji 

moki/pogačah. 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice  na sprejemljivo raven. 

 

Dioksin iz 

uporabljene belilne 

zemlje 

K majhna velika 3 Belilna zemlja je mineralnega izvora in 

lahko naravno vsebuje dioksin. Dioksin je 

strupen za ljudi in živali. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost 

dioksina v posamičnem krmilu 

rastlinskega izvora na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) ter vsoto dioksina 

in dioksinom podobnih PCB na  

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

FEDIOL je razvil kodeks ravnanja glede 

pogojev nabave sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj, ki kot zgornjo vrednost 

vključuje mejno vrednost za dioksin in 

dioksinom podobne PCB, ki znaša 

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

Kupujte svežo belilno zemljo od dobaviteljev, ki 

izpolnjujejo specifikacije združenja FEDIOL, naštete 

v njegovem kodeksu ravnanja glede pogojev 

nabave sveže belilne zemlje za rafiniranje olj. 

Tveganje velja samo za integrirane 

obrate za drobljenje in rafiniranje. 

Ostanki heksana K velika majhna 3 Ostanki heksana so prisotni v mokah iz 

oljnic. 

Uredba (ES) št. 767/2009 o dajanju 

krme v promet določa, da posamična 

krmila ne vsebujejo kemičnih nečistoč 

zaradi proizvodnega postopka ali 

pomožnih tehnoloških sredstev, razen 

če je v katalogu določena najvišja 

vsebnost. V katalogu posamičnih krmil 

iz Uredbe (EU) št. 68/2013 je uveden 

prag za določitev najvišje vsebnosti 

navedenih kemičnih nečistoč, ki znaša 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toksikološke ocene kažejo, da so moke 

iz oljnic z ravnmi heksana do 1 000 ppm 

varne za krmo. OVID v Nemčiji ima 

varnostni list, ki določa največ 300 ppm 

heksana v moki iz oljne ogrščice, da se 

med prevozom z baržo prepreči 

eksplozija. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   

 4. Rafiniranje 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJET

NOST  

RESNO

ST  

RAZ. 

TVE

GAN

JA  

UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Onesnaževala v 

pomožnih 

tehnoloških 

sredstvih  

(alkalna raztopina, 

kisline), kot je živo 

srebro v kavstični 

sodi 

K majhna velika 3 Pomožna tehnološka sredstva pridejo v stik 

s proizvodom. 

 Pomožna tehnološka sredstva, ki pridejo v 

neposreden stik z oljem, morajo biti sredstva za 

uporabo za živila ali sredstva, primerna za živila. 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   4.1 Proizvodnja rafiniranega olja oljne ogrščice 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJET

NOST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEGA

NJA  

UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Dioksin in dioksinom 

podobni PCB 

K majhna velika 3 Potencialna vira kontaminacije olja z 

dioksinom sta sušenje semen oljne 

ogrščice in belilna zemlja. Vendar pa 

raven odmerka belilne zemlje med 

rafiniranjem znaša le 1–3 %. Dioksin 

med destilacijo deloma izpari. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje 

vsebnost dioksina v 

posamičnem krmilu rastlinskega 

izvora na 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ), vsoto dioksina in 

dioksinom podobnih PCB pa na 

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

TEQ). 

 

FEDIOL je razvil kodeks 

ravnanja glede pogojev nabave 

sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj*, ki kot zgornjo 

vrednost vključuje mejno 

vrednost za dioksin in dioksinom 

podobne PCB, ki znaša 

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

TEQ). 

Kupujte svežo belilno zemljo od dobaviteljev, ki 

izpolnjujejo specifikacije združenja FEDIOL za 

svežo belilno zemljo. 

 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K majhna

* 

srednja 2 Redno spremljanje ostankov pesticidov 

na semenih oljne ogrščice kaže, da 

ravni ostankov ostajajo v okviru 

zakonsko določenih mejnih vrednosti.  

Uredba (ES) št. 396/2005 

določa mejne vrednosti za 

ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo 

faktorja predelave/koncentracije 

za pesticide v predelanih 

proizvodih, če je varnost hrane 

zagotovljena. V stališču 

združenja FEDIOL (11SAF181) 

je ugotovljeno, da bi bilo treba 

na podlagi povprečne vsebnosti 

olja v semenih oljne ogrščice, ki 

znaša od 40 % do 45 %, 

uporabiti faktor predelave 2,5 za 

določitev MRL v olju oljne 

*Semena oljne ogrščice določenega izvora imajo 

lahko srednjo verjetnost preseganja MRL za 

ostanke posameznih pesticidov. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%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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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice  ogrščice. 

Ostanki pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K zelo 

majhna 

velika 2 Nekateri od prepovedanih pesticidov so 

lahko prisotni v okolju. Vendar je 

verjetnost, da se odkrijejo v surovem 

olju oljne ogrščice, zelo majhna.  

Direktiva 2002/32/ES določa 

mejne vrednosti za številne 

ostanke pesticidov v krmi. 

  

Mikrobiološka 

kontaminacija 

 

B majhna srednja 2 Vsebnost vlage (npr. vodna aktivnost) v 

rafiniranih oljih je premajhna za rast 

bakterij. 

   

Tujki, kot so steklo, 

les, kovine itd. 

F srednja srednja 3   Uporabljajte higienske prakse (npr. zaprte sisteme) 

in filtrirajte pred natovarjanjem. 

 

 

 

 4.2 Fizikalno rafiniranje: proizvodnja destilatov maščobnih kislin oljne ogrščice 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJET

NOST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, 

STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Dioksin K majhna velika 3 Potencialni vir kontaminacije z dioksinom med 

rafiniranjem olja je belilna zemlja. Vendar pa raven 

odmerka belilne zemlje med rafiniranjem znaša le 1–

3 %. 

Direktiva 

2002/32/ES omejuje 

vsebnost dioksina v 

posamičnem krmilu 

rastlinskega izvora 

na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-

TEQ), vsoto 

dioksina in 

dioksinom podobnih 

PCB pa na 

Kupujte svežo belilno zemljo od dobaviteljev, ki 

izpolnjujejo specifikacije združenja FEDIOL, 

naštete v njegovem kodeksu ravnanja glede 

pogojev nabave sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj. 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice  1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Proizvodi, 

namenjeni živalski 

krmi, z vsebnostjo 

nezaželenih snovi, 

ki presega zakonsko 

določeno mejno 

vrednost, se ne 

smejo mešati za 

namene razredčenja 

z istimi ali drugimi 

proizvodi za živalsko 

krmo (Direktiva 

2002/32/ES). 

V skladu z Uredbo 

(EU) št. 225/2012 o 

spremembi Uredbe 

(ES) št. 183/2005 o 

higieni krme se vse 

serije destilatov 

maščobnih kislin za 

krmo testirajo glede 

vsote dioksinov in 

dioksinom podobnih 

PCB.  

FEDIOL je razvil 

kodeks ravnanja 

glede pogojev 

nabave sveže 

belilne zemlje za 

rafiniranje olj, ki kot 

zgornjo vrednost 

vključuje mejno 

vrednost za dioksin 

in dioksinom 

podobne PCB, ki 

znaša 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice  PCB-TEQ). 

Ostanki pesticidov, tj. herbicidov, 

insekticidov, fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K majhna

* 

srednja 2 Redno spremljanje ostankov pesticidov na semenih 

oljne ogrščice kaže, da ravni ostankov ostajajo v okviru 

zakonsko določenih mejnih vrednosti.  

Uredba (ES) 

št. 396/2005 določa 

mejne vrednosti za 

ostanke pesticidov. 

Navedena uredba 

dovoljuje uporabo 

faktorja 

predelave/koncentra

cije za pesticide v 

predelanih 

proizvodih, če je 

varnost krme 

zagotovljena.  

 *Semena oljne ogrščice določenega 

izvora imajo lahko srednjo verjetnost 

preseganja MRL za ostanke 

posameznih pesticidov. 

Ostanki pesticidov, kot so 

navedeni v Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v živalski 

krmi 

K majhna velika 3 Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko prisotni 

v okolju. Vendar je verjetnost, da se odkrijejo v 

surovem olju oljne ogrščice, zelo majhna.  

Direktiva 2002/32/E

S določa mejne 

vrednosti za številne 

ostanke pesticidov v 

krmi. 

Neskladen proizvod se ne sme uporabljati za 

krmila. 

 

 4.3 
Kemično rafiniranje: proizvodnja (soli) milnic oljne ogrščice in 
kislih olj oljne ogrščice brez deodestilatov 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  
VERJET

NOST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, 

STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K majhna* srednja 2 Redno spremljanje ostankov 

pesticidov na semenih oljne 

ogrščice kaže, da ravni ostankov 

ostajajo v okviru zakonsko 

določenih mejnih vrednosti.  

Uredba (ES) 

št. 396/2005 določa 

mejne vrednosti za 

ostanke pesticidov. 

Navedena uredba 

dovoljuje uporabo 

faktorja 

predelave/koncentracije 

za pesticide v predelanih 

proizvodih, če je varnost 

 *Semena oljne ogrščice določenega izvora imajo lahko 

srednjo verjetnost preseganja MRL za ostanke posameznih 

pesticidov. 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice  krme zagotovljena.  

Ostanki pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K zelo 

majhna 

velika 2 Nekateri od prepovedanih 

pesticidov so lahko prisotni v 

okolju. Vendar je verjetnost, da 

se odkrijejo v surovem olju oljne 

ogrščice, zelo majhna.  

Direktiva 2002/32/ES 

določa mejne vrednosti 

za številne ostanke 

pesticidov v krmi. 

  

Dioksin K zelo 

majhna 

velika 2 Na informativnem listu združenja 

FEDIOL o drobljenju in 

rafiniranju v zvezi s proizvodnjo 

milnic (ref. št. 12SAF183) je 

navedeno, da je raven 

onesnaževal, topnih v olju, v 

milnicah podobna kot v surovih 

oljih.  

V skladu z Uredbo (EU) 

št. 225/2012 o 

spremembi Uredbe (ES) 

št. 183/2005 o higieni 

krme se vse serije milnic 

in kislih olj za krmo 

testirajo glede vsote 

dioksinov in dioksinom 

podobnih PCB.  

 

 V integriranih obratih za drobljenje in rafiniranje se lahko 

milnice varno vrnejo v moko. 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   4.4 Kemično rafiniranje: proizvodnja deodestilatov oljne ogrščice 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  
VERJET

NOST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

        

 

 

Dioksin K srednja velika 4 Potencialni vir kontaminacije z 

dioksinom med rafiniranjem olja je 

belilna zemlja. Med kemičnim 

rafiniranjem se dioksini zgostijo v 

deodestilatih. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost 

dioksina v posamičnem krmilu rastlinskega 

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

vsoto dioksina in dioksinom podobnih PCB 

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

 

V skladu z Uredbo (EU) št. 225/2012 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 o 

higieni krme se vse serije deodestilatov za 

krmo testirajo glede vsote dioksinov in 

dioksinom podobnih PCB.  

 

Proizvodi, namenjeni živalski krmi, z 

vsebnostjo nezaželenih snovi, ki presega 

zakonsko določeno mejno vrednost, se ne 

smejo mešati za namene razredčenja z istimi 

ali drugimi proizvodi za živalsko krmo 

(Direktiva 2002/32/ES). 

 

FEDIOL je razvil kodeks ravnanja glede 

pogojev nabave sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj, ki kot zgornjo vrednost 

vključuje mejno vrednost za dioksin in 

dioksinom podobne PCB, ki znaša 1,5 ng/kg 

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

 

Deodestilate iz kemičnega rafiniranja je 

prepovedano uporabljati za krmo, razen če so bili 

obdelani tako, da ravni dioksinov ustrezajo 

mejnim vrednostim iz Direktive 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh (glej tudi informativni list 

združenja FEDIOL o obdelanih deodestilatih za 

krmo, ref. št. 12SAF196).  

Maščobni proizvodi, pridobljeni s postopki 

rafiniranja serij, ki v isti opremi združujejo 

fizikalno in kemično rafiniranje, se lahko 

uporabljajo za krmo, če se z analizo dokaže, da 

so upoštevane mejne vrednosti za dioksin in 

ostanke pesticidov. 

 

Kupujte svežo belilno zemljo od dobaviteljev, ki 

izpolnjujejo specifikacije združenja FEDIOL, 

naštete v njegovem kodeksu ravnanja glede 

pogojev nabave sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice  Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K srednja srednja 3 Redno spremljanje ostankov pesticidov 

na semenih oljne ogrščice kaže, da 

ravni ostankov ostajajo v okviru 

zakonsko določenih mejnih vrednosti. 

Vendar se med kemičnim rafiniranjem 

dioksini zgostijo v destilatih. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo faktorja prenosa 

dovoljenih pesticidov v predelane proizvode, 

če je varnost krme zagotovljena. 

  

Ostanki pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K srednja velika 4 Nekateri od prepovedanih pesticidov so 

lahko prisotni v okolju. Verjetnost, da se 

odkrijejo v surovem olju oljne ogrščice, 

je zelo majhna, vendar se med 

rafiniranjem zgostijo v destilatih. 

Direktiva 2002/32/ES določa mejne vrednosti 

za številne ostanke pesticidov v krmi. 

Deodestilate iz kemičnega rafiniranja je 

prepovedano uporabljati za krmo, razen če so bili 

obdelani tako, da ravni ostankov pesticidov 

ustrezajo mejnim vrednostim iz Direktive 

2002/32/ES o nezaželenih snoveh (glej tudi 

informativni list združenja FEDIOL o obdelanih 

deodestilatih za krmo, ref. št. 12SAF196). 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   5. Hidrogeniranje olja oljne ogrščice 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  
VERJET

NOST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVE

GAN

JA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Nikelj  K majhna velika 3 Nikelj se uporablja kot katalizator pri 

hidrogeniranju (strjevanju) olja.  

 Pomožna tehnološka sredstva, ki pridejo v 

neposreden stik z oljem, morajo biti sredstva za 

uporabo za živila ali sredstva, primerna za živila. 

Prefiltrirajte strjeno olje. 

 

Vsebnost niklja v strjenih oljih 

članov združenja FEDIOL je 

precej pod 20 ppm.  
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   A. Skladiščenje in prevoz semen oljne ogrščice in moke iz oljne ogrščice 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJET

NOST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Toksini iz materialov 

za zatiranje škodljivih 

organizmov 

K majhna velika 3 Zastrupljena zrna iz odprtih zabojnikov lahko 

pristanejo v živilski verigi. 

 Uporabiti je treba program zatiranja škodljivih 

organizmov, ki je primeren za živilsko verigo. 

 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

 

K srednja srednja 3 Uporaba pesticidov na oljnicah po žetvi je kritična 

zaradi omejenega časa, ki je na voljo za razgradnjo 

pesticidov. Države izvoznice oljnic uporabljajo 

pozitivne sezname za uporabo pesticidov, pri čemer 

za nekatere snovi obstaja možnost, da niso v skladu 

z evropsko zakonodajo, predvsem v primeru mehkih 

semen, kot so sončnična. Semena oljne ogrščice se 

lahko kontaminirajo s pesticidom, uporabljenim pri 

skladiščenju in prevozu predhodnih tovorov.  

Z Uredbo (ES) št. 396/2005 je prepovedano 

dajati v promet proizvode, pri katerih niso 

upoštevane MRL, določene v prilogi k 

navedeni uredbi. 

Podjetja za prevoz in skladiščenje morajo pesticide 

uporabljati pravilno in to uporabo dokumentirati. V 

nasprotnem primeru morajo preveriti, da so ravni 

ostankov pesticidov, uporabljenih med prevozom in 

skladiščenjem, skladne z zakonodajo EU. 

 

Kontaminacija s 

predhodnim tovorom 

med prevozom s 

kmečkim vozom, 

tovornjakom ali baržo 

ali čezoceansko ladjo 

K majhna velika 3 Prevoz oljnic in moke iz oljnic praviloma ne poteka s 

prevoznimi sredstvi, namenjenimi prevozu živil ali 

krme. 

 Prevozna podjetja morajo kmečke vozove, 

tovornjake, barže in čezoceanske ladje pred 

natovarjanjem očistiti. Preverjanje čistoče pred 

natovarjanjem. 

 

Kontaminacija s 

predhodnim tovorom 

med skladiščenjem 

K majhna velika 3 Oljnice in moke iz oljnic se lahko kontaminirajo z 

mikotoksini, ki so jih vsebovali predhodni tovori. 

 Podjetja za skladiščenje morajo prostore pred 

uporabo očistiti in pred uporabo preveriti, da so čisti. 

 

Ponarejanje z 

melaminom 

K majhna srednja 2 V analitičnem smislu melamin posnema beljakovine. Direktiva 2002/32/ES določa mejno vrednost 

2,5 mg/kg za melamin v posamičnih krmilih. 

  

 

  



 

Vodnik EFISC – Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, pridobljenih z drobljenjem semen oljnic in rafiniranjem rastlinskega olja 

 41 

Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   

 

 

No

vo 

B. 

Prevoz olja oljne ogrščice in iz njega pridobljenih proizvodov za krmo s 

cestno cisterno, železniško cisterno, baržo ali ladjo za obalno plovbo 

(razen s čezoceansko ladjo). 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJET

NOST  

RESNO

ST  

RAZ. 

TVE

GAN

JA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija s 

predhodnim tovorom 

        

- Cestne cisterne, 
železniške cisterne 
in barže  

K srednja velika 4 Cestne cisterne in barže so se morda 

uporabljale za proizvode, ki niso 

združljivi z živili ali krmo, kot so 

petrokemični proizvodi. 

 Pri cestnih cisternah in baržah, ki niso namenjene 

samo prevozu živil in krmil, je treba izvesti validiran 

postopek čiščenja. 

 

– Cestne cisterne, 

cisterne zabojniki, 

železniške cisterne in 

barže v skladu s 

standardi EU za prevoz 

živil 

K majhna velika 3 Rastlinska olja se večinoma prevažajo s 

prevoznimi sredstvi, namenjenimi 

prevozu živil. 

V skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004 o 

higieni živil je treba tekoča živila prevažati v 

cestnih cisternah, železniških cisternah in 

baržah, namenjenih prevozu živil. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob, 

namenjenih neposredni uporabi kot živila, s 

cestnimi cisternami in cisternami zabojniki 

(ref. št. 07COD138). 

Preverite predhodne tovore z uporabo praktičnega 

vodnika združenja FEDIOL za predhodne tovore za 

prevozna sredstva in obloge v cisternah (ref. 

št. 07COD143F). 

 

– Ladje za obalno 

plovbo s cisternami v 

skladu s standardi EU 

za prevoz živil 

K majhna velika 3 Absolutni minimum za ladje za obalno 

plovbo s cisternami za olja in maščobe 

na kratkih plovbah v EU je, da imajo kot 

neposredne predhodne tovore bodisi 

proizvod, ki je krmilo, bodisi proizvod, ki 

je na seznamu dovoljenih predhodnih 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje (ref. 

št. 14COD152) (vključno z operativnimi 

postopki združenja FOSFA). 

Preverite predhodne tovore z uporabo praktičnega 

vodnika združenja FEDIOL za predhodne tovore za 

prevozna sredstva in obloge v cisternah (ref. 

št. 07COD143F). Potrdilo o skladnosti, čistoči in 

primernosti ladijskih cistern, ki ga je izdal nadzorni 

član združenja FOSFA. Kombinirano spričevalo 

poveljnika ladje, ki ga je izdalo združenje FOSFA, 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice  tovorov EU iz Direktive 96/3/ES. podpisal pa kapitan/prvi častnik, ali enakovredna 

izjava, ki jo je podpisal lastnik ladje ali njegov 

pooblaščeni zastopnik ter je veljavna pred vsakim 

natovarjanjem ali prenosom tovora. 

Kontaminacija s 

čistilnimi sredstvi 

        

– Cestne cisterne, 

železniške cisterne in 

barže 

K srednja srednja 3 Povečano tveganje na čistilnih postajah, 

ki na istem mestu čistijo cisterne za krmo 

in kemične snovi. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje (ref. 

št. 14COD152). 

 

 

Uporabite dobre prakse za čiščenje cistern. 

 

. 

 

 

 

– Ladje za obalno 

plovbo s cisternami 

K srednja srednja 3 Povečano tveganje v primeru, da ladja 

za obalno plovbo ni namenjena krmi ali 

živilom. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje (ref. 

št. 14COD152) (vključno z operativnimi 

postopki združenja FOSFA). 

Potrdilo o skladnosti, čistoči in primernosti ladijskih 

cistern, ki ga je izdal nadzorni član združenja FOSFA. 

Kombinirano spričevalo poveljnika ladje, ki ga je izdalo 

združenje FOSFA, podpisal pa kapitan/prvi častnik, ali 

enakovredna izjava, ki jo je podpisal lastnik ladje ali 

njegov pooblaščeni zastopnik ter je veljavna pred 

vsakim natovarjanjem ali prenosom tovora.  

 

Grelne ali hladilne 

tekočine iz opreme 

        

– Cestne cisterne  K majhna velika 3 Uporabijo se cisterne iz nerjavnega jekla, 

ki se ogrevajo s hladilno tekočino iz 

motorja prek sistema z dvojnimi stenami 

(in ne prek tuljav).  

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje (ref. 

št. 14COD152). 

Uporaba grelnih tekočin v sistemih za neposredno 

segrevanje je prepovedana. 

 

– Železniške cisterne, 

tankerske barže  

 

K 

 

majhna 

 

velika 

 

3 

 

Strupene grelne tekočine se morda še 

vedno uporabljajo. Vendar je zaradi 

razmeroma nizkih temperatur za 

segrevanje, ki se uporabljajo pri prevozu, 

verjetnost odtekanja grelnih tekočin v 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje (ref. 

št. 14COD152). 

Grelne tuljave železniških cistern morajo biti iz 

nerjavnega jekla. 

Če se uporabljajo grelne tekočine, mora prevoznik olja 

zagotoviti dokumentacijo o možnih neto izgubah in po 

Priporočeno je 

segrevanje z 

vročo vodo ali 

paro. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ladje za obalno 
plovbo s cisternami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

majhna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

velika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

proizvod majhna. 

 

 

 

 

 

 

 

Strupene grelne tekočine se morda še 

vedno uporabljajo. Vendar je zaradi 

razmeroma nizkih temperatur za 

segrevanje, ki se uporabljajo pri prevozu, 

verjetnost odtekanja grelnih tekočin v 

proizvod majhna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje (ref. 

št. 14COD152) (vključno z operativnimi 

postopki združenja FOSFA). 

potrebi opraviti ustrezno analizo.  

 

 

 

 

 

 

Če se uporabljajo grelne tekočine, mora prevoznik olja 

zagotoviti dokumentacijo o možnih neto izgubah in po 

potrebi opraviti ustrezno analizo. 

Tujki F srednja srednja 3   V načrtu za kakovost je treba zahtevati polnjenje 

cistern z rafiniranimi olji pod streho. 

 

Ponarejanje K/F

/B 

srednja srednja 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je prišlo 

pri prevozu olj v državah njihovega 

izvora. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob, 

namenjenih neposredni uporabi kot živila, s 

cestnimi cisternami in cisternami zabojniki 

(ref. št. 07COD138). 

Analizirajte vse vhodne serije. 

 

Uporaba minimalnih obveznih zahtev iz Kodeksa 
ravnanja združenja FEDIOL za prevoz neembaliranih 
olj in maščob, namenjenih neposredni uporabi kot 
živila, s cestnimi cisternami in cisternami zabojniki, kot 
sta razpoložljivost podatkov o lokaciji tovornjaka med 
vožnjo in zapečatenje cisterne (ref. št. 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/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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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   C. Skladiščenje olja oljne ogrščice 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEGA

NJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija, ker ni 

ločevanja 

(kontaminacija iz 

predhodnih tovorov, 

uporaba neustreznih 

spojev, souporaba 

opreme) 

K majhna velika 3 Ta razvrstitev tveganja velja za 

terminale, v katerih se skladiščijo 

kemikalije in rastlinska olja. Manj 

tveganja je, če terminal za 

skladiščenje rastlinskega olja v 

cisternah uporablja seznam EU 

dovoljenih predhodnih tovorov med 

prevozom po morju. Najmanjše 

tveganje je pri skladiščenju 

rastlinskega olja v cisternah, 

namenjenih skladiščenju živil. 

Terminali v EU, v katerih se skladiščijo 

olja in maščobe za uporabo v prehrani, 

morajo uporabljati HACCP (Uredba 

(ES) št. 852/2004). 

 

Skladiščni rezervoarji so namenjeni živilom ali 

krmi. V nasprotnem primeru morajo biti 

skladiščne cisterne skladne vsaj s pravili EU o 

predhodnih tovorih, ki so bila za pomorski promet 

določena v Direktivi 96/3/ES. 

 

Kontaminacija s 

čistilnimi sredstvi 

K majhna velika 3 Ta razvrstitev tveganja velja za 

terminale, v katerih se skladiščijo 

kemikalije in rastlinska olja. Morda 

se ne uporabljajo čistilna sredstva, 

ki so primerna za uporabo v živilski 

industriji. V terminalih z rezervoarji v 

EU, ki uporabljajo HACCP ter kjer 

se rastlinska olja in kemikalije 

skladiščijo ločeno, je verjetnost 

uporabe napačnih čistilnih sredstev 

zelo majhna. 

 Čistilna sredstva morajo biti primerna za uporabo 

v živilski industriji. 

 

 

Topilo iz sredstva za 

površinsko zaščito 

K majhna velika 3 Topila iz sredstev za osnovno 

površinsko zaščito, ki prehajajo v 

olje in lahko med rafiniranjem 

pristanejo v destilatih maščobnih 

kislin. 

 Uporabljajte cisterne iz nerjavnega jekla oziroma, 

v primeru uporabe cistern z novo površinsko 

zaščito, ne dovajajte FAD. 

 

Grelne tekočine iz 

pokvarjene opreme 

K majhna velika 3 Strupene grelne tekočine se morda 

še vedno uporabljajo. Vendar je 

zaradi razmeroma nizkih temperatur 

za segrevanje, ki se uporabljajo pri 

 Če se uporabljajo grelne tekočine, mora podjetje 

za skladiščenje zagotoviti dokumentacijo o neto 

izgubah in po potrebi opraviti ustrezno analizo.  

Priporočeno je segrevanje z 

vodo in paro. 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice  skladiščenju, verjetnost odtekanja 

grelnih tekočin v proizvod majhna. 

Nepravilna uporaba 

dodatkov 

K majhna velika 3 Dodatki, dovoljeni v živilskem olju, 

ki se dodajo olju, namenjenemu 

krmi – ali obratno –, pri čemer za to 

uporabo morda niso bili odobreni. 

 Dogovorite se o jasnih specifikacijah glede 

uporabe dodatkov. 

 

Ponarejanje z 

mineralnimi olji 

 majhna velika 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je 

prišlo v državah izvora. Nadzor je 

bil okrepljen in verjetnost 

ponarejanja se je zmanjšala. 

   

 

 D. Prevoz olja oljne ogrščice s čezoceansko ladjo  

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJETN

OST  

RESN

OST  

RAZ. 

TVE

GAN

JA  

UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija med 

prevozom 

        

– Kontaminacija s 

predhodnim tovorom, ki 

je prisoten v cisternah ali 

ceveh 

K srednja  srednja 3  Absolutni minimum za čezoceanske 

ladje za prevoz jedilnih olj in maščob v 

EU je, da imajo kot neposredne 

predhodne tovore bodisi proizvod, ki je 

krmilo, bodisi proizvod, ki je na 

seznamu EU dovoljenih predhodnih 

tovorov iz Direktive 96/3/ES. 

V skladu z Direktivo 96/3/ES 

(odstopanje od Uredbe (ES) 

št. 852/2004) je treba preveriti 

predhodni tovor.   

 

 

Pogodbe združenja FOSFA prodajalca 

zavezujejo, da mora kupcu sporočiti tri 

predhodne tovore med pomorskim 

prevozom olj in maščob. 

Potrdilo o skladnosti, čistoči in primernosti 

ladijskih cistern, ki ga je izdal nadzorni član 

združenja FOSFA. Kombinirano spričevalo 

poveljnika ladje, ki ga je izdalo združenje FOSFA, 

podpisal pa kapitan/prvi častnik, ali enakovredna 

izjava, ki jo je podpisal lastnik ladje ali njegov 

pooblaščeni zastopnik ter je veljavna pred vsakim 

natovarjanjem ali prenosom tovora. 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice   

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL 

za prevoz neembaliranih olj in maščob 

v Evropsko unijo ali znotraj nje (ref. 

št. 14COD152) (vključno z 

operativnimi postopki združenja 

FOSFA). 

 

EU ni zakonsko uredila pomorskega 

prevoza olj in maščob za krmo. 

       Uporaba namenskih cevovodov pri natovarjanju 

in raztovarjanju. 

 

– Kontaminacija s 

čistilnimi sredstvi  

K majhna  velika 3 Pomorska podjetja običajno upoštevajo 

dobro prakso. 

 Preverite ladijski dnevnik.   

Topilo iz sredstva za 

površinsko zaščito 

K majhna velika 3 Topila iz sredstev za osnovno 

površinsko zaščito, ki prehajajo v olje in 

lahko med rafiniranjem pristanejo v 

destilatih maščobnih kislin. 

 Uporabljajte cisterne iz nerjavnega jekla oziroma, 

v primeru uporabe cistern z novo površinsko 

zaščito, ne dovajajte FAD. 

 

Grelne tekočine 

(Thermal heating fluids 

– THF) iz opreme 

K majhna velika 3 Strupene grelne tekočine se morda še 

vedno uporabljajo. Vendar je zaradi 

razmeroma nizkih temperatur za 

segrevanje, ki se uporabljajo pri 

prevozu, verjetnost odtekanja grelnih 

tekočin v proizvod majhna. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL 

za prevoz neembaliranih olj in maščob 

v Evropsko unijo ali znotraj nje 

(vključno z operativnimi postopki 

FOSFA). 

Če se uporabljajo grelne tekočine, mora 

prevoznik olja zagotoviti dokumentacijo o možnih 

neto izgubah in po potrebi opraviti ustrezno 

analizo. 

Priporočeno je segrevanje z 

vodo in paro. 

Hidravlična olja iz 

prenosnih črpalk 

K majhna velika 3 Hidravlična olja iz prenosnih črpalk so 

lahko strupena. 

 Uporaba prenosnih črpalk z jasno ločitvijo 

hidravličnega motorja od črpalke. Če te ni, je 

treba uporabiti hidravlično olje, ki je primerno za 

živila. 

V hidravličnih motorjih, ki so 

neposredno povezani s 

črpalko, je mogoče neželeno 

prehajanje hidravličnega olja v 

rastlinsko olje v primeru 

okvare tesnila. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja moke in olja iz semen oljne 
ogrščice  Ponarejanje z 

mineralnimi olji 

 majhna velika 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je 

prišlo v državah izvora. Nadzor je bil 

okrepljen in verjetnost ponarejanja se je 

zmanjšala. 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja sojine moke in olja  

 
 

 

  

 

(4.1) 

Proizvodnja 
rafiniranega 
sojinega olja 

(iz zrnja) 

(4.2) 

Proizvodnja 
destilatov 

sojinih 
maščobnih 

kislin 

 

(4.3) 

Proizvodnj
a sojinih 
kislih olj 

 

(4.4) 

Proizvodnja 
sojinih 

deodestilatov 

 

(4) Rafiniranje 

Filtrir

ni 

Milnice Uporabljena 

belilna zemlja 

(3) Drobljenje soje (zrnja) 

Luščine 

(3.2) Proizvodnja surovih lecitinov (gumija) 

(3.1) Proizvodnja surovega olja 

(3.3) Proizvodnja sojine moke (iz zrnja) 

Kisla sojina olja 

Rafinirano sojino 

olje (iz zrnja)  

Luščine soje 

(zrnja) 

  (A) Prevoz INDUSTRIJA KRME  
V EU 

ZNOTRAJ 
EU 

(B) Prevoz 

 Surovi lecitini 

(3.4) Ločevanje sojinih luščin (zrnje) 
Surovo degumirano 

sojino olje (iz zrnja) 

Sojina moka (iz 

zrnja) 

(B) Prevoz 

Mešanje  (C) Skladiščenje 

(B) Prevoz 

(C) Skladiščenje 

(B) Prevoz  (C) Skladiščenje 

(P
ol

ša
rž

no
 

ra
fin

ira
nj

e)
 Sojini deodestilati 

Destilati sojinih 

maščobnih kislin 

(P
ol

ša
rž

no
 

ra
fin

ira
nj

e)
 

(D) Prevoz s 

čezoceansko 

ladjo 

ZUNAJ EU 

Shematski prikaz proizvodne verige sojine moke (iz zrnja) in oljnih proizvodov za krmo  
v EU 

 Drobljenje soje (zrnja) 

 Luščine 
Proizvodnja surovih lecitinov (gumija) 

Proizvodnja surovega olja 

Proizvodnja sojine moke (iz zrnja) 

(1) Pridelava soje (zrnja) 

   Soja (zrnje) 

 Posušena soja (zrnje) 

(A) Prevoz 

        

Skladiščenje 

(2) Sušenje na ravni primarne pridelave 

Surovi lecitini 

Ločevanje sojinih luščin (zrnja) 

Črke v oklepajih se nanašajo na črke na naslednjih listih. 

 Proizvodnja 
rafiniranega 

sojinega olja (iz 
zrnja) 

Proizvodnja 
destilatov sojinih 
maščobnih kislin 

 

Proizvodnja 
sojinih kislih 

olj 

 

Proizvodnja 
sojinih 

deodestilatov 

 

Rafiniranje 
Sojini deodestilati 

Destilati sojinih 

maščobnih kislin 

Sojina kisla olja 

Rafinirano sojino 

olje (iz zrnja) 

Uporabljena belilna 
Filtrirni 

pripomoč Milnice 

(B)Prevoz 

   

Skladiščenje 

Surovo degumirano 

sojino olje (iz zrnja) 

Destilati sojine moke (iz 

zrnja) 

Luščine soje (zrnja) 

(B) Prevoz 

(A) Prevoz    Skladiščenje 

(D) Prevoz s čezoceansko 

ladjo 
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6. Ocena tveganja za verigo pridobivanja proizvodov iz sojine moke in 

olja  

 1. Pridelava soje (zrnja)* 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV 

ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K    Države izvoznice soje (zrnja) (ZDA, Brazilija, 

Argentina in Paragvaj) uporabljajo pozitivne 

sezname za uporabo pesticidov med pridelavo, 

pri čemer za nekatere snovi obstaja možnost, 

da niso v skladu z evropsko zakonodajo o 

dovoljenih vrednostih ostankov pesticidov. 

Redno spremljanje pesticidov na soji (zrnju) 

kaže, da ravni ostankov ostajajo v okviru 

zakonsko določenih mejnih vrednosti. 

Z Uredbo (ES) št. 396/2005 je prepovedano 

dajati v promet proizvode, pri katerih niso 

upoštevane MRL, določene v prilogah. V 

Uredbi (ES) št. 178/2006 je določena 

Priloga I, ki vsebuje seznam živil in krme, za 

katere veljajo mejne vrednosti za ostanke 

pesticidov. V Uredbi (ES) št. 149/2008 so 

določene priloge II, III in IV, v katerih so 

določene MRL za proizvode iz Priloge I. 

  

GSO, ki jih EU ni odobrila B    Različno hitra odobritev novih GSO v EU in 

tretjih državah, iz katerih se uvažajo oljnice. 

Tveganje, da se v oljnicah, uvoženih v EU, v 

sledovih pojavijo GSO, ki jih EU ni odobrila. 

  Pri tem gre za vprašanje 

skladnosti z zakonodajo in ne 

toliko za vprašanje varnosti 

hrane. 

Fitotoksini K    Soja (zrnje) lahko vsebuje plevel. Direktiva 2002/32/ES določa najvišjo 

vsebnost strupenih semen plevela. 

 Kot nadzorni ukrep je priporočen 

vizualni pregled soje (zrnja). 

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 dokumenta o metodologiji. 
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  2. Sušenje soje (zrnja) na ravni primarne pridelave* 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Onesnaževala, ki 

nastanejo pri sušenju   

        

– dioksin K    Sežiganje odpadkov lahko povzroči nastajanje 

dioksinov. Do zdaj so drobilci odkrili ravni dioksinov v 

surovem sojinem olju (iz zrnja), ki so pod mejo 

zaznavnosti. 

Kodeks ravnanja za preprečevanje in 

zmanjševanje kontaminacije živil in krme 

z dioksinom in dioksinom podobnimi PCB 

(Kodeks CAC/RCP 62-2006). 

 Dobre proizvodne prakse priporočajo 
uporabo goriv, pri katerih ne 
nastajajo dioksini in dioksinom 
podobne spojine ter druga škodljiva 
onesnaževala.  

V primeru neposrednega segrevanja 
je treba uporabljati ustrezne gorilnike. 
Spremljanje je potrebno za 
zagotavljanje, da postopki sušenja ali 
segrevanja ne povzročajo povišanih 
ravni dioksinov in dioksinom 
podobnih PCB. Pri neposrednem 
sušenju za gorivo ne uporabljajte 
odpadnih proizvodov. 

Posamična krmila, pridobljena iz 

soje (zrnja), morajo biti v skladu z 

mejnimi vrednostmi za dioksin in 

dioksinom podobne PCB iz Direktive 

2002/32/ES. 

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 dokumenta o metodologiji. 
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   Pripomočki: drobljenje soje (zrnja), rafiniranje in predelava olja  

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Hidravlična olja ali maziva 

iz opreme 

K majhna velika 3 Hidravlična olja in maziva lahko vsebujejo strupene 

spojine. 

 Prerekvizitni program mora 

preprečevati kontaminacijo 

proizvoda s hidravličnimi olji ali 

mazivi, ki niso primerna za 

živila, ter čim bolj zmanjšati 

tveganje kontaminacije 

proizvoda s hidravličnimi olji in 

mazivi, primernimi za živila. 

Prerekvizitni program lahko 

vključuje evidentiranje 

uporabljenih količin. 

 

Onesnaževala v vodi, kot 

sta PFOS in PFOA 

 

K majhna srednja 2 Voda se uporablja v postopkih drobljenja in 

rafiniranja. 

V skladu z Uredbo (ES) št. 183/2005 je 

voda, uporabljena pri proizvodnji krme, 

ustrezne kakovosti. 

  

Čistilna sredstva in 

kemikalije za kotle 

K srednja srednja 3 Čistilna sredstva in para (z uporabo kemikalij za 

kotle) pridejo v stik s proizvodom. 

 Čistilna sredstva, ki se 

uporabljajo v proizvodnem 

sistemu, je treba sprati. Čistilna 

sredstva in kemikalije za kotle 

morajo biti primerni za uporabo 

v živilski industriji. 

 

Grelne tekočine (Thermal 

heating fluids – THF) iz 

opreme 

 

K srednja velika 4 THF morda še vedno uporabljajo nosilci dejavnosti, 

ki niso člani združenja FEDIOL. 

V skladu s Kodeksom ravnanja FEDIOL v 

zvezi s segrevanjem jedilnih olj med 

predelavo uporaba THF ni dovoljena. 

Uporabite segrevanje z vročo 

vodo ali paro. V nasprotnem 

primeru je treba z nadzornim 

ukrepom zagotavljati, da se 

prepreči kontaminacija 

proizvoda  

z grelno tekočino. 

 

 

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. Drobljenje soje (zrnja) 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Toksini iz materialov za 

zatiranje škodljivih 

organizmov 

K majhna velika 3 Zastrupljena zrna iz odprtih zabojnikov lahko 

pristanejo v živilski verigi. 

 Uporabiti je treba program zatiranja 

škodljivih organizmov, ki je primeren za 

živilsko verigo. 

 

Strupene spojine iz 

heksana, kot je benzen 

K majhna velika 3 Industrijski heksan lahko vsebuje strupene 

spojine. 

Direktiva 2009/32/ES določa merila 

čistosti za uporabo heksana med 

drobljenjem semen oljnic.  

Uporabiti je treba heksan, ki je primeren 

za živila. 

 

Tujki, kot so steklo, les, 

kovine itd. 

F srednja srednja 3 Lahko so prisotni tujki.  Vzpostavljen mora biti sistem za 

odstranjevanje tujkov. 
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  3.1 Proizvodnja surovega olja  

DEJAVNIK TVEGANJA  
KAT

.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Onesnaževala iz 

pripomočkov za filtriranje 

K majhna velika 3 Surovo olje lahko spere onesnaževala iz 

pripomočkov za filtriranje. 

 Uporaba pripomočkov za filtriranje, 

primernih za uporabo v živilski industriji. 

 

Mineralna olja iz 

okvarjenega sistema za 

rekuperacijo 

K srednja srednja 3 Za rekuperacijo heksana se uporabljajo 

mineralna olja z nizko do srednjo viskoznostjo, 

ki so primerna za živila. V interesu drobilca je, 

da pridobi nazaj čim več heksana in tako 

vzdržuje dobro delovanje sistema rekuperacije. 

 Mineralna olja iz sistema rekuperacije 

morajo biti primerna za živila. 

Prerekvizitni program mora preprečevati 

kontaminacijo proizvoda z olji, ki niso 

primerna za živila, ter čim bolj zmanjšati 

tveganje kontaminacije proizvoda z olji, 

primernimi za živila. Prerekvizitni 

program lahko vključuje evidentiranje 

uporabljenih količin. 

Nizozemska mejna 

vrednost DPP za C(10–40) 

v oljih je 400 mg/kg. 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K majhna

* 

srednja 2 Redno spremljanje ostankov pesticidov na soji 

(zrnju) kaže, da ravni ostankov ostajajo v okviru 

zakonsko določenih mejnih vrednosti.  

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. 

Navedena uredba dovoljuje uporabo 

faktorja predelave/ 

koncentracije za pesticide v predelanih 

proizvodih, če je varnost hrane 

zagotovljena.  

V stališču združenja FEDIOL (11SAF181) 

je ugotovljeno, da bi bilo treba na podlagi 

povprečne vsebnosti olja v sojinem zrnju, 

ki znaša od 18 % do 21 %, za določitev 

MRL v sojinem olju uporabiti faktor 

predelave 5. 

 

 *Sojino zrnje določenega 

izvora ima lahko srednjo 

verjetnost preseganja MRL 

za ostanke posameznih 

pesticidov. 

Ostanki pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

K zelo 

majhna 

velika 2 Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko 

prisotni v okolju. Vendar je verjetnost, da se 

odkrijejo v surovem sojinem olju (iz zrnja), zelo 

Direktiva 2002/32/ES določa mejne 

vrednosti za številne ostanke pesticidov v 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

majhna. Uporaba endosulfana je pri sojinem 

zrnju dovoljena. Podatki o spremljanju kažejo, 

da so ostanki endosulfana v surovem olju v 

okviru zakonsko dovoljenih mejnih vrednosti. 

krmi. 

Heksan, ki ostane v 

surovem olju po 

rekuperaciji 

K velika majhna 3 Po ekstrakciji olja s heksanom in rekuperaciji 

heksana iz olja, ki ji sledi, v surovem olju še 

vedno ostanejo sledovi heksana. 

Uredba (ES) št. 767/2009 o dajanju krme 

v promet določa, da posamična krmila ne 

vsebujejo kemičnih nečistoč zaradi 

proizvodnega postopka ali pomožnih 

tehnoloških sredstev, razen če je v 

katalogu določena najvišja vsebnost. V 

katalogu posamičnih krmil iz Uredbe (EU) 

št. 68/2013 je uveden prag za določitev 

najvišje vsebnosti navedenih kemičnih 

nečistoč, ki znaša 0,1 % (1 000 ppm). 

 Toksikološke ocene kažejo, 

da je surovo sojino olje z 

ravnmi heksana do 1 000 

ppm varno za krmo. 

FOSFA ima plamenišče pri 

121 ̊C, kar je povezano z 

varnostjo pri prevozu in 

skladiščenju. 
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Krma  
Ocena tveganja v verigi pridobivanja sojine moke in olja  

  3.2 Proizvodnja surovih lecitinov 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KAT

.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Mineralna olja iz 

okvarjenega sistema za 

rekuperacijo 

K srednja srednja 3 Za rekuperacijo heksana se uporabljajo 

mineralna olja z nizko do srednjo viskoznostjo, 

ki so primerna za živila. V interesu drobilca je, 

da pridobi nazaj čim več heksana in tako 

vzdržuje dobro delovanje sistema rekuperacije. 

 Mineralna olja iz sistema rekuperacije 

morajo biti primerna za živila. 

Prerekvizitni program mora preprečevati 

kontaminacijo proizvoda z olji, ki niso 

primerna za živila, ter čim bolj zmanjšati 

tveganje kontaminacije proizvoda z olji, 

primernimi za živila. Prerekvizitni 

program lahko vključuje evidentiranje 

uporabljenih količin. 

Nizozemska mejna vrednost 

DPP za C(10–40) v oljih je 

400 mg/kg. 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K majhna

* 

srednja 2 Redno spremljanje ostankov pesticidov v soji 

(zrnju) kaže, da so lahko presežene dovoljene 

mejne vrednosti ostankov.  

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. 

Navedena uredba dovoljuje uporabo 

faktorja predelave/ 

koncentracije za pesticide v predelanih 

proizvodih, če je varnost hrane 

zagotovljena.  

 

Preverite vhodno sojino zrnje ali surove 

lecitine. Če je mejna vrednost za 

ostanek pesticida presežena, je treba 

izvesti oceno varnosti krme. 

*Sojino zrnje določenega 

izvora ima lahko srednjo 

verjetnost preseganja MRL za 

ostanke posameznih 

pesticidov. 

Ostanki pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K zelo 

majhna 

velika 2 Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko 

prisotni v okolju. Vendar je verjetnost, da se 

odkrijejo v surovem sojinem olju (iz zrnja), zelo 

majhna. Uporaba endosulfana je pri sojinem 

zrnju dovoljena. Podatki o spremljanju kažejo, 

da so ostanki endosulfana v surovem olju v 

okviru zakonsko dovoljenih mejnih vrednosti. 

Direktiva 2002/32/ES določa mejne 

vrednosti za številne ostanke pesticidov 

v krmi. 

  

Heksan, ki ostane v 

surovih lecitinih po 

rekuperaciji 

K velika majhna 3 Po ekstrakciji olja s heksanom in rekuperaciji 

heksana iz olja, ki ji sledi, v surovem olju še 

vedno ostanejo sledovi heksana. 

Uredba (ES) št. 767/2009 o dajanju 

krme v promet določa, da posamična 

krmila ne vsebujejo kemičnih nečistoč 

zaradi proizvodnega postopka ali 

pomožnih tehnoloških sredstev, razen 

 Toksikološke ocene kažejo, 

da so posamična krmila z 

ravnmi heksana do 1 000 ppm 

varna za krmo. FOSFA ima 

plamenišče pri 121 ̊C, kar je 
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 če je v katalogu določena najvišja 

vsebnost. V katalogu posamičnih krmil 

iz Uredbe (EU) št. 68/2013 je uveden 

prag za določitev najvišje vsebnosti 

navedenih kemičnih nečistoč, ki znaša 

0,1 % (1 000 ppm). 

povezano z varnostjo pri 

prevozu in skladiščenju. 

Povzročitelji bolezni B majhna srednja 2 Mikrobiološka rast kot posledica kondenzacije 

vode, izparjene iz mokrega gumija. 
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  3.3 Proizvodnja sojine pogače in moke (iz zrnja) 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KAT

.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Dioksin iz sredstva proti 

strjevanju 

K majhna velika 3 Sredstva proti strjevanju so mineralnega izvora 

in lahko naravno vsebujejo dioksin. Dioksin je 

strupen za ljudi in živali. 

Uredba (ES) št. 2439/1999 določa 

merila kakovosti za sredstva proti 

strjevanju. 

Kupujte sredstvo proti strjevanju, ki je 

primerno za krmo. 

 

Salmonela B velika velika 4 Salmonela je največji dejavnik tveganja pri 

mikrobiološki kontaminaciji krme. V okolju je 

široko razširjena in vsak člen v živilski verigi, od 

proizvajalcev do vključno potrošnikov, ima 

vlogo pri zmanjševanju tveganja, da bi 

salmonela škodovala živalim ali ljudem. 

FEDIOL in še tri druga združenja, ki 

predstavljajo dobavitelje in uporabnike krme, in 

sicer FEFAC, COCERAL in COPA-COGECA, 

so prevzeli odgovornost za izdajo smernic za 

industrijo, da bi bile v pomoč pri obvladovanju 

salmonele, in so junija 2011 objavili „Skupna 

načela za obvladovanje tveganja pojava 

salmonele v krmni verigi“. Evropske smernice 

dobre prakse za industrijsko proizvodnjo varnih 

posamičnih krmil so bile spremenjene, da bi 

ustrezale tem načelom. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, COPA-

COGECA – Skupna načela za 

obvladovanje tveganja pojava 

salmonele v krmni verigi. 

 

Program PRP nosilca dejavnosti mora 

zajemati naslednje ukrepe: 

(a) zaščito posamičnih krmil pred 

kontaminacijo med predelavo in 

skladiščenjem, na primer z zaprtimi 

sistemi, higienskimi praksami ali 

ločevanjem prostorov na higienska 

območja, kakor je primerno; 

(b) uporabo časovnih in temperaturnih 

nastavitev v opekaču za odstranjevanje 

topila; 

(c) uporabo nadzora vlažnosti 

moke/pogač.  

 

Če sistem spremljanja pokaže, da je v 

končnem posamičnem krmilu prisotna 

salmonela, je treba razmisliti o 

naslednjih ukrepih: 

o izvedbi serotipizacije in 
sledljivosti za ugotovitev vira 
kontaminacije; 
o pregledu razmer predelave 
in ustreznih prerekvizitnih programov; 
o dodatnem čiščenju skladišč 
in vozil (kjer je primerno);  

 

Nosilec dejavnosti uvede 

spremljanje linije z 

vzorčenjem celotne linije, 

od točke, kjer proizvod 

zapusti opekač za 

odstranjevanje topila, od 

točke, kjer vstopi v 

skladiščni silos, in vključno 

do območja za razkladanje. 

 

Nosilec dejavnosti mora na 

podlagi preteklih podatkov 

določiti realistične cilje za 

zmanjšanje pojavnosti 

kontaminacije s salmonelo 

pri svoji moki/pogačah. 
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 o dodatnem čiščenju obrata in 
opreme;  
o pregledu prejšnjih rezultatov 
spremljanja; 
o dodatnem usposabljanju ali 
spremembah procesa ali postopkov; 
o uporabi kemične obdelave 
za znižanje salmonele na sprejemljivo 
raven. 

Dioksin iz uporabljene 

belilne zemlje 

K majhna velika 3 Belilna zemlja je mineralnega izvora in lahko 

naravno vsebuje dioksin. Dioksin je strupen za 

ljudi in živali. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost 

dioksina v posamičnem krmilu 

rastlinskega izvora na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ), vsoto dioksina in 

dioksinom podobnih PCB pa na 

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

FEDIOL je razvil kodeks ravnanja glede 

pogojev nabave sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj, ki kot zgornjo vrednost 

vključuje mejno vrednost za dioksin in 

dioksinom podobne PCB, ki znaša 

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

Kupujte svežo belilno zemljo od 

dobaviteljev, ki izpolnjujejo specifikacije 

združenja FEDIOL, naštete v njegovem 

kodeksu ravnanja glede pogojev 

nabave sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj. 

Tveganje velja samo za 

integrirane obrate za 

drobljenje in rafiniranje. 

Ostanki heksana K velika majhna 3 Ostanki heksana so prisotni v mokah iz oljnic. Uredba (ES) št. 767/2009 o dajanju 

krme v promet določa, da posamična 

krmila ne vsebujejo kemičnih nečistoč 

zaradi proizvodnega postopka ali 

pomožnih tehnoloških sredstev, razen 

če je v katalogu določena najvišja 

vsebnost. V katalogu posamičnih krmil 

iz Uredbe (EU) št. 68/2013 je uveden 

prag za določitev najvišje vsebnosti 

navedenih kemičnih nečistoč, ki znaša 

0,1 % (1 000 ppm). 

 Toksikološke ocene kažejo, 

da so moke iz oljnic z 

ravnmi heksana do 

1 000 ppm varne za krmo. 

Nemčija ima pogodbene 

specifikacije, ki določajo 

največ 300 ppm heksana v 

sojini moki, da se med 

prevozom z baržo prepreči 

eksplozija. 

Kadmij K majhna srednja 2 Odvisno od izvora lahko sojino zrnje vsebuje 

povišane ravni kadmija, ker je s kadmijem 

kontaminiran fosfor kot osnova za gnojilo. 

 

  To tveganje velja za sojino 

zrnje določenega 

geografskega izvora. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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 3.4 Ločevanje sojinih luščin (zrnja) 

DEJAVNIK 

TVEGANJA  

KA

T.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Salmonela B velika velika 4 Salmonela je največji dejavnik tveganja pri mikrobiološki 

kontaminaciji krme. V okolju je široko razširjena in vsak 

člen v živilski verigi, od proizvajalcev do vključno 

potrošnikov, ima vlogo pri zmanjševanju tveganja, da bi 

salmonela škodovala živalim ali ljudem.  FEDIOL in še tri 

druga združenja, ki predstavljajo dobavitelje in 

uporabnike krme, in sicer FEFAC, COCERAL in COPA-

COGECA, so prevzeli odgovornost in junija 2011 objavili 

„Skupna načela za obvladovanje tveganja pojava 

salmonele v krmni verigi“. Evropske smernice dobre 

prakse za industrijsko proizvodnjo varnih posamičnih 

krmil so bile spremenjene, da bi ustrezale tem načelom. 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, COPA-

COGECA – Skupna načela za 

obvladovanje tveganja pojava 

salmonele v krmni verigi. 

. 

Program PRP nosilca dejavnosti mora 

zajemati naslednje ukrepe: 

(a) zaščito posamičnih krmil pred 

kontaminacijo med predelavo in 

skladiščenjem, na primer z zaprtimi 

sistemi, higienskimi praksami ali 

ločevanjem prostorov na higienska 

območja, kakor je primerno; 

(b) uporabo nadzora vlažnosti.  

 

Če sistem spremljanja pokaže, da je v 

končnem posamičnem krmilu prisotna 

salmonela, je treba razmisliti o 

naslednjih ukrepih: 

o izvedbi serotipizacije in 
sledljivosti za ugotovitev vira 
kontaminacije; 
o pregledu razmer predelave 
in ustreznih prerekvizitnih programov; 
o dodatnem čiščenju skladišč 
in vozil (kjer je primerno);  
o dodatnem čiščenju obrata in 
opreme;  
o pregledu prejšnjih rezultatov 
spremljanja; 
o dodatnem usposabljanju ali 
spremembah procesa ali postopkov; 
o uporabi kemične obdelave 
za znižanje salmonele na sprejemljivo 
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 raven. 

Ostanki 

pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad 

MRL 

K majhna* srednja 2 Redno spremljanje ostankov pesticidov na sojinem zrnju 

kaže, da ravni ostankov ostajajo v okviru zakonsko 

določenih mejnih vrednosti.  

Politika tretjih držav glede MRL se razlikuje od tovrstne 

politike EU. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov.  

Pogodba združenja FEDIOL za nakup 

sončničnih semen z območja Črnega morja 

(vsebuje določbo o skladnosti z zakonodajo 

EU glede MRL). 

 *Sojino zrnje določenega 

izvora ima lahko srednjo 

verjetnost preseganja MRL 

za ostanke posameznih 

pesticidov. 
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  4. Rafiniranje  

DEJAVNIK TVEGANJA  
KAT

.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 

ZAKONODAJA, 

STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Onesnaževala v pomožnih 

tehnoloških sredstvih   

(alkalna raztopina, kisline), kot 

je živo srebro v kavstični sodi 

K majhna velika 3 Pomožna tehnološka sredstva pridejo v 

stik s proizvodom. 

 Pomožna tehnološka sredstva, ki pridejo v neposreden 

stik z oljem, morajo biti sredstva za uporabo za živila ali 

sredstva, primerna za živila. 
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  4.1 Proizvodnja rafiniranega sojinega olja (iz zrnja) 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Dioksin in dioksinom 

podobni PCB 

K majhna velika 3 Potencialna vira kontaminacije olja z dioksinom sta 

sušenje sojinega zrnja in belilna zemlja. Vendar pa 

raven odmerka belilne zemlje med rafiniranjem znaša 

le 1–3 %. Dioksin med destilacijo deloma izpari. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost 

dioksina v posamičnem krmilu rastlinskega 

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

vsoto dioksina in dioksinom podobnih PCB na  

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

 

FEDIOL je razvil kodeks ravnanja glede 

pogojev nabave sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj, ki kot zgornjo vrednost vključuje 

mejno vrednost za dioksin in dioksinom 

podobne PCB, ki znaša 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Kupujte svežo belilno zemljo od 

dobaviteljev, ki izpolnjujejo 

specifikacije združenja FEDIOL, 

naštete v njegovem kodeksu 

ravnanja glede pogojev nabave 

sveže belilne zemlje za rafiniranje 

olj. 

 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K majhna* srednja 2 Redno spremljanje ostankov pesticidov v soji (zrnju) 

kaže, da so lahko presežene zakonsko dovoljene 

mejne vrednosti za ostanke. Vendar se glede na 

izkušnje ostanki pesticidov odstranijo med rafiniranjem. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za pesticide v 

predelanih proizvodih, če je varnost krme 

zagotovljena. 

V stališču združenja FEDIOL (11SAF181) je 

ugotovljeno, da bi bilo treba na podlagi 

povprečne vsebnosti olja v sojinem zrnju, ki 

znaša od 18 % do 21 %, za določitev MRL v 

sojinem olju uporabiti faktor predelave 5. 

 *Sojino zrnje določenega 

izvora ima lahko srednjo 

verjetnost preseganja MRL 

za ostanke posameznih 

pesticidov. 

Ostanki pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

K zelo 

majhna 

velika 2 Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko prisotni v 

okolju. Vendar je verjetnost, da se odkrijejo v surovem 

sojinem olju (iz zrnja), zelo majhna. Uporaba 

endosulfana je pri sojinem zrnju dovoljena. Podatki o 

spremljanju kažejo, da so ostanki endosulfana v 

Direktiva 2002/32/ES določa mejne vrednosti 

za številne ostanke pesticidov v krmi. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 živalski krmi surovem olju v okviru zakonsko dovoljenih mejnih 

vrednosti. 

Tujki, kot so steklo, les, 

kovine itd. 

F srednja srednja 3 Lahko so prisotni tujki.  Uporabite higienske prakse (npr. 

zaprte sisteme). Filtrirajte pred 

natovarjanjem.  

 

 

 

 4.2 Fizikalno rafiniranje: proizvodnja destilatov sojinih maščobnih kislin 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

         

Dioksin K majhna velika 3 Potencialni vir kontaminacije z dioksinom med 

rafiniranjem olja je belilna zemlja. Vendar pa raven 

odmerka belilne zemlje med rafiniranjem znaša le 1–

3 %. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost 

dioksina v posamičnem krmilu rastlinskega 

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

vsoto dioksina in dioksinom podobnih PCB na  

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

Proizvodi, namenjeni živalski krmi, z 

vsebnostjo nezaželenih snovi, ki presega 

zakonsko določeno mejno vrednost, se ne 

smejo mešati za namene razredčenja z istimi 

ali drugimi proizvodi za živalsko krmo (Direktiva 

2002/32/ES). 

V skladu z Uredbo (EU) št. 225/2012 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 o higieni 

krme se vse serije destilatov maščobnih kislin 

za krmo testirajo glede vsote dioksinov in 

Kupujte svežo belilno zemljo od 

dobaviteljev, ki izpolnjujejo 

specifikacije združenja FEDIOL, 

naštete v njegovem kodeksu 

ravnanja glede pogojev nabave 

sveže belilne zemlje za rafiniranje 

olj. 
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 dioksinom podobnih PCB.  

FEDIOL je razvil kodeks ravnanja glede 

pogojev nabave sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj, ki kot zgornjo vrednost vključuje 

mejno vrednost za dioksin in dioksinom 

podobne PCB, ki znaša 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K majhna

* 

srednja 2 Redno spremljanje ostankov pesticidov v soji (zrnju) 

kaže, da so lahko presežene zakonsko dovoljene 

mejne vrednosti za ostanke. Med rafiniranjem ostanki 

pesticidov iz olja preidejo v destilat maščobne kisline. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za pesticide v 

predelanih proizvodih, če je varnost krme 

zagotovljena. 

Preverite vhodno sojino zrnje ali 

destilate maščobnih kislin. Če je 

mejna vrednost za ostanek 

pesticida presežena, je treba 

izvesti oceno varnosti krme. 

*Sojino zrnje določenega 

izvora ima lahko srednjo 

verjetnost preseganja MRL 

za ostanke posameznih 

pesticidov. 

Ostanki pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K majhna velika 3 Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko prisotni v 

okolju. Vendar je verjetnost, da se odkrijejo v surovem 

sojinem olju (iz zrnja), zelo majhna. Uporaba 

endosulfana je pri sojinem zrnju dovoljena. Podatki o 

spremljanju kažejo, da so ostanki endosulfana v 

surovem olju v okviru zakonsko dovoljenih mejnih 

vrednosti. 

Direktiva 2002/32/ES določa mejne vrednosti 

za številne ostanke pesticidov v krmi. 

Neskladen proizvod se ne sme 

uporabljati za krmila. 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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  4.3 
Kemično rafiniranje: proizvodnja sojinih milnic in kislih sojinih olj brez 
deodestilatov 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K majhna srednja 2 Redno spremljanje ostankov pesticidov v soji (zrnju) 

kaže, da so lahko presežene mejne vrednosti za 

ostanke. Raven ostankov pesticidov v kislem olju je 

podobna kot v surovem olju. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za dovoljene pesticide 

v predelanih proizvodih, če je varnost krme 

zagotovljena. 

Preverite vhodno zrnje ali milnico 

in kislo olje. Če je mejna vrednost 

za ostanek pesticida presežena, je 

treba izvesti oceno varnosti krme. 

*Sojino zrnje določenega 

izvora ima lahko srednjo 

verjetnost preseganja MRL 

za ostanke posameznih 

pesticidov. 

Ostanki pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K zelo 

majhna 

velika 2 Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko prisotni v 

okolju. Vendar je verjetnost, da se odkrijejo v surovem 

sojinem olju (iz zrnja), zelo majhna. Uporaba 

endosulfana je pri sojinem zrnju dovoljena. Podatki o 

spremljanju kažejo, da so ostanki endosulfana v 

surovem olju v okviru zakonsko dovoljenih mejnih 

vrednosti. 

Direktiva 2002/32/ES določa mejne vrednosti 

za številne ostanke pesticidov v krmi. 

  

Dioksin K zelo 

majhna 

velika 2 Na informativnem listu združenja FEDIOL o drobljenju 

in rafiniranju v zvezi s proizvodnjo milnic (ref. 

št. 12SAF183) je navedeno, da je raven onesnaževal, 

topnih v olju, v milnicah podobna kot v surovih oljih. 

V skladu z Uredbo (EU) št. 225/2012 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 o higieni 

krme se vse serije milnic in kislih olj za krmo 

testirajo glede vsote dioksinov in dioksinom 

podobnih PCB.  

 

 V integriranih obratih za 

drobljenje in rafiniranje se 

lahko torej milnice varno 

vrnejo v moko. 
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  4.4 Kemično rafiniranje: proizvodnja sojinih deodestilatov 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

         

Dioksin K srednja velika 4 Potencialni vir kontaminacije z dioksinom med 

rafiniranjem olja je belilna zemlja. Med kemičnim 

rafiniranjem se dioksini zgostijo v deodestilatih. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost 

dioksina v posamičnem krmilu rastlinskega 

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

vsoto dioksina in dioksinom podobnih PCB pa 

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

V skladu z Uredbo (EU) št. 225/2012 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 o higieni 

krme se vse serije deodestilatov za krmo 

testirajo glede vsote dioksinov in dioksinom 

podobnih PCB.  

 

Proizvodi, namenjeni živalski krmi, z 

vsebnostjo nezaželenih snovi, ki presega 

zakonsko določeno mejno vrednost, se ne 

smejo mešati za namene razredčenja z istimi 

ali drugimi proizvodi za živalsko krmo (Direktiva 

2002/32/ES). 

FEDIOL je razvil kodeks ravnanja glede 

pogojev nabave sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj, ki kot zgornjo vrednost vključuje 

mejno vrednost za dioksin in dioksinom 

podobne PCB, ki znaša 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Deodestilate iz kemičnega 

rafiniranja je prepovedano 

uporabljati za krmo, razen če so 

bili obdelani tako, da ravni 

dioksinov ustrezajo mejnim 

vrednostim iz Direktive 2002/32/ES 

o nezaželenih snoveh (glej tudi 

informativni list združenja FEDIOL 

o obdelanih deodestilatih za krmo, 

ref. št. 12SAF196). 

 

Maščobni proizvodi, pridobljeni s 

postopki rafiniranja serij, ki v isti 

opremi združujejo fizikalno in 

kemično rafiniranje, se lahko 

uporabljajo za krmo, če se z 

analizo dokaže, da so upoštevane 

mejne vrednosti za dioksin in 

ostanke pesticidov. 

Kupujte svežo belilno zemljo od 

dobaviteljev, ki izpolnjujejo 

specifikacije združenja FEDIOL, 

naštete v njegovem kodeksu 

ravnanja glede pogojev nabave 

sveže belilne zemlje za rafiniranje 

olj. 

 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

K velika srednja 4 Redno spremljanje ostankov pesticidov v soji (zrnju) 

kaže, da so lahko presežene zakonsko dovoljene mejne 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. Navedena 

Preverite vhodno sojino zrnje ali 

deodestilat. Če je mejna vrednost 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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 fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

vrednosti za ostanke. Med kemičnim rafiniranjem se 

ostanki pesticidov zgostijo v deodestilatih. 

uredba dovoljuje uporabo faktorja prenosa za 

dovoljene pesticide v predelanih proizvodih, če 

je varnost krme zagotovljena. 

za ostanek pesticida presežena, je 

treba izvesti oceno varnosti krme. 

Ostanki pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K srednja velika 4 Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko prisotni v 

okolju. Vendar je verjetnost, da se odkrijejo v surovem 

sojinem olju (iz zrnja), zelo majhna. Med rafiniranjem 

lahko endosulfan deloma preide v destilat. 

Direktiva 2002/32/ES določa mejne vrednosti 

za številne ostanke pesticidov v krmi. 

Deodestilate iz kemičnega 

rafiniranja je prepovedano 

uporabljati za krmo, razen če so 

bili obdelani tako, da ravni 

ostankov pesticidov ustrezajo 

mejnim vrednostim iz Direktive 

2002/32/ES o nezaželenih snoveh 

(glej tudi informativni list FEDIOL o 

obdelanih deodestilatih za krmo, 

ref. št. 12SAF196). 

 

Mineralno olje K srednja srednja 3 Mineralno olje, ki se uporabi kot sredstvo proti prašenju, 

se zgosti v deodestilatih. 

 Preverite vhodno sojino zrnje ali 

deodestilat. 

 

 

 

 5. Hidrogeniranje sojinega olja  

DEJAVNIK TVEGANJA  
KAT

.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Nikelj  K majhna velika 3 Nikelj se uporablja kot katalizator pri hidrogeniranju 

(strjevanju) olja.  

 Pomožna tehnološka sredstva, ki pridejo v 

neposreden stik z oljem, morajo biti sredstva 

za uporabo za živila ali sredstva, primerna 

za živila. 

Prefiltrirajte strjeno olje. 

 

Vsebnost niklja v strjenih 

oljih članov združenja 

FEDIOL je precej pod 

20 ppm. 
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  A. Skladiščenje in prevoz sojinega zrnja ter sojine moke in luščin 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJ

ETNO

ST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Toksini iz materialov za 

zatiranje škodljivih 

organizmov 

K majh

na 

velika 3 Zastrupljena zrna iz odprtih zabojnikov lahko pristanejo v 

živilski verigi. 

 Uporabiti je treba program zatiranja 

škodljivih organizmov, ki je primeren za 

živilsko verigo. 

 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K sredn

ja 

srednja 3 Uporaba pesticidov na oljnicah po žetvi je kritična zaradi 

omejenega časa, ki je na voljo za razgradnjo pesticidov. 

Države izvoznice oljnic uporabljajo pozitivne sezname za 

uporabo pesticidov, pri čemer za nekatere snovi obstaja 

možnost, da niso v skladu z evropsko zakonodajo, 

predvsem v primeru mehkih semen, kot so sončnična. 

Z Uredbo (ES) št. 396/2005 je 

prepovedano dajati v promet 

proizvode, pri katerih niso 

upoštevane MRL, določene v prilogi k 

navedeni uredbi. 

Podjetja za prevoz in skladiščenje morajo 

pesticide uporabljati pravilno in to uporabo 

dokumentirati. V nasprotnem primeru morajo 

preveriti, da so ravni ostankov pesticidov, 

uporabljenih med prevozom in 

skladiščenjem, skladne z zakonodajo EU. 

 

Kontaminacija s 

predhodnim tovorom med 

prevozom s kmečkim 

vozom, tovornjakom ali 

baržo ali čezoceansko 

ladjo 

K majh

na 

velika 3 Prevoz oljnic in moke iz oljnic praviloma ne poteka s 

prevoznimi sredstvi, namenjenimi prevozu živil ali krme. 

 Prevozna podjetja morajo kmečke vozove, 

tovornjake, barže in čezoceanske ladje pred 

natovarjanjem očistiti. Preverjanje čistoče 

pred natovarjanjem. 

 

Kontaminacija s 

predhodnim tovorom med 

skladiščenjem 

K majh

na 

velika 3 Oljnice in moke iz oljnic se lahko kontaminirajo z 

mikotoksini, ki so jih vsebovali predhodni tovori. 

 Podjetja za skladiščenje morajo prostore 

pred uporabo očistiti in pred uporabo 

preveriti, da so čisti. 

 

Sredstvo proti prašenju 

na sojinem zrnju 

K sredn

ja 

srednja 3 ZDA za preprečevanje prašenja dovoljujejo pršenje soje 

(zrnja) z belimi olji (parafini) do 200 ppm. V Južni Ameriki 

se uporablja sojino olje (iz zrnja). 

 Preverite vhodno sojino zrnje iz ZDA.  

Ponarejanje z melaminom K majh

na 

srednja 2 V analitičnem smislu melamin posnema beljakovine. Direktiva 2002/32/ES določa mejno 

vrednost 2,5 mg/kg za melamin v 

posamičnih krmilih. 
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No

vo 

B. 

Prevoz sojinega olja in iz njega pridobljenih proizvodov za krmo s cestno 

cisterno, železniško cisterno, baržo ali ladjo za obalno plovbo (razen s 

čezoceansko ladjo). 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija s 

predhodnim tovorom 

        

- Cestne 
cisterne, železniške 
cisterne in barže  

K srednja velika 4 Cestne cisterne in barže so se morda uporabljale za 

proizvode, ki niso združljivi z živili ali krmo, kot so 

petrokemični proizvodi. 

 Pri cestnih cisternah in baržah, ki niso 

namenjene samo prevozu živil in krmil, je 

treba izvesti validiran postopek čiščenja. 

 

– Cestne cisterne, cisterne 

zabojniki, železniške 

cisterne in barže v skladu s 

standardi EU za prevoz živil 

K majhna velika 3 Rastlinska olja se večinoma prevažajo s prevoznimi 

sredstvi, namenjenimi prevozu živil. 

V skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004 

o higieni živil je treba tekoča živila 

prevažati v cestnih cisternah, 

železniških cisternah in baržah, 

namenjenih prevozu živil. 

 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL 

za prevoz neembaliranih olj in 

maščob, namenjenih neposredni 

uporabi kot živila, s cestnimi 

cisternami in cisternami zabojniki (ref. 

št. 07COD138). 

Preverite predhodne tovore z uporabo 

praktičnega vodnika združenja FEDIOL za 

predhodne tovore za prevozna sredstva in 

obloge v cisternah (ref. št. 07COD143F). 

 

– Ladje za obalno plovbo s 

cisternami v skladu s 

standardi EU za prevoz živil 

K majhna velika 3 Absolutni minimum za ladje za obalno plovbo s 

cisternami za olja in maščobe na kratkih plovbah v EU 

je, da imajo kot neposredne predhodne tovore bodisi 

proizvod, ki je krmilo, bodisi proizvod, ki je na seznamu 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL 

za prevoz neembaliranih olj in 

maščob v Evropsko unijo ali znotraj 

nje (ref. št. 14COD152) (vključno z 

operativnimi postopki združenja 

Preverite predhodne tovore z uporabo 

praktičnega vodnika združenja FEDIOL za 

predhodne tovore za prevozna sredstva in 

obloge v cisternah (ref. št. 07COD143F). 

Potrdilo o skladnosti, čistoči in primernosti 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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dovoljenih predhodnih tovorov EU iz Direktive 96/3/ES. FOSFA). ladijskih cistern, ki ga je izdal nadzorni član 

združenja FOSFA. Kombinirano spričevalo 

poveljnika ladje, ki ga je izdalo združenje 

FOSFA, podpisal pa kapitan/prvi častnik, ali 

enakovredna izjava, ki jo je podpisal lastnik 

ladje ali njegov pooblaščeni zastopnik ter je 

veljavna pred vsakim natovarjanjem ali 

prenosom tovora. 

Kontaminacija s čistilnimi 

sredstvi 

        

– Cestne cisterne, 

železniške cisterne in barže 

K srednja srednja 3 Povečano tveganje na čistilnih postajah, ki na istem 

mestu čistijo cisterne za krmo in kemične snovi. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL 

za prevoz neembaliranih olj in 

maščob v Evropsko unijo ali znotraj 

nje (ref. št. 14COD152). 

 

 

Uporabite dobre prakse za čiščenje cistern. 

 

. 

 

 

 

– Ladje za obalno plovbo s 

cisternami 

K srednja srednja 3 Povečano tveganje v primeru, da ladja za obalno 

plovbo ni namenjena krmi ali živilom. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL 

za prevoz neembaliranih olj in 

maščob v Evropsko unijo ali znotraj 

nje (ref. št. 14COD152) (vključno z 

operativnimi postopki združenja 

FOSFA). 

Potrdilo o skladnosti, čistoči in primernosti 

ladijskih cistern, ki ga je izdal nadzorni član 

združenja FOSFA. 

Kombinirano spričevalo poveljnika ladje, ki 

ga je izdalo združenje FOSFA, podpisal pa 

kapitan/prvi častnik, ali enakovredna izjava, 

ki jo je podpisal lastnik ladje ali njegov 

pooblaščeni zastopnik ter je veljavna pred 

vsakim natovarjanjem ali prenosom tovora.  

 

Grelne ali hladilne 

tekočine iz opreme 

        

– Cestne cisterne  K majhna velika 3 Uporabijo se cisterne iz nerjavnega jekla, ki se 

ogrevajo s hladilno tekočino iz motorja prek sistema z 

dvojnimi stenami (in ne prek tuljav).  

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL 

za prevoz neembaliranih olj in 

maščob v Evropsko unijo ali znotraj 

nje (14COD152). 

Uporaba grelnih tekočin v sistemih za 

neposredno segrevanje je prepovedana. 

 

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

tankerske barže  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ladje za 
obalno plovbo s cisternami 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

 

majhna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

majhna 

velika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

velika 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Strupene grelne tekočine se morda še vedno 

uporabljajo. Vendar je zaradi razmeroma nizkih 

temperatur za segrevanje, ki se uporabljajo pri prevozu, 

verjetnost odtekanja grelnih tekočin v proizvod majhna. 

 

 

 

 

 

 

Strupene grelne tekočine se morda še vedno 

uporabljajo. Vendar je zaradi razmeroma nizkih 

temperatur za segrevanje, ki se uporabljajo pri prevozu, 

verjetnost odtekanja grelnih tekočin v proizvod majhna. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL 

za prevoz neembaliranih olj in 

maščob v Evropsko unijo ali znotraj 

nje (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

 
Kodeks ravnanja združenja FEDIOL 

za prevoz neembaliranih olj in 

maščob v Evropsko unijo ali znotraj 

nje (14COD152) (vključno z 

operativnimi postopki združenja 

FOSFA). 

Grelne tuljave železniških cistern morajo biti 

iz nerjavnega jekla. 

Če se uporabljajo grelne tekočine, mora 

prevoznik olja zagotoviti dokumentacijo o 

možnih neto izgubah in po potrebi opraviti 

ustrezno analizo.  

 

 

 

Če se uporabljajo grelne tekočine, mora 

prevoznik olja zagotoviti dokumentacijo o 

možnih neto izgubah in po potrebi opraviti 

ustrezno analizo. 

Priporočeno je segrevanje 

z vročo vodo ali paro. 

Tujki F srednja srednja 3   V načrtu za kakovost je treba zahtevati 

polnjenje cistern z rafiniranimi olji pod 

streho. 

 

Ponarejanje K/F

/B 

srednja srednja 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je prišlo pri prevozu 

olj v državah njihovega izvora. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL 

za prevoz neembaliranih olj in 

maščob, namenjenih neposredni 

uporabi kot živila, s cestnimi 

cisternami in cisternami zabojniki (ref. 

št. 07COD138). 

Analizirajte vse vhodne serije. 

Uporaba minimalnih obveznih zahtev iz 

Kodeksa ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob, 

namenjenih neposredni uporabi kot živila, s 

cestnimi cisternami in cisternami zabojniki, 

kot sta razpoložljivost podatkov o lokaciji 

 

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

cisterne (ref. št. 07COD138). 
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 C. Skladiščenje sojinega olja 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija, ker ni 

ločevanja (kontaminacija iz 

predhodnih tovorov, 

uporaba neustreznih 

spojev, souporaba opreme) 

K majhna velika 3 Ta razvrstitev tveganja velja za terminale, v katerih se 

skladiščijo kemikalije in rastlinska olja. Manj tveganja 

je, če terminal za skladiščenje rastlinskega olja v 

cisternah uporablja seznam EU dovoljenih predhodnih 

tovorov med prevozom po morju. Najmanjše tveganje 

je pri skladiščenju rastlinskega olja v cisternah, 

namenjenih skladiščenju živil. 

Terminali v EU, v katerih se skladiščijo 

olja in maščobe za uporabo v prehrani, 

morajo uporabljati HACCP (Uredba 

(ES) št. 852/2004). 

 

Skladiščni rezervoarji so namenjeni živilom 

ali krmi. V nasprotnem primeru morajo biti 

skladiščne cisterne skladne vsaj s pravili EU 

o predhodnih tovorih, ki so bila za pomorski 

promet določena v Direktivi 96/3/ES. 

 

Kontaminacija s čistilnimi 

sredstvi 

K majhna velika 3 Ta razvrstitev tveganja velja za terminale, v katerih se 

skladiščijo kemikalije in rastlinska olja. Morda se ne 

uporabljajo čistilna sredstva, ki so primerna za uporabo 

v živilski industriji. V terminalih z rezervoarji v EU, ki 

uporabljajo HACCP ter kjer se rastlinska olja in 

kemikalije skladiščijo ločeno, je verjetnost uporabe 

napačnih čistilnih sredstev zelo majhna. 

 Čistilna sredstva morajo biti primerna za 

uporabo v živilski industriji. 

 

 

Topilo iz sredstva za 

površinsko zaščito 

K majhna velika 3 Topila iz sredstev za osnovno površinsko zaščito, ki 

prehajajo v olje in lahko med rafiniranjem pristanejo v 

destilatih maščobnih kislin. 

 Uporabljajte cisterne iz nerjavnega jekla 

oziroma, v primeru uporabe cistern z novo 

površinsko zaščito, ne dovajajte FAD. 

 

Grelne tekočine iz 

pokvarjene opreme 

K majhna velika 3 Strupene grelne tekočine se morda še vedno 

uporabljajo. Vendar je zaradi razmeroma nizkih 

temperatur za segrevanje, ki se uporabljajo pri 

skladiščenju, verjetnost odtekanja grelnih tekočin v 

proizvod majhna. 

 Če se uporabljajo grelne tekočine, mora 

podjetje za skladiščenje zagotoviti 

dokumentacijo o neto izgubah in po potrebi 

opraviti ustrezno analizo.  

Priporočeno je 

segrevanje z vodo 

in paro. 

Nepravilna uporaba 

dodatkov 

K majhna velika 3 Dodatki, dovoljeni v živilskem olju, ki se uporabljajo v 

olju za krmo – ali obratno –, pri čemer za to uporabo 

morda niso bili odobreni.  

 Dogovorite se o jasnih specifikacijah glede 

uporabe dodatkov. 
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 Ponarejanje z mineralnimi 

olji 

 majhna velika 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je prišlo v državah 

izvora. Nadzor je bil okrepljen in verjetnost ponarejanja 

se je zmanjšala. 
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  D. Prevoz sojinega olja s čezoceansko ladjo 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJ

ETNO

ST  

RESNO

ST  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija med 

prevozom 

        

– Kontaminacija s 

predhodnim tovorom, ki 

je prisoten v cisternah ali 

ceveh 

K sredn

ja  

srednja 3  Absolutni minimum za čezoceanske ladje za 

prevoz jedilnih olj in maščob v EU je, da 

imajo kot neposredne predhodne tovore 

bodisi proizvod, ki je krmilo, bodisi proizvod, 

ki je na seznamu EU dovoljenih predhodnih 

tovorov iz Direktive 96/3/ES. 

V skladu z Direktivo 96/3/ES (odstopanje od Uredbe 

(ES) št. 852/2004) je treba preveriti predhodni tovor.   

 

 

Pogodbe združenja FOSFA prodajalca zavezujejo, 

da mora kupcu sporočiti tri predhodne tovore med 

pomorskim prevozom olj in maščob. 

 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za prevoz 

neembaliranih olj in maščob v Evropsko unijo ali 

znotraj nje (ref. št. 14COD152) (vključno z 

operativnimi postopki združenja FOSFA). 

 

EU ni zakonsko uredila pomorskega prevoza olj in 

maščob za krmo. 

Potrdilo o skladnosti, čistoči in primernosti 

ladijskih cistern, ki ga je izdal nadzorni 

član združenja FOSFA. Kombinirano 

spričevalo poveljnika ladje, ki ga je izdalo 

združenje FOSFA, podpisal pa ga je 

kapitan/prvi častnik, ali enakovredna 

izjava, ki jo je podpisal lastnik ladje ali 

njegov pooblaščeni zastopnik ter je 

veljavna pred vsakim natovarjanjem ali 

prenosom tovora. 

 

       Uporaba namenskih cevovodov pri 

natovarjanju in raztovarjanju. 

 

– Kontaminacija s 

čistilnimi sredstvi  

K majh

na  

velika 3 Pomorska podjetja običajno upoštevajo 

dobro prakso. 

 Preverite ladijski dnevnik.   

Topilo iz sredstva za 

površinsko zaščito 

K majh

na 

velika 3 Topila iz sredstev za osnovno površinsko 

zaščito, ki prehajajo v olje in lahko med 

rafiniranjem pristanejo v destilatih 

 Uporabljajte cisterne iz nerjavnega jekla 

oziroma, v primeru uporabe cistern z novo 

površinsko zaščito, ne dovajajte FAD. 

Topilo iz sredstva za 

površinsko zaščito 

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

Grelne tekočine 

(Thermal heating fluids 

– THF) iz opreme 

K majh

na 

velika 3 Strupene grelne tekočine se morda še 

vedno uporabljajo. Vendar je zaradi 

razmeroma nizkih temperatur za 

segrevanje, ki se uporabljajo pri prevozu, 

verjetnost odtekanja grelnih tekočin v 

proizvod majhna. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za prevoz 

neembaliranih olj in maščob v Evropsko unijo ali 

znotraj nje (vključno z operativnimi postopki 

FOSFA). 

Če se uporabljajo grelne tekočine, mora 

prevoznik olja zagotoviti dokumentacijo o 

možnih neto izgubah in po potrebi opraviti 

ustrezno analizo. 

Priporočeno je 

segrevanje z vodo in 

paro. 

Hidravlična olja iz 

prenosnih črpalk 

K majh

na 

velika 3 Hidravlična olja iz prenosnih črpalk so lahko 

strupena. 

 Uporaba prenosnih črpalk z jasno ločitvijo 

hidravličnega motorja od črpalke. Če te ni, 

je treba uporabiti hidravlično olje, ki je 

primerno za živila. 

V hidravličnih motorjih, 

ki so neposredno 

povezani s črpalko, je 

mogoče neželeno 

prehajanje 

hidravličnega olja v 

rastlinsko olje v 

primeru okvare tesnila. 

Ponarejanje z 

mineralnimi olji 

 majh

na 

velika 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je prišlo v 

državah izvora. Nadzor je bil okrepljen in 

verjetnost ponarejanja se je zmanjšala. 

   

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

ZNOTRAJ EU 

(3) Drobljenje sončničnih semen 

Luščine 

(3.2) Proizvodnja surovih lecitinov (gumija) 

(3.1) Proizvodnja surovega olja 

(3.3) Proizvodnja sončnične moke 

Destilati 

sončničnih 

maščobnih kislin 

Sončnična kisla 

olja 

Luščine sončničnih 

semen 

  (A) Prevoz 

 Surovi lecitini 

(3.3) Proizvodnja luščin 
Surovo degumirano 

sončnično olje 

Sončnična moka 

(B) Prevoz 

Mešanje 

 (C) 

Skladiščenje 

(B) Prevoz 

(C) Skladiščenje 

(B) Prevoz 

 (C) 

Skladiščenje 

(1) Pridelava 

sončničnih semen 

Sončnična semena 

Posušena 
sončnična semena 

 

(2) Sušenje na ravni 
primarne pridelave 

(P
ol

ša
rž

no
 

ra
fin

ira
nj

e)
 

 

(4.1) 
Proizvodnja 
rafiniranega 
sončničnega 

olja 

(4.2) 
Proizvodnja 
destilatov 
sončničnih 
maščobnih 

kislin 

 

(4.3) 
Proizvodnj

a 
sončničnih 

kislih olj 

 

(4.4) 
Proizvodnja 
sončničnih 

deodestilato
v 

 

(4) Rafiniranje 

Vose

k 

Milnice Uporabljena 

belilna zemlja 

Sončnični deodestilati 

Rafinirano sončnično olje  

(B) Prevoz 

Filtrirni 

pripomočki 

(P
ol

ša
rž

no
 

ra
fin

ira
nj

e)
 

(D) Prevoz s čezoceansko 

ladjo 

ZUNAJ EU 

Shematski prikaz proizvodne verige proizvodov iz sončničnega olja za krmo  

v EU 

 (3) Drobljenje sončničnih semen 

Luščine 

(3.1) Proizvodnja surovega olja in 
gumija 

(3.2) Proizvodnja sončnične moke 

Pridelava sončničnih semen 

Sončnična semena 

Posušena sončnična semena 
 

(A) Prevoz Skladiščenje 

Sušenje na ravni primarne pridelave 

Surovi lecitini 

(3.3) Proizvodnja luščin 

Črke v 
oklepajih se 
nanašajo na 

črke na 
naslednjih 

listih. 

 
(4.1) 

Proizvodnja 
rafiniranega 
sončničnega 

olja 

(4.2) 
Proizvodnja 
destilatov 
sončničnih 
maščobnih 

kislin 

 

(4.3) 
Proizvodnja 
sončničnih 

kislih olj 

 

(4) Rafiniranje Sončnični deodestilati 

 Destilati 

sončničnih 

maščobnih kislin 

Sončnična kisla 

olja 
Vose

k Milnice 
Uporabljena 

belilna zemlja 

(B)Prevoz 

  Skladiščenje 

Surovo degumirano 

sončnično olje 

 
Destilati sončnične 

moke 

Luščine sončničnih 

semen 

(A) Prevoz 

(A) Prevoz 

Skladiščenje 

(D) Prevoz s čezoceansko 

ladjo 

(4.4) 
Proizvodnja 
sončničnih 

deodestilatov 

 

Filtrirni 

pripomočki Rafinirano olje iz sončnega 

olja 
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 7. Ocena tveganja v verigi pridobivanja sončnične moke in olja 

 1. Pridelava sončničnih semen* 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali rodenticidov, 

nad MRL  

K    Tretje države izvoznice sončničnih 

semen (npr. Argentina in druge) 

uporabljajo pozitivne sezname za 

uporabo pesticidov med pridelavo, 

pri čemer za nekatere snovi obstaja 

možnost, da niso v skladu z 

evropsko zakonodajo o dovoljenih 

vrednostih ostankov pesticidov. Pri 

sončničnih semenih se zdi uporaba 

pesticidov po žetvi bolj kritična kot 

pred njo. 

Z Uredbo (ES) št. 396/2005 je 

prepovedano dajati v promet 

proizvode, pri katerih niso 

upoštevane MRL, določene v 

prilogah. V Uredbi (ES) 

št. 178/2006 je določena 

Priloga I, ki vsebuje seznam 

živil in krme, za katere veljajo 

mejne vrednosti za ostanke 

pesticidov. V Uredbi (ES) 

št. 149/2008 so določene 

priloge II, III in IV, v katerih so 

določene mejne vrednosti za 

ostanke pesticidov za 

proizvode iz Priloge I.  

  

Fitotoksini K    Sončnična semena lahko vsebujejo 

semena plevela Datura 

Stramonium. To še zlasti velja za 

Francijo. 

  Kot nadzorni ukrep je 

priporočen vizualni pregled 

sončničnih semen. 

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 dokumenta o metodologiji. 
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 2. Sušenje sončničnih semen na ravni primarne pridelave* 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Onesnaževala, ki nastanejo 

pri sušenju   

        

– dioksin K    Sežiganje odpadkov lahko 

povzroči nastajanje dioksinov. 

Do zdaj so drobilci odkrili 

ravni vsebnosti dioksina v 

surovem sončničnem olju, ki 

so pod mejno vrednostjo 

zaznavnosti. 

Kodeks ravnanja za 

preprečevanje in 

zmanjševanje kontaminacije 

živil in krme z dioksinom in 

dioksinom podobnimi PCB 

(Kodeks CAC/RCP 62-2006). 

 Dobre proizvodne prakse 
priporočajo uporabo goriv, pri 
katerih ne nastajajo dioksini in 
dioksinom podobne spojine ter 
druga škodljiva onesnaževala.  

V primeru neposrednega 
segrevanja je treba uporabljati 
ustrezne gorilnike. Spremljanje je 
potrebno za zagotavljanje, da 
postopki sušenja ali segrevanja 
ne povzročajo povišanih ravni 
dioksinov in dioksinom podobnih 
PCB. Pri neposrednem sušenju 
za gorivo ne uporabljajte 
odpadnih proizvodov. 

Posamična krmila, pridobljena iz 

sončničnih semen, morajo biti 
skladna z mejnimi vrednostmi za 
dioksin in dioksinom podobne 
PCB iz Direktive 2002/32/ES. 

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 dokumenta o metodologiji. 
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Pripomočki: drobljenje sončničnih semen, rafiniranje in 
predelava olja.  

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV 

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Hidravlična olja ali maziva iz 

opreme 

K majhna velika 3 Hidravlična olja in maziva lahko vsebujejo 

strupene spojine. 

 Prerekvizitni program mora 
preprečevati kontaminacijo 
proizvoda s hidravličnimi olji 
ali mazivi, ki niso primerna za 
živila, ter čim bolj zmanjšati 
tveganje kontaminacije 
proizvoda s hidravličnimi olji 
in mazivi, primernimi za živila. 
Prerekvizitni program lahko 
vključuje evidentiranje 
uporabljenih količin. 

 

Onesnaževala v vodi, kot 

sta PFOS in PFOA 

 

K majhna srednja 2 Voda se uporablja v postopkih drobljenja 

in rafiniranja. 

V skladu z Uredbo (ES) 

št. 183/2005 je voda, 

uporabljena pri proizvodnji 

krme, ustrezne kakovosti. 

  

Čistilna sredstva in 

kemikalije za kotle 

K srednja srednja 3 Čistilna sredstva in para (z uporabo 

kemikalij za kotle) pridejo v stik s 

proizvodom. 

 Čistilna sredstva, ki se 

uporabljajo v proizvodnem 

sistemu, je treba sprati. 

Čistilna sredstva in kemikalije 

za kotle morajo biti primerni 

za uporabo v živilski industriji. 

 

Grelne tekočine (Thermal 

heating fluids – THF) iz 

opreme 

 

K srednja velika 4 THF morda še vedno uporabljajo nosilci 

dejavnosti, ki niso člani združenja 

FEDIOL. 

V skladu s Kodeksom 

ravnanja združenja FEDIOL v 

zvezi s segrevanjem jedilnih 

olj med predelavo uporaba 

THF ni dovoljena. 

Uporabite segrevanje z vročo 

vodo ali paro. V nasprotnem 

primeru je treba z nadzornim 

ukrepom zagotoviti, da se 

prepreči kontaminacija 

proizvoda z grelno tekočino. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. Drobljenje sončničnih semen 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Toksini iz materialov za 

zatiranje škodljivih 

organizmov 

K majhna velika 3 Zastrupljena zrna iz odprtih 

zabojnikov lahko pristanejo v 

živilski verigi. 

 Uporabiti je treba program zatiranja 

škodljivih organizmov, ki je primeren 

za živilsko verigo. 

 

Strupene spojine iz 

heksana, kot je benzen 

K majhna velika 3 Industrijski heksan lahko vsebuje 

strupene spojine. 

Direktiva 2009/32/ES določa 

merila čistosti za uporabo 

heksana med drobljenjem 

semen oljnic.  

Uporabiti je treba heksan, ki je 

primeren za živila. 

 

Tujki, kot so steklo, les, 

kovine itd. 

F srednja srednja 3 Lahko so prisotni tujki.  Vzpostavljen mora biti sistem za 

odstranjevanje tujkov. 
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 3.1 Proizvodnja surovega olja 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Onesnaževala iz 

pripomočkov za filtriranje 

K majhna velika 3 Surovo olje lahko spere 

onesnaževala iz pripomočkov za 

filtriranje. 

 Uporaba pripomočkov za 

filtriranje, primernih za 

uporabo v živilski industriji. 

 

Mineralna olja iz 

okvarjenega sistema za 

rekuperacijo 

K srednja srednja 3 Za rekuperacijo heksana se 

uporabljajo olja z nizko do srednjo 

viskoznostjo, primerna za živila. V 

interesu drobilca je, da pridobi nazaj 

čim več heksana in tako vzdržuje 

dobro delovanje sistema 

rekuperacije. 

 Mineralna olja iz sistema 

rekuperacije morajo biti 

primerna za živila. 

Prerekvizitni program mora 

preprečevati kontaminacijo 

proizvoda z olji, ki niso 

primerna za živila, ter čim bolj 

zmanjšati tveganje 

kontaminacije proizvoda z olji, 

primernimi za živila. 

Prerekvizitni program lahko 

vključuje evidentiranje 

uporabljenih količin. 

Nizozemski standard DPP 

omejuje vsebnost C(10–40) v 

sončničnih oljih in stranskih 

proizvodih rafiniranja na 

1 000 mg/kg. 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali rodenticidov, 

nad MRL 

K majhna* srednja 2 Redno spremljanje ostankov 

pesticidov na sončničnih semenih 

kaže, da ravni ostankov ostajajo v 

okviru zakonsko določenih mejnih 

vrednosti.  

Politika tretjih držav glede MRL se 

razlikuje od tovrstne politike EU. 

Uredba (ES) št. 396/2005 

določa mejne vrednosti za 

ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo 

faktorja predelave/ 

koncentracije za pesticide v 

predelanih proizvodih, če je 

varnost hrane zagotovljena. 

V stališču združenja FEDIOL 

(11SAF181) je ugotovljeno, 

da bi bilo treba na podlagi 

povprečne vsebnosti olja v 

sončničnih semenih, ki znaša 

od 40 % do 45 %, uporabiti 

 *Sončnična semena 

določenega izvora imajo lahko 

srednjo verjetnost preseganja 

MRL za ostanke posameznih 

pesticidov. 

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

2,5 za določitev MRL v 

sončničnem olju. 

Pogodba FEDIOL za nakup 

sončničnih semen z območja 

Črnega morja (vsebuje 

določbo o skladnosti z 

zakonodajo EU glede MRL). 

Ostanki pesticidov, kot so 

navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K zelo majhna velika 2 Nekateri od prepovedanih pesticidov 

so lahko prisotni v okolju. Vendar je 

verjetnost, da se odkrijejo v 

surovem sončničnem olju, zelo 

majhna.  

Direktiva 2002/32/ES določa 

mejne vrednosti za številne 

ostanke pesticidov v krmi. 

  

Heksan, ki ostane v 

surovem olju po 

rekuperaciji 

K velika majhna 3 Po ekstrakciji olja s heksanom in 

rekuperaciji heksana iz olja, ki ji 

sledi, v surovem olju še vedno 

ostanejo sledovi heksana. 

Uredba (ES) št. 767/2009 o 

dajanju krme v promet določa, 

da posamična krmila ne 

vsebujejo kemičnih nečistoč 

zaradi proizvodnega postopka 

ali pomožnih tehnoloških 

sredstev, razen če je v 

katalogu določena najvišja 

vsebnost. V katalogu 

posamičnih krmil iz Uredbe 

(EU) št. 68/2013 je uveden 

prag za določitev najvišje 

vsebnosti navedenih kemičnih 

nečistoč, ki znaša 0,1 % 

(1 000 ppm). 

 Toksikološke ocene kažejo, da 

je surovo olje z ravnmi 

heksana do 1 000 ppm varno. 

FOSFA ima plamenišče pri 

121 ̊C, kar je povezano z 

varnostjo pri prevozu in 

skladiščenju. 
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 3.2 Proizvodnja surovih lecitinov 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Mineralna olja iz 

okvarjenega sistema za 

rekuperacijo 

K srednja velika 3 Za rekuperacijo heksana se 

uporabljajo olja z nizko do srednjo 

viskoznostjo, primerna za živila. V 

interesu drobilca je, da pridobi nazaj 

čim več heksana in tako vzdržuje 

dobro delovanje sistema 

rekuperacije. 

 Mineralna olja iz sistema 

rekuperacije morajo biti 

primerna za živila. 

Prerekvizitni program mora 

preprečevati kontaminacijo 

proizvoda z olji, ki niso 

primerna za živila, ter čim bolj 

zmanjšati tveganje 

kontaminacije proizvoda z olji, 

primernimi za živila. 

Prerekvizitni program lahko 

vključuje evidentiranje 

uporabljenih količin. 

Nizozemski standard DPP 

omejuje vsebnost C(10–40) v 

sončničnih oljih in stranskih 

proizvodih rafiniranja na 

1 000 mg/kg. 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali rodenticidov, 

nad MRL 

K majhna* srednja 2 Redno spremljanje ostankov 

pesticidov na sončničnih semenih 

kaže, da ravni ostankov ostajajo v 

okviru zakonsko določenih mejnih 

vrednosti.  

Politika tretjih držav glede MRL se 

razlikuje od tovrstne politike EU. 

Uredba (ES) št. 396/2005 

določa mejne vrednosti za 

ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo 

faktorja 

predelave/koncentracije za 

pesticide v predelanih 

proizvodih, če je varnost 

hrane zagotovljena. 

Pogodba FEDIOL za nakup 

sončničnih semen z območja 

Črnega morja (vsebuje 

določbo o skladnosti z 

zakonodajo EU glede MRL). 

 *Sončnična semena 

določenega izvora imajo lahko 

srednjo verjetnost preseganja 

MRL za ostanke posameznih 

pesticidov. 

Ostanki pesticidov, kot so 

navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

K zelo majhna velika 2 Nekateri od prepovedanih pesticidov 

so lahko prisotni v okolju. Vendar je 

verjetnost, da se odkrijejo v 

surovem sončničnem olju, zelo 

Direktiva 2002/32/ES določa 

mejne vrednosti za številne 

ostanke pesticidov v krmi. 
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 živalski krmi majhna.  

Heksan, ki ostane v 

surovem olju po 

rekuperaciji 

K velika majhna 3 Po ekstrakciji olja s heksanom in 

rekuperaciji heksana iz olja, ki ji 

sledi, v surovem olju še vedno 

ostanejo sledovi heksana. 

Uredba (ES) št. 767/2009 o 

dajanju krme v promet določa, 

da posamična krmila ne 

vsebujejo kemičnih nečistoč 

zaradi proizvodnega postopka 

ali pomožnih tehnoloških 

sredstev, razen če je v 

katalogu določena najvišja 

vsebnost. V katalogu 

posamičnih krmil iz Uredbe 

(EU) št. 68/2013 je uveden 

prag za določitev najvišje 

vsebnosti navedenih kemičnih 

nečistoč, ki znaša 0,1 % 

(1 000 ppm). 

 Toksikološke ocene kažejo, da 

so posamična krmila z ravnmi 

heksana do 1 000 ppm varna. 

FOSFA ima plamenišče pri 

121 ̊C, kar je povezano z 

varnostjo pri prevozu in 

skladiščenju. 

Povzročitelji bolezni B majhna srednja 2 Mikrobiološka rast kot posledica 

kondenzacije vode, izparjene iz 

surovih lecitinov.  
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 3.3 Proizvodnja sončnične moke 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Dioksin iz sredstva proti 

strjevanju 

K majhna velika 3 Sredstva proti strjevanju so 

mineralnega izvora in lahko naravno 

vsebujejo dioksin. Dioksin je strupen 

za ljudi in živali. 

Uredba (ES) št. 2439/1999 

določa merila kakovosti za 

sredstva proti strjevanju. 

Kupite sredstvo proti 

strjevanju, ki je primerno za 

krmo. 

 

Salmonela B velika velika 4 Salmonela je največji dejavnik 

tveganja pri mikrobiološki 

kontaminaciji krme. V okolju je 

široko razširjena in vsak člen v 

živilski verigi, od proizvajalcev do 

vključno potrošnikov, ima vlogo pri 

zmanjševanju tveganja, da bi 

salmonela škodovala živalim ali 

ljudem. FEDIOL in še tri druga 

združenja, ki predstavljajo 

dobavitelje in uporabnike krme, in 

sicer FEFAC, COCERAL in COPA-

COGECA, so prevzeli odgovornost 

za izdajo smernic za industrijo, da bi 

bile v pomoč pri obvladovanju 

salmonele, in so junija 2011 objavili 

„Skupna načela za obvladovanje 

tveganja pojava salmonele v krmni 

verigi“. Evropske smernice dobre 

prakse za industrijsko proizvodnjo 

varnih posamičnih krmil so bile 

spremenjene, da bi ustrezale tem 

načelom. 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA – Skupna 

načela za obvladovanje 

tveganja pojava salmonele v 

krmni verigi. 

 

FEDIOL – Priporočilo o 

vsebnosti vlage v moki iz oljne 

ogrščice/repice in sončnični 

moki. 

 

 

Program PRP nosilca 

dejavnosti mora zajemati 

naslednje ukrepe: 

(a) zaščito posamičnih krmil 

pred kontaminacijo med 

predelavo in skladiščenjem, 

na primer z zaprtimi sistemi, 

higienskimi praksami ali 

ločevanjem prostorov na 

higienska območja, kakor je 

primerno; 

(b) uporabo časovnih in 

temperaturnih nastavitev v 

opekaču za odstranjevanje 

topila; 

(c) uporabo nadzora vlažnosti 

moke/pogač. FEDIOL 

priporoča, naj vsebnost vlage 

v sončnični moki znaša največ 

12,5 %. 

 

Če sistem spremljanja 

pokaže, da je v končnem 

posamičnem krmilu prisotna 

salmonela, je treba razmisliti o 

Nosilec dejavnosti uvede 

spremljanje linije z vzorčenjem 

celotne linije, od točke, kjer 

proizvod zapusti opekač za 

odstranjevanje topila, od točke, 

kjer vstopi v skladiščni silos, in 

vključno do območja za 

razkladanje. 

 

Nosilec dejavnosti mora na 

podlagi preteklih podatkov 

določiti realistične cilje za 

zmanjšanje pojavnosti 

kontaminacije s salmonelo pri 

svoji moki/pogačah. 

 

) 
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 naslednjih ukrepih: 

o izvedbi serotipizacije in 
sledljivosti za ugotovitev vira 
kontaminacije; 

o pregledu razmer predelave 
in ustreznih prerekvizitnih 
programov; 

o dodatnem čiščenju skladišč 
in vozil (kjer je primerno);  

o dodatnem čiščenju obrata in 
opreme;  

o pregledu prejšnjih rezultatov 
spremljanja; 

o dodatnem usposabljanju ali 
spremembah procesa ali 
postopkov; 

uporabi kemične obdelave za 

zmanjšanje salmonele na 

sprejemljivo raven. 

 

Dioksin iz uporabljene 

belilne zemlje 

K majhna velika 3 Belilna zemlja je mineralnega izvora 

in lahko naravno vsebuje dioksin. 

Dioksin je strupen za ljudi in živali. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje 

vsebnost dioksina v 

posamičnem krmilu 

rastlinskega izvora na 

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

TEQ) ter vsoto dioksina in 

dioksinom podobnih PCB na  

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

PCB-TEQ). 

FEDIOL je razvil kodeks 

ravnanja glede pogojev 

nabave sveže belilne zemlje 

za rafiniranje olj, ki kot zgornjo 

vrednost vključuje mejno 

vrednost za dioksin in 

dioksinom podobne PCB, ki 

znaša 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Kupujte svežo belilno zemljo 

od dobaviteljev, ki izpolnjujejo 

specifikacije združenja 

FEDIOL, naštete v njegovem 

kodeksu ravnanja glede 

pogojev nabave sveže belilne 

zemlje za rafiniranje olj. 

Tveganje velja samo za 

integrirane obrate za drobljenje 

in rafiniranje. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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 Mikotoksini K majhna velika 3 Rezultat nezadostnega sušenja 

sončničnih semen. 

 Nadzorujte raven 

mikotoksinov v sončnični 

moki. 

 

Kadmij K srednja velika 4 Kadmij se med drobljenjem zgosti v 

moki. Odvisno od geografskega 

izvora sončničnih semen obstaja 

tveganje takih ravni kadmija, da je 

presežena mejna vrednost v moki. 

Gnojilo na osnovi nekakovostnega 

fosforja lahko vsebuje visoke ravni 

kadmija.  

Direktiva 2002/32/ES omejuje 

vsebnost kadmija v 

posamičnih krmilih 

rastlinskega izvora na 1 ppm. 

Odvisno od izvora semen 

nadzorujte vhodna sončnična 

semena po serijah. 

To tveganje velja za semena 

določenega geografskega 

izvora. 

 

Ostanki heksana K velika majhna 3 Ostanki heksana so prisotni v 

mokah iz oljnic. 

Uredba (ES) št. 767/2009 o 

dajanju krme v promet določa, 

da posamična krmila ne 

vsebujejo kemičnih nečistoč 

zaradi proizvodnega postopka 

ali pomožnih tehnoloških 

sredstev, razen če je v 

katalogu določena najvišja 

vsebnost. V katalogu 

posamičnih krmil iz Uredbe 

(EU) št. 68/2013 je uveden 

prag za določitev najvišje 

vsebnosti navedenih kemičnih 

nečistoč, ki znaša 0,1 % 

(1 000 ppm). 

 Toksikološke ocene kažejo, da 

so moke iz oljnic z ravnmi 

heksana do 1 000 ppm varne 

za krmo. OVID v Nemčiji ima 

varnostni list, v skladu s 

katerim je lahko v sončnični 

moki največ 300 ppm heksana, 

da se med prevozom z baržo 

prepreči eksplozija. 

Arzen K majhna srednja 2 Kontaminacija sončničnih semen z 

arzenom je bila ugotovljena v 

Španiji. 

   

Datura Stramonium B majhna* srednja 2  V Direktivi 2002/32/ES je 

najvišja vsebnost Dature 

Stramonium v posamičnih 

krmilih omejena na 

1 000 ppm. 

 *Sončnična semena 

določenega izvora imajo lahko 

srednjo verjetnost preseganja 

mejne vrednosti za Daturo 

Stramonium v sončnični moki. 
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 3.4 Ločevanje luščin sončničnih semen 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV 

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Salmonela B velika velika 4 Salmonela je največji dejavnik tveganja pri 

mikrobiološki kontaminaciji krme. V okolju 

je široko razširjena in vsak člen v živilski 

verigi, od proizvajalcev do vključno 

potrošnikov, ima vlogo pri zmanjševanju 

tveganja, da bi salmonela škodovala 

živalim ali ljudem. FEDIOL in še tri druga 

združenja, ki predstavljajo dobavitelje in 

uporabnike krme, in sicer FEFAC, 

COCERAL in COPA-COGECA, so 

prevzeli odgovornost in junija 2011 objavili 

„Skupna načela za obvladovanje tveganja 

pojava salmonele v krmni verigi“. 

Evropske smernice dobre prakse za 

industrijsko proizvodnjo varnih posamičnih 

krmil so bile spremenjene, da bi ustrezale 

tem načelom. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA – Skupna 

načela za obvladovanje 

tveganja pojava salmonele v 

krmni verigi. 

 

Program PRP nosilca 

dejavnosti mora zajemati 

naslednje ukrepe: 

(a) zaščito posamičnih krmil 

pred kontaminacijo med 

predelavo in skladiščenjem, 

na primer z zaprtimi sistemi, 

higienskimi praksami ali 

ločevanjem prostorov na 

higienska območja, kakor je 

primerno; 

(b) uporabo nadzora 

vlažnosti.  

Če sistem spremljanja 

pokaže, da je v končnem 

posamičnem krmilu prisotna 

salmonela, je treba razmisliti 

o naslednjih ukrepih: 

o  izvedbi serotipizacije in 
sledljivosti za ugotovitev vira 
kontaminacije; 

o  pregledu razmer predelave 
in ustreznih prerekvizitnih 
programov; 

o  dodatnem čiščenju skladišč 
in vozil (kjer je primerno);  

o  dodatnem čiščenju obrata in 
opreme;  

o  pregledu prejšnjih rezultatov 
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 spremljanja; 
o  dodatnem usposabljanju ali 

spremembah procesa ali 
postopkov; 

 uporabi kemične obdelave za 

znižanje salmonele na 

sprejemljivo raven. 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali rodenticidov, 

nad MRL 

K majhna* srednja 2 Redno spremljanje ostankov pesticidov na 

sončničnih semenih kaže, da ravni 

ostankov ostajajo v okviru zakonsko 

določenih mejnih vrednosti.  

Politika tretjih držav glede MRL se 

razlikuje od tovrstne politike EU. 

Uredba (ES) št. 396/2005 

določa mejne vrednosti za 

ostanke pesticidov.  

Pogodba FEDIOL za nakup 

sončničnih semen z območja 

Črnega morja (vsebuje 

določbo o skladnosti z 

zakonodajo EU glede MRL). 

 *Sončnična semena 

določenega izvora imajo 

lahko srednjo verjetnost 

preseganja MRL za 

ostanke posameznih 

pesticidov. 
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 4. Rafiniranje 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Onesnaževala v pomožnih 

tehnoloških sredstvih  

(alkalna raztopina, kisline), 

kot je živo srebro v 

kavstični sodi 

K majhna velika 3 Pomožna tehnološka sredstva 

pridejo v stik s proizvodom. 

 Pomožna tehnološka sredstva, ki 

pridejo v neposreden stik z oljem, 

morajo biti sredstva za uporabo za 

živila ali sredstva, primerna za živila. 
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  4.1 Proizvodnja rafiniranega sončničnega olja 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Dioksin in dioksinom 

podobni PCB 

K majhna velika 3 Potencialna vira 

kontaminacije olja z 

dioksinom sta sušenje 

sončničnih semen in belilna 

zemlja. Vendar pa raven 

odmerka belilne zemlje med 

rafiniranjem znaša le 1–3 %. 

Dioksin med destilacijo 

deloma izpari. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje 

vsebnost dioksina v posamičnem 

krmilu rastlinskega izvora na 

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

vsoto dioksina in dioksinom 

podobnih PCB na 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). FEDIOL je 

razvil kodeks ravnanja glede 

pogojev nabave sveže belilne 

zemlje za rafiniranje olj, ki kot 

zgornjo vrednost vključuje mejno 

vrednost za dioksin in dioksinom 

podobne PCB, ki znaša 1,5 ng/kg 

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

Kupujte svežo belilno zemljo 

od dobaviteljev, ki izpolnjujejo 

specifikacije združenja 

FEDIOL, naštete v njegovem 

kodeksu ravnanja glede 

pogojev nabave sveže belilne 

zemlje za rafiniranje olj. 

 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali rodenticidov, 

nad MRL 

K majhna* srednja 3 Redno spremljanje ostankov 

pesticidov na sončničnih 

semenih kaže, da ravni 

ostankov ostajajo v okviru 

zakonsko določenih mejnih 

vrednosti. Vendar pa je 

kritična uporaba pesticidov po 

žetvi, zaradi katere se v 

sončničnih semenih in 

stranskih proizvodih 

rafiniranja morda ne 

upoštevajo MRL, razen če se 

ostanki v celoti ne odstranijo 

med rafiniranjem surovega 

olja. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa 

mejne vrednosti za ostanke 

pesticidov. Navedena uredba 

dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za pesticide 

v predelanih proizvodih, če je 

varnost krme zagotovljena. 

V stališču združenja FEDIOL 

(11SAF181) je ugotovljeno, da bi 

bilo treba na podlagi povprečne 

vsebnosti olja v sončničnih semenih, 

ki znaša od 40 % do 45 %, uporabiti 

faktor predelave  

2, 5 za določitev MRL v sončničnem 

olju. 

Če je mejna vrednost za 

ostanek pesticida presežena, 

je treba izvesti oceno varnosti 

krme. 

*Sončnična semena 

določenega izvora imajo lahko 

srednjo verjetnost preseganja 

MRL za ostanke posameznih 

pesticidov. 

Ostanki pesticidov, kot so 

navedeni v 

K zelo majhna velika 2 Nekateri od prepovedanih 

pesticidov so lahko prisotni v 

Direktiva 2002/32/ES določa mejne 

vrednosti za številne ostanke 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%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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 Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

okolju. Vendar je verjetnost, 

da se odkrijejo v surovem 

sončničnem olju, zelo majhna.  

pesticidov v krmi. 

Mikrobiološka 

kontaminacija 

 

B majhna srednja 2 Vsebnost vlage (npr. vodna 

aktivnost) v rafiniranih oljih je 

premajhna za rast bakterij. 

   

Tujki, kot so steklo, les, 

kovine itd. 

F srednja srednja 3 Lahko so prisotni tujki.  Uporabite higienske prakse 

(npr. zaprte sisteme). 

Filtrirajte pred natovarjanjem.  
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 4.2 
Fizikalno rafiniranje: proizvodnja destilatov sončničnih 

maščobnih kislin 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

         

Dioksin K majhna velika 3 Potencialni vir kontaminacije z 

dioksinom med rafiniranjem olja je 

belilna zemlja. Vendar pa raven 

odmerka belilne zemlje med 

rafiniranjem znaša le 1–3 %. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost 

dioksina v posamičnem krmilu 

rastlinskega izvora na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ), vsoto dioksina in 

dioksinom podobnih PCB pa na 

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

Proizvodi, namenjeni živalski krmi, z 

vsebnostjo nezaželenih snovi, ki 

presega zakonsko določeno mejno 

vrednost, se ne smejo mešati za 

namene razredčenja z istimi ali drugimi 

proizvodi za živalsko krmo (Direktiva 

2002/32/ES). 

V skladu z Uredbo (EU) št. 225/2012 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 o 

higieni krme se vse serije destilatov 

maščobnih kislin za krmo testirajo 

glede vsote dioksinov in dioksinom 

podobnih PCB.  

FEDIOL je razvil kodeks ravnanja 

glede pogojev nabave sveže belilne 

zemlje za rafiniranje olj, ki kot zgornjo 

vrednost vključuje mejno vrednost za 

dioksin in dioksinom podobne PCB, ki 

znaša 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

Kupujte svežo belilno zemljo 

od dobaviteljev, ki izpolnjujejo 

specifikacije združenja 

FEDIOL, naštete v njegovem 

kodeksu ravnanja glede 

pogojev nabave sveže belilne 

zemlje za rafiniranje olj. 

 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

K majhna* srednja 2 Redno spremljanje ostankov 

pesticidov na sončničnih semenih 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa 

mejne vrednosti za ostanke pesticidov. 

 *Sončnična semena 

določenega izvora 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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 fungicidov ali rodenticidov, 

nad MRL 

kaže, da ravni ostankov ostajajo v 

okviru zakonsko določenih mejnih 

vrednosti. Vendar pa je kritična 

uporaba pesticidov po žetvi, zaradi 

katere se lahko v sončničnih 

semenih in stranskih proizvodih 

rafiniranja MRL ne upoštevajo. 

Navedena uredba dovoljuje uporabo 

faktorja predelave/ 

koncentracije za pesticide v predelanih 

proizvodih, če je varnost krme 

zagotovljena.  

imajo lahko srednjo 

verjetnost preseganja 

MRL za ostanke 

posameznih 

pesticidov. 

Ostanki pesticidov, kot so 

navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K majhna velika 3 Nekateri prepovedani pesticidi so 

lahko prisotni v okolju. Vendar je 

verjetnost, da se odkrijejo v 

surovem sončničnem olju, zelo 

majhna; med rafiniranjem se 

zgostijo v destilatih maščobnih 

kislin. 

Direktiva 2002/32/ES določa mejne 

vrednosti za številne ostanke 

pesticidov v krmi. 

Neskladen proizvod se ne 

sme uporabljati za krmila. 
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 4.3 
Kemično rafiniranje: proizvodnja sončničnih milnic in 
sončničnih kislih olj brez deodestilatov 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali rodenticidov, 

nad MRL 

K majhna* srednja 2 Redno spremljanje ostankov 

pesticidov na sončničnih 

semenih kaže, da ravni 

ostankov ostajajo v okviru 

zakonsko določenih mejnih 

vrednosti. Vendar pa je 

kritična uporaba pesticidov po 

žetvi, zaradi katere se lahko v 

sončničnih semenih in 

stranskih proizvodih 

rafiniranja MRL ne 

upoštevajo. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa 

mejne vrednosti za ostanke 

pesticidov. Navedena uredba 

dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za pesticide 

v predelanih proizvodih, če je 

varnost krme zagotovljena. 

 

 *Sončnična semena 

določenega izvora imajo lahko 

srednjo verjetnost preseganja 

MRL za ostanke posameznih 

pesticidov. 

Ostanki pesticidov, kot so 

navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K zelo majhna velika 2 Nekateri od prepovedanih 

pesticidov so lahko prisotni v 

okolju. Vendar je verjetnost, 

da se odkrijejo v surovem 

sončničnem olju, zelo majhna.  

Direktiva 2002/32/ES določa mejne 

vrednosti za številne ostanke 

pesticidov v krmi. 

.  

Dioksin K zelo majhna velika 2 Na informativnem listu 

združenja FEDIOL o 

drobljenju in rafiniranju v zvezi 

s proizvodnjo milnic (ref. 

št. 12SAF183) je navedeno, 

da je raven onesnaževal, 

topnih v olju, v milnicah 

podobna kot v surovih oljih. 

V skladu z Uredbo (EU) 

št. 225/2012 o spremembi Uredbe 

(ES) št. 183/2005 o higieni krme se 

vse serije milnic in kislih olj za krmo 

testirajo glede vsote dioksinov in 

dioksinom podobnih PCB.  

 

 V integriranih obratih za 

drobljenje in rafiniranje se 

lahko torej milnice varno vrnejo 

v moko. 
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 4.4 Kemično rafiniranje: proizvodnja sončničnih deodestilatov 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

         

Dioksin K srednja velika 4 Potencialni vir kontaminacije z 

dioksinom med rafiniranjem olja je 

belilna zemlja. Med kemičnim 

rafiniranjem se dioksini zgostijo v 

deodestilatih. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost 

dioksina v posamičnem krmilu 

rastlinskega izvora na 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ), vsoto dioksina in 

dioksinom podobnih PCB pa na 

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

Proizvodi, namenjeni živalski krmi, z 

vsebnostjo nezaželenih snovi, ki 

presega zakonsko določeno mejno 

vrednost, se ne smejo mešati za 

namene razredčenja z istimi ali drugimi 

proizvodi za živalsko krmo (Direktiva 

2002/32/ES). 

 

V skladu z Uredbo (EU) št. 225/2012 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 o 

higieni krme se vse serije deodestilatov 

za krmo testirajo glede vsote dioksinov 

in dioksinom podobnih PCB.  

FEDIOL je razvil kodeks ravnanja 

glede pogojev nabave sveže belilne 

zemlje za rafiniranje olj, ki kot zgornjo 

vrednost vključuje mejno vrednost za 

dioksin in dioksinom podobne PCB, ki 

znaša 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

Kupujte svežo belilno zemljo od 

dobaviteljev, ki izpolnjujejo 

specifikacije združenja FEDIOL, 

naštete v njegovem kodeksu 

ravnanja glede pogojev nabave 

sveže belilne zemlje za rafiniranje 

olj. 

 

Deodestilate iz kemičnega 

rafiniranja je prepovedano 

uporabljati za krmo, razen če so bili 

obdelani tako, da ravni dioksinov 

ustrezajo mejnim vrednostim iz 

Direktive 2002/32/ES o nezaželenih 

snoveh (glej tudi informativni list 

združenja FEDIOL o obdelanih 

deodestilatih za krmo, ref. 

št. 12SAF196). 

Maščobni proizvodi, pridobljeni s 

postopki rafiniranja serij, ki v isti 

opremi združujejo fizikalno in 

kemično rafiniranje, se lahko 

uporabljajo za krmo, če se z analizo 

dokaže, da so upoštevane mejne 

vrednosti za dioksin in ostanke 

pesticidov. 

 

Kupujte svežo belilno zemljo od 

dobaviteljev, ki izpolnjujejo 

specifikacije združenja FEDIOL, 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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 naštete v njegovem kodeksu 

ravnanja glede pogojev nabave 

sveže belilne zemlje za rafiniranje 

olj. 

 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali rodenticidov, 

nad MRL 

K srednja srednja 3 Redno spremljanje ostankov 

pesticidov na sončničnih semenih 

kaže, da ravni ostankov ostajajo v 

okviru zakonsko določenih mejnih 

vrednosti. Vendar se med kemičnim 

rafiniranjem dioksini zgostijo v 

destilatih. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa 

mejne vrednosti za ostanke pesticidov. 

Navedena uredba dovoljuje uporabo 

faktorja prenosa za dovoljene pesticide 

v predelanih proizvodih, če je varnost 

krme zagotovljena. 

  

Ostanki pesticidov, kot so 

navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K srednja velika 4 Nekateri od prepovedanih pesticidov 

so lahko prisotni v okolju. 

Verjetnost, da se odkrijejo v 

surovem sončničnem olju, je kljub 

temu zelo majhna, vendar se med 

rafiniranjem zgostijo v destilatih 

maščobnih kislin.  

Direktiva 2002/32/ES določa mejne 

vrednosti za številne ostanke 

pesticidov v krmi. 

Deodestilate iz kemičnega 

rafiniranja je prepovedano 

uporabljati za krmo, razen če so bili 

obdelani tako, da ravni ostankov 

pesticidov ustrezajo mejnim 

vrednostim iz Direktive 2002/32/ES 

o nezaželenih snoveh (glej tudi 

informativni list FEDIOL o obdelanih 

deodestilatih za krmo, ref. 

št. 12SAF196).  
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 5. Hidrogeniranje sončničnega olja 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Nikelj  K majhna velika 3 Nikelj se uporablja kot 

katalizator pri hidrogeniranju 

(strjevanju) olja.  

 Pomožna tehnološka sredstva, ki 

pridejo v neposreden stik z oljem, 

morajo biti sredstva za uporabo za 

živila ali sredstva, primerna za živila. 

Prefiltrirajte strjeno olje. 

 

Vsebnost niklja v strjenih oljih 

članov združenja FEDIOL je 

precej pod 20 ppm. 
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 A. Skladiščenje in prevoz sončničnih semen in sončnične moke 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  
VERJETNO

ST  
RESNOST  

RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV 

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Toksini iz materialov za 

zatiranje škodljivih 

organizmov 

K majhna velika 3 Zastrupljena zrna iz odprtih zabojnikov lahko 

pristanejo v živilski verigi. 

 Uporabiti je treba program 

zatiranja škodljivih 

organizmov, ki je primeren 

za živilsko verigo. 

 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali rodenticidov, 

nad MRL 

K srednja srednja 3 Uporaba pesticidov na oljnicah po žetvi je 

kritična zaradi omejenega časa, ki je na voljo za 

razgradnjo pesticidov. Države izvoznice oljnic 

uporabljajo pozitivne sezname za uporabo 

pesticidov, pri čemer za nekatere snovi obstaja 

možnost, da niso v skladu z evropsko 

zakonodajo, predvsem v primeru mehkih semen, 

kot so sončnična. Pesticid, uporabljen pri 

skladiščenju in prevozu predhodnih tovorov, 

lahko kontaminira sončnična  semena. 

Z Uredbo (ES) št. 396/2005 je 

prepovedano dajati v promet 

proizvode, pri katerih niso 

upoštevane MRL, določene v 

prilogi k navedeni uredbi. 

Podjetja za prevoz in 

skladiščenje morajo 

pesticide uporabljati 

pravilno in to uporabo 

dokumentirati. V 

nasprotnem primeru 

morajo preveriti, da so 

ravni ostankov pesticidov, 

uporabljenih med 

prevozom in 

skladiščenjem, skladne z 

zakonodajo EU. 

 

Kontaminacija s 

predhodnim tovorom med 

prevozom s kmečkim 

vozom, tovornjakom ali 

baržo ali čezoceansko ladjo 

K majhna velika 3 Prevoz oljnic in moke iz oljnic praviloma ne 

poteka s prevoznimi sredstvi, namenjenimi 

prevozu živil ali krme. 

 Prevozna podjetja morajo 

kmečke vozove, 

tovornjake, barže in 

čezoceanske ladje pred 

natovarjanjem očistiti. 

Preverjanje čistoče pred 

natovarjanjem. 

 

Kontaminacija s 

predhodnim tovorom med 

skladiščenjem 

K majhna velika 3 Oljnice in moke iz oljnic se lahko kontaminirajo z 

mikotoksini, ki so jih vsebovali predhodni tovori. 

 Podjetja za skladiščenje 

morajo prostore pred 

uporabo očistiti in pred 

uporabo preveriti, da so 

čisti. 
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 Ponarejanje z melaminom K majhna srednja 2 V analitičnem smislu melamin posnema 

beljakovine. 

Direktiva 2002/32/ES določa 
mejno vrednost 2,5 mg/kg za 
melamin v posamičnih krmilih. 

  

 

 

 Novo 

B. 

Prevoz sončničnega olja in iz njega pridobljenih proizvodov za 

krmo s cestno cisterno, železniško cisterno, baržo ali ladjo za 

obalno plovbo (razen s čezoceansko ladjo). 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija s 

predhodnim tovorom 

        

- Cestne cisterne, 
železniške cisterne in 
barže  

K srednja velika 4 Cestne cisterne in barže so se morda 

uporabljale za proizvode, ki niso 

združljivi z živili ali krmo, kot so 

petrokemični proizvodi. 

 Pri cestnih cisternah in 

baržah, ki niso namenjene 

samo prevozu živil in krmil, je 

treba izvesti validiran 

postopek čiščenja. 

 

– Cestne cisterne, cisterne 

zabojniki, železniške cisterne 

in barže v skladu s standardi 

EU za prevoz živil 

K majhna velika 3 Rastlinska olja se večinoma prevažajo 

s prevoznimi sredstvi, namenjenimi 

prevozu živil. 

V skladu z Uredbo (ES) 

št. 852/2004 o higieni živil je 

treba tekoča živila prevažati v 

cestnih cisternah, železniških 

cisternah in baržah, 

namenjenih prevozu živil. 

Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz 

neembaliranih olj in maščob, 

namenjenih neposredni 

uporabi kot živila, s cestnimi 

cisternami in cisternami 

zabojniki (ref. št. 07COD138). 

Preverite predhodne tovore z 

uporabo praktičnega vodnika 

združenja FEDIOL za 

predhodne tovore za 

prevozna sredstva in obloge v 

cisternah (ref. 

št. 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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 – Ladje za obalno plovbo s 

cisternami v skladu s 

standardi EU za prevoz živil 

K majhna velika 3 Absolutni minimum za ladje za obalno 

plovbo s cisternami za olja in maščobe 

na kratkih plovbah v EU je, da imajo kot 

neposredne predhodne tovore bodisi 

proizvod, ki je krmilo, bodisi proizvod, ki 

je na seznamu dovoljenih predhodnih 

tovorov EU iz Direktive 96/3/ES. 

Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz 

neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje 

(ref. št. 14COD152) (vključno 

z operativnimi postopki 

združenja FOSFA). 

Preverite predhodne tovore z 

uporabo praktičnega vodnika 

združenja FEDIOL za 

predhodne tovore za 

prevozna sredstva in obloge v 

cisternah (ref. 

št. 07COD143F). Potrdilo o 

skladnosti, čistoči in 

primernosti ladijskih cistern, ki 

ga je izdal nadzorni član 

združenja FOSFA. 

Kombinirano spričevalo 

poveljnika ladje, ki ga je izdalo 

združenje FOSFA, podpisal 

pa kapitan/prvi častnik, ali 

enakovredna izjava, ki jo je 

podpisal lastnik ladje ali 

njegov pooblaščeni zastopnik 

ter je veljavna pred vsakim 

natovarjanjem ali prenosom 

tovora. 

 

Kontaminacija s čistilnimi 

sredstvi 

        

– Cestne cisterne, železniške 

cisterne in barže 

K srednja srednja 3 Povečano tveganje na čistilnih 

postajah, ki na istem mestu čistijo 

cisterne za krmo in kemične snovi. 

Kodeks ravnanja združenja 
FEDIOL za prevoz 
neembaliranih olj in maščob v 
Evropsko unijo ali znotraj nje 
(ref. št. 14COD152). 
 

Uporabite dobre prakse za 

čiščenje cistern. 

 

 

 

– Ladje za obalno plovbo s 

cisternami 

K srednja srednja 3 Povečano tveganje v primeru, da ladja 

za obalno plovbo ni namenjena krmi ali 

živilom. 

Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz 

neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje 

(ref. št. 14COD152) (vključno 

z operativnimi postopki 

združenja FOSFA). 

Potrdilo o skladnosti, čistoči in 

primernosti ladijskih cistern, ki 

ga je izdal nadzorni član 

združenja FOSFA. 

Kombinirano spričevalo 

poveljnika ladje, ki ga je izdalo 

združenje FOSFA, podpisal 

pa kapitan/prvi častnik, ali 

 

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

podpisal lastnik ladje ali 

njegov pooblaščeni zastopnik 

ter je veljavna pred vsakim 

natovarjanjem ali prenosom 

tovora.  

Grelne ali hladilne tekočine 

iz opreme 

        

– Cestne cisterne  K majhna velika 3 Uporabijo se cisterne iz nerjavnega 

jekla, ki se ogrevajo s hladilno tekočino 

iz motorja prek sistema z dvojnimi 

stenami (in ne prek tuljav).  

Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz 

neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje 

(14COD152). 

Uporaba grelnih tekočin v 

sistemih za neposredno 

segrevanje je prepovedana. 

 

– Železniške cisterne, 

tankerske barže  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ladje za obalno plovbo s 
cisternami 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

majhna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

majhna 

velika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

velika 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Strupene grelne tekočine se morda še 

vedno uporabljajo. Vendar je zaradi 

razmeroma nizkih temperatur za 

segrevanje, ki se uporabljajo pri 

prevozu, verjetnost odtekanja grelnih 

tekočin v proizvod majhna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strupene grelne tekočine se morda še 

vedno uporabljajo. Vendar je zaradi 

razmeroma nizkih temperatur za 

Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz 

neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje 

(14COD152). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz 

neembaliranih olj in maščob v 

Grelne tuljave železniških 

cistern morajo biti iz 

nerjavnega jekla. 

Če se uporabljajo grelne 

tekočine, mora prevoznik olja 

zagotoviti dokumentacijo o 

možnih neto izgubah in po 

potrebi opraviti ustrezno 

analizo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če se uporabljajo grelne 

tekočine, mora prevoznik olja 

zagotoviti dokumentacijo o 

Priporočeno je segrevanje z 

vročo vodo ali paro. 

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

prevozu, verjetnost odtekanja grelnih 

tekočin v proizvod majhna. 

Evropsko unijo ali znotraj nje 

(14COD152) (vključno z 

operativnimi postopki 

združenja FOSFA). 

možnih neto izgubah in po 

potrebi opraviti ustrezno 

analizo. 

Tujki F srednja srednja 3   V načrtu za kakovost je treba 

zahtevati polnjenje cistern z 

rafiniranimi olji pod streho. 

 

Ponarejanje K/F/B srednja srednja 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je 

prišlo pri prevozu olj v državah 

njihovega izvora. 

Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz 

neembaliranih olj in maščob, 

namenjenih neposredni 

uporabi kot živila, s cestnimi 

cisternami in cisternami 

zabojniki (ref. št. 07COD138). 

Analizirajte vse vhodne serije. 

Uporaba minimalnih obveznih 

zahtev iz Kodeksa ravnanja 

združenja FEDIOL za prevoz 

neembaliranih olj in maščob, 

namenjenih neposredni 

uporabi kot živila, s cestnimi 

cisternami in cisternami 

zabojniki, kot sta 

razpoložljivost podatkov o 

lokaciji tovornjaka med vožnjo 

in zapečatenje cisterne (ref. 

št. 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/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. Skladiščenje sončničnega olja 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija, ker ni 

ločevanja (kontaminacija iz 

predhodnih tovorov, uporaba 

neustreznih spojev, 

souporaba opreme) 

K majhna velika 3 Ta razvrstitev tveganja velja za 

terminale, v katerih se skladiščijo 

kemikalije in rastlinska olja. Manj 

tveganja je, če terminal za 

skladiščenje rastlinskega olja v 

cisternah uporablja seznam EU 

dovoljenih predhodnih tovorov med 

prevozom po morju. Najmanjše 

tveganje je pri skladiščenju 

rastlinskega olja v cisternah, 

namenjenih skladiščenju živil. 

Terminali v EU, v katerih se 

skladiščijo olja in maščobe za 

uporabo v prehrani, morajo 

uporabljati HACCP (Uredba 

(ES) št. 852/2004). 

 

Skladiščni rezervoarji so 

namenjeni živilom ali krmi. V 

nasprotnem primeru morajo 

biti skladiščne cisterne 

skladne vsaj s pravili EU o 

predhodnih tovorih, ki so bila 

za pomorski promet določena 

v Direktivi 96/3/ES. 

 

Kontaminacija s čistilnimi 

sredstvi 

K majhna velika 3 Ta razvrstitev tveganja velja za 

terminale, v katerih se skladiščijo 

kemikalije in rastlinska olja. Morda 

se ne uporabljajo čistilna sredstva, 

ki so primerna za uporabo v živilski 

industriji. V terminalih z rezervoarji v 

EU, ki uporabljajo HACCP ter kjer 

se rastlinska olja in kemikalije 

skladiščijo ločeno, je verjetnost 

uporabe napačnih čistilnih sredstev 

zelo majhna. 

 Čistilna sredstva morajo biti 

primerna za uporabo v živilski 

industriji. 

 

 

Topilo iz sredstva za 

površinsko zaščito 

K majhna velika 3 Topila iz sredstev za osnovno 

površinsko zaščito, ki prehajajo v 

olje in lahko med rafiniranjem 

pristanejo v destilatih maščobnih 

kislin. 

 Uporabljajte cisterne iz 

nerjavnega jekla oziroma, v 

primeru uporabe cistern z 

novo površinsko zaščito, ne 

dovajajte FAD. 

 

Grelne tekočine iz 

pokvarjene opreme 

K majhna velika 3 Strupene grelne tekočine se morda 

še vedno uporabljajo. Vendar je 

zaradi razmeroma nizkih temperatur 

za segrevanje, ki se uporabljajo pri 

 Če se uporabljajo grelne 

tekočine, mora podjetje za 

skladiščenje zagotoviti 

dokumentacijo o neto izgubah 

Priporočeno je segrevanje z 

vodo in paro. 
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 skladiščenju, verjetnost odtekanja 

grelnih tekočin v proizvod majhna. 

in po potrebi opraviti ustrezno 

analizo.  

Nepravilna uporaba 

dodatkov 

K majhna velika 3 Dodatki, dovoljeni v živilskem olju, ki 

se dodajo olju, namenjenemu krmi – 

ali obratno –, pri čemer za to 

uporabo morda niso bili odobreni. 

 Dogovorite se o jasnih 

specifikacijah glede uporabe 

dodatkov. 

Zloraba dodatkov 

Ponarejanje z mineralnimi 

olji 

 majhna velika 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je 

prišlo v državah izvora. Nadzor je bil 

okrepljen in verjetnost ponarejanja 

se je zmanjšala. 
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 D. Prevoz sončničnega olja s čezoceansko ladjo 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija med 

prevozom 

        

– Kontaminacija s predhodnim 

tovorom, ki je prisoten v 

cisternah ali ceveh 

K srednja  srednja 3  Absolutni minimum za čezoceanske 

ladje za prevoz jedilnih olj in 

maščob v EU je, da imajo kot 

neposredne predhodne tovore 

bodisi proizvod, ki je krmilo, bodisi 

proizvod, ki je na seznamu EU 

dovoljenih predhodnih tovorov iz 

Direktive 96/3/ES. 

V skladu z Direktivo 96/3/ES 

(odstopanje od Uredbe (ES) 

št. 852/2004) je treba preveriti 

predhodni tovor.   

 

 

Pogodbe združenja FOSFA prodajalca 

zavezujejo, da mora kupcu sporočiti tri 

predhodne tovore med pomorskim 

prevozom olj in maščob. 

 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje (ref. 

št. 14COD152) (vključno z operativnimi 

postopki združenja FOSFA). 

 

EU ni zakonsko uredila pomorskega 

prevoza olj in maščob za krmo. 

Potrdilo o skladnosti, čistoči in 

primernosti ladijskih cistern, ki 

ga je izdal nadzorni član 

združenja FOSFA. 

Kombinirano spričevalo 

poveljnika ladje, ki ga je izdalo 

združenje FOSFA, podpisal 

pa kapitan/prvi častnik, ali 

enakovredna izjava, ki jo je 

podpisal lastnik ladje ali 

njegov pooblaščeni zastopnik 

ter je veljavna pred vsakim 

natovarjanjem ali prenosom 

tovora. 

 

       Uporaba namenskih 

cevovodov pri natovarjanju in 

raztovarjanju. 

 

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

sredstvi  

K majhna  velika 3 Pomorska podjetja običajno 

upoštevajo dobro prakso. 

 Preverite ladijski dnevnik.   

Grelne tekočine (Thermal 

heating fluids – THF) iz 

opreme 

K majhna velika 3 Strupene grelne tekočine se morda 

še vedno uporabljajo. Vendar je 

zaradi razmeroma nizkih temperatur 

za segrevanje, ki se uporabljajo pri 

prevozu, verjetnost odtekanja 

grelnih tekočin v proizvod majhna. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje (vključno 

z operativnimi postopki združenja 

FOSFA). 

Če se uporabljajo grelne 

tekočine, mora prevoznik olja 

zagotoviti dokumentacijo o 

možnih neto izgubah in po 

potrebi opraviti ustrezno 

analizo. 

Priporočeno je segrevanje z 

vodo in paro. 

Hidravlična olja iz 

prenosnih črpalk 

K majhna velika 3 Hidravlična olja iz prenosnih črpalk 

so lahko strupena. 

 Uporaba prenosnih črpalk z 

jasno ločitvijo hidravličnega 

motorja od črpalke. Če te ni, 

je treba uporabiti hidravlično 

olje, ki je primerno za živila. 

V hidravličnih motorjih, ki so 

neposredno povezani s 

črpalko, je mogoče neželeno 

prehajanje hidravličnega olja v 

rastlinsko olje v primeru okvare 

tesnila. 

Ponarejanje z mineralnimi 

olji 

 majhna velika 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je 

prišlo v državah izvora. Nadzor je bil 

okrepljen in verjetnost ponarejanja 

se je zmanjšala. 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.1) Proizvodnja rafiniranega olja 

Proizvodnja rafiniranega olja 

(3.2) Proizvodnja destilatov 
maščobnih kislin 

(3.4) Proizvodnja deodestilatov 

Proizvodnja kislih olj oljne ogrščice 

 
(3.3) Proizvodnja kislih olj 

Proizvodnja deodestilatov oljne 
ogrščice 

 

(3) Rafiniranje 

ZUNAJ EU 

INDUSTRIJA KRME 
V EU 

Črke v oklepajih se nanašajo na črke na naslednjih listih. 

ZNOTRAJ 
EU 

(1) Pridelava palmovih plodov 

       Palmovi plodovi 

(A) Prevoz v stiskalnico olja 

Palmova 

semena 

(2) Proizvodnja surovega olja 

Sušenje in predelava palmovih 
semen Skladiščenje 

(P
ol

ša
rž

no
 

ra
fin

ira
nj

e)
 

Destilati maščobnih 
kislin 

 
Deodestilati 

Kisla olja 

(C) 

Skladiščenje 

(B) Prevoz 

Predelava grozdov plodov 

 Rafiniranje 

 
Proizvodnja 

rafiniranega, beljenega 
in dezodoriranega olja 

Surovo olje 

Rafinirano, beljeno in 
dezodorirano olje 

Rafinirane, beljene in dezodorirane frakcije 

(B) Prevoz 

Frakcioniranje 

Rafiniran
o, beljeno 

in 
dezodorir

ano olje 

(4) Cepitev Glicerin 

Smola 

Rafinirano olje 

Frakcioniranje Frakcionirani 
proizvodi 

palmovega olja 

Maščobne kisline iz 
cepitve 

(B) Prevoz 

(D) Prevoz s 

čezoceansko ladjo 

(B) Prevoz 

Mešanje (C)Skladiščenje 

(B) Prevoz 

(B) Prevoz 

Skladiščenje in 

prevoz  

Shematski prikaz proizvodne verige palmovega olja in olja iz palmovih semen za krmo  

v EU 

EU 



 

Vodnik EFISC – Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, pridobljenih z drobljenjem semen oljnic in rafiniranjem rastlinskega olja 

 110 

Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen 8. Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz 

palmovih semen 

 1. Pridelava palmovih plodov* 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KAT

.  

VERJETN

OST  
RESNOST

* 

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Ostanki pesticidov, tj. herbicidov, 

insekticidov, fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K    Države izvoznice palmovega olja (Indonezija, Malezija in druge, 

na primer države iz Južne Amerike in Afrike) uporabljajo 

pozitivne sezname za uporabo pesticidov med pridelavo, pri 

čemer za nekatere snovi obstaja možnost, da so v nasprotju z 

evropsko zakonodajo o dovoljenih vrednostih ostankov 

pesticidov. Do zdaj v palmovem olju in olju iz palmovih semen 

niso bili odkriti ostanki pesticidov.  

Z Uredbo (ES) št. 396/2005 je 

prepovedano dajati v promet proizvode, 

pri katerih niso upoštevane MRL, 

določene v prilogah. V Uredbi (ES) 

št. 178/2006 je določena Priloga I, ki 

vsebuje seznam živil in krme, za katere 

veljajo mejne vrednosti za ostanke 

pesticidov. V Uredbi (ES) št. 149/2008 

so določene priloge II, III in IV, v katerih 

so določene mejne vrednosti za 

ostanke pesticidov za proizvode iz 

Priloge I.  

  

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 dokumenta o metodologiji. 
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semen 

 

2. Proizvodnja surovega palmovega olja in surovega olja iz palmovih 

semen* 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  
VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kemikalije za kotle K    Povečano tveganje v obratih, ki nimajo 

dobrih proizvodnih praks. 

  Para (s kemikalijami za kotle), ki pride v 

neposreden stik s proizvodom, mora biti primerna 

za uporabo v živilski industriji. 

Ostanki pesticidov, tj. herbicidov, 

insekticidov, fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K    Redno spremljanje ostankov pesticidov 

kaže, da so ti ostanki v surovem palmovem 

olju redko prisotni, če pa že so, so vedno v 

okviru zakonsko določenih mejnih 

vrednosti.  

Uredba (ES) št. 396/2005 

določa mejne vrednosti za 

ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo 

faktorja predelave/koncentracije 

za pesticide v predelanih 

proizvodih, če je varnost hrane 

zagotovljena. V stališču 

združenja FEDIOL (11SAF181) 

je ugotovljeno, da bi bilo treba 

na podlagi povprečne vsebnosti 

olja v palmovih plodovih, ki 

znaša od 50 % do 55 %, in 

palmovih semenih, ki znaša 45 

%, za določitev MRL v 

palmovem olju in olju iz 

palmovih semen uporabiti faktor 

predelave 2. 

  

Ostanki pesticidov, kot so 

navedeni v Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v živalski krmi 

K    Nekateri od prepovedanih pesticidov so 

lahko prisotni v okolju. Vendar je 

verjetnost, da se odkrijejo v surovem 

palmovem olju ali surovem olju iz palmovih 

semen, zelo majhna.  

Direktiva 2002/32/ES določa 

mejne vrednosti za številne 

ostanke pesticidov v krmi. 

  

Recikliranje kontaminiranih 

maščob iz lovilcev maščob v 

K    Odpadna voda je lahko kemično 

kontaminirana. 

  Maščoba iz lovilcev maščob v odpadni vodi se ne 

sme reciklirati za uporabo v prehrani. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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semen 
odpadni vodi 

Hidravlična olja ali maziva iz 

opreme 

K    Hidravlična olja in maziva lahko vsebujejo 

strupene spojine. 

  Prerekvizitni program mora preprečevati 

kontaminacijo proizvoda s hidravličnimi olji ali 

mazivi, ki niso primerna za živila, ter čim bolj 

zmanjšati tveganje kontaminacije proizvoda s 

hidravličnimi olji in mazivi, primernimi za živila. 

Prerekvizitni program lahko vključuje 

evidentiranje uporabljenih količin. 

Nizozemska mejna vrednost DPP za C(10–40) v 

oljih je 400 mg/kg. 

Tujki F    Lahko so prisotni tujki.   Vzpostavljen mora biti sistem za odstranjevanje 

morebitnih tujkov. 

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 dokumenta o metodologiji. 
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semen  

  

Pripomočki: rafiniranje in predelava palmovega olja in olja iz 

palmovih semen  

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Hidravlična olja ali maziva iz 

opreme 

K majhna velika 3 Hidravlična olja in maziva lahko vsebujejo 

strupene spojine. 

 Prerekvizitni program mora 

preprečevati kontaminacijo proizvoda 

s hidravličnimi olji ali mazivi, ki niso 

primerna za živila, ter čim bolj 

zmanjšati tveganje kontaminacije 

proizvoda s hidravličnimi olji in 

mazivi, primernimi za živila. 

Prerekvizitni program lahko vključuje 

evidentiranje uporabljenih količin. 

 

Onesnaževala v vodi, kot sta PFOS 

in PFOA 

 

K majhna srednja 2 Voda se uporablja v postopkih drobljenja in 

rafiniranja. 

V skladu z Uredbo (ES) 

št. 183/2005 mora biti voda, 

uporabljena pri proizvodnji krme, 

ustrezne kakovosti. 

  

Čistilna sredstva in kemikalije za 

kotle 

K srednja srednja 3 Čistilna sredstva in para (z uporabo kemikalij 

za kotle) pridejo v stik s proizvodom. 

 Čistilna sredstva, ki se uporabljajo v 

proizvodnem sistemu, je treba sprati. 

Čistilna sredstva in kemikalije za 

kotle morajo biti primerni za uporabo 

v živilski industriji. 

 

Grelne tekočine (Thermal heating 

fluids – THF) iz opreme 

 

K srednja velika 4 THF morda še vedno uporabljajo nosilci 

dejavnosti, ki niso člani združenja FEDIOL. 

V skladu s Kodeksom ravnanja 

združenja FEDIOL v zvezi s 

segrevanjem jedilnih olj med 

predelavo uporaba THF ni 

dovoljena. 

Uporabite segrevanje z vročo vodo 
ali paro. V nasprotnem primeru je 
treba z nadzornim ukrepom 
zagotoviti, da se prepreči 
kontaminacija proizvoda z grelno 
tekočino. 

 

  

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

 3. 
Rafiniranje  

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Onesnaževala v pomožnih 

tehnoloških sredstvih  

(alkalna raztopina, kisline), 

kot je živo srebro v 

kavstični sodi 

K majhna velika 3 Pomožna tehnološka 

sredstva pridejo v stik s 

proizvodom. 

 Pomožna tehnološka sredstva, ki 

pridejo v stik z oljem, morajo biti 

primerna za živila ali se uporabljati za 

živila. 
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen 
 3.1 Proizvodnja rafiniranega palmovega olja in olja iz palmovih semen 

DEJAVNIK 

TVEGANJA  
KAT.  VERJETNOST  RESNOST  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Dioksin iz belilne 

zemlje 

K majhna velika 3 Potencialni vir kontaminacije z 

dioksinom med rafiniranjem olja je 

belilna zemlja. Vendar pa raven 

odmerka belilne zemlje med rafiniranjem 

znaša le 1–3 %. Dioksin med destilacijo 

deloma izpari. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost dioksina v 

posamičnem krmilu rastlinskega izvora na 

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

dioksinom podobnih PCB pa na 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Združenje FEDIOL je razvilo kodeks ravnanja glede 

pogojev nabave sveže belilne zemlje za rafiniranje 

olj, ki kot zgornjo vrednost vključuje mejno vrednost 

za dioksin in dioksinom podobne PCB, ki znaša 

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

Kupujte svežo belilno zemljo od 

dobaviteljev, ki izpolnjujejo specifikacije 

združenja FEDIOL, naštete v njegovem 

kodeksu ravnanja glede pogojev nabave 

sveže belilne zemlje za rafiniranje olj. 

 

Ostanki 

pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad 

MRL 

K majhna srednja 2 Redno spremljanje ostankov pesticidov 

kaže, da so ti ostanki v surovem 

palmovem olju redko prisotni, če pa že 

so, so vedno v okviru zakonsko 

določenih mejnih vrednosti. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne vrednosti 

za ostanke pesticidov. Navedena uredba dovoljuje 

uporabo faktorja predelave/koncentracije za 

pesticide v predelanih proizvodih, če je varnost 

krme zagotovljena. V stališču združenja FEDIOL 

(11SAF181) je ugotovljeno, da bi bilo treba na 

podlagi povprečne vsebnosti olja v palmovih 

plodovih, ki znaša od 50 % do 55 %, in palmovih 

semenih, ki znaša 45 %, za določitev MRL v 

palmovem olju in olju iz palmovih semen uporabiti 

faktor predelave 2. 

  

Ostanki 

pesticidov, kot so 

navedeni v 

Direktivi 2002/32/

ES o nezaželenih 

snoveh v živalski 

krmi 

K zelo majhna velika 2 Nekateri od prepovedanih pesticidov so 

lahko prisotni v okolju. Vendar je 

verjetnost, da se odkrijejo v surovem 

palmovem olju ali surovem olju iz 

palmovih semen, zelo majhna.  

Direktiva 2002/32/ES določa mejne vrednosti za 

številne ostanke pesticidov v krmi. 

  

Mikrobiološka B majhna srednja 2 Vsebnost vlage (npr. vodna aktivnost) v 

rafiniranih oljih je premajhna za rast 

   

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%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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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen 
kontaminacija 

 

bakterij. 

Tujki, kot so 

steklo, les, 

kovine itd. 

F srednja srednja 3   Uporabljajte higienske prakse (npr. zaprte 

sisteme) in filtrirajte pred natovarjanjem. 
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen 

 3.2 

Fizikalno rafiniranje: proizvodnja destilatov maščobnih kislin palmovega 

olja in olja iz palmovih semen 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  RAZ. TVEGANJA  UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

         

Dioksin K srednja velika 4 Potencialna vira kontaminacije z 

dioksinom sta odlaganje v okolje 

in belilna zemlja. Ta dioksin lahko 

med fizikalno destilacijo preide na 

destilate maščobnih kislin. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost 

dioksina v posamičnem krmilu 

rastlinskega izvora na 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ), vsoto dioksina in 

dioksinom podobnih PCB pa na 1,5 ng/kg 

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

Proizvodi, namenjeni živalski krmi, z 

vsebnostjo nezaželenih snovi, ki presega 

zakonsko določeno mejno vrednost, se ne 

smejo mešati za namene razredčenja z 

istimi ali drugimi proizvodi za živalsko 

krmo (Direktiva 2002/32/ES). 

V skladu z Uredbo (EU) št. 225/2012 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 o 

higieni krme se vse serije destilatov 

maščobnih kislin za krmo testirajo glede 

vsote dioksinov in dioksinom podobnih 

PCB.  

Združenje FEDIOL je razvilo kodeks 

ravnanja glede pogojev nabave sveže 

belilne zemlje za rafiniranje olj, ki kot 

zgornjo vrednost vključuje mejno vrednost 

za dioksin in dioksinom podobne PCB, ki 

znaša 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

To tveganje je mogoče 

obvladovati s: 

– pozitivnim sproščanjem serije ali 

– filtriranjem dioksina z aktivnim ogljem. 

 

 

Kupujte svežo belilno zemljo od 

dobaviteljev, ki izpolnjujejo specifikacije 

združenja FEDIOL, naštete v njegovem 

kodeksu ravnanja glede pogojev nabave 

sveže belilne zemlje za rafiniranje olj. 

 

Ostanki pesticidov, 

tj. herbicidov, 

insekticidov, 

K majhna srednja 2 Redno spremljanje ostankov 

pesticidov kaže, da so ti ostanki v 

surovem palmovem olju redko 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. 

Navedena uredba dovoljuje uporabo 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen 
fungicidov ali 

rodenticidov, nad 

MRL 

prisotni, če pa že so, so vedno v 

okviru zakonsko določenih mejnih 

vrednosti. 

faktorja predelave/koncentracije za 

pesticide v predelanih proizvodih, če je 

varnost krme zagotovljena. 

Ostanki pesticidov, 

kot so navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES 

o nezaželenih 

snoveh v živalski 

krmi 

K majhna velika 3 Nekateri od prepovedanih 

pesticidov so lahko prisotni v 

okolju. Vendar je verjetnost, da se 

odkrijejo v surovem palmovem olju, 

zelo majhna.  

Direktiva 2002/32/ES določa mejne 

vrednosti za številne ostanke pesticidov v 

krmi. 

Neskladen proizvod se ne sme uporabljati 

za krmila. 

 

PAO v destilatih 

maščobnih kislin 

palmovih semen 

K velika srednja 4 Lahki PAO se med dezodoracijo 

zgostijo v destilatu maščobne 

kisline. Pri dodajanju aktivnega 

oglja se težki PAO odstranijo. 

 Neskladen proizvod se ne sme uporabljati 

za krmila. 

Za olje iz palmovih 

semen ima GMP+ 

International mejno 

vrednost za štiri PAO, 

benzo(a)piren, 

benz(a)antracen, 

benzo(b)fluoranten in 

krizen, ki znaša 

400 μg/kg. 

OVOCOM (DPP) ima 

mejno vrednost za 

BaP, ki za krmne 

maščobe znaša 50 

μg/kg. 
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen 

 3.3 

Kemično rafiniranje: Proizvodnja milnic in kislih olj iz palmovih plodov 

in palmovih semen (brez deodestilatov) 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  
VERJETN

OST  
RESNOST  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K majhna srednja 2 Redno spremljanje ostankov pesticidov kaže, da so ti 

ostanki v surovem palmovem olju redko prisotni, če 

pa že so, so vedno v okviru zakonsko določenih 

mejnih vrednosti. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za pesticide v 

predelanih proizvodih, če je varnost krme 

zagotovljena. 

  

Ostanki pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K zelo 

majhna 

velika 2 Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko prisotni 

v okolju. Vendar je verjetnost, da se odkrijejo v 

surovem palmovem olju ali surovem olju iz palmovih 

semen, zelo majhna.  

Direktiva 2002/32/ES določa mejne 

vrednosti za številne ostanke pesticidov v 

krmi. 

  

Dioksin K zelo 

majhna 

velika 2 Na informativnem listu združenja FEDIOL o 

drobljenju in rafiniranju v zvezi s proizvodnjo milnic 

(ref. št. 12SAF183) je navedeno, da je raven 

onesnaževal, topnih v olju, v milnicah podobna kot v 

surovih oljih.  

V skladu z Uredbo (EU) št. 225/2012 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 o 

higieni krme se vse serije milnic in kislih olj 

za krmo testirajo glede vsote dioksinov in 

dioksinom podobnih PCB.  
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen 

 3.4 

Kemično rafiniranje: proizvodnja deodestilatov palmovega olja in olja iz 

palmovih semen 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KAT

.  

VERJETN

OST  
RESNOST  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

         

Dioksin K velika velika 4 Potencialni vir kontaminacije z dioksinom med 

rafiniranjem olja je belilna zemlja. Med kemičnim 

rafiniranjem se dioksini zgostijo v deodestilatih. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost 

dioksina v posamičnem krmilu rastlinskega 

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

vsoto dioksina in dioksinom podobnih PCB pa 

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

Proizvodi, namenjeni živalski krmi, z 

vsebnostjo nezaželenih snovi, ki presega 

zakonsko določeno mejno vrednost, se ne 

smejo mešati za namene razredčenja z istimi 

ali drugimi proizvodi za živalsko krmo (Direktiva 

2002/32/ES). 

 

V skladu z Uredbo (EU) št. 225/2012 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 o higieni 

krme se vse serije deodestilatov za krmo 

testirajo glede vsote dioksinov in dioksinom 

podobnih PCB.  

 

Združenje FEDIOL je razvilo kodeks ravnanja 

glede pogojev nabave sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj, ki kot zgornjo vrednost vključuje 

mejno vrednost za dioksin in dioksinom 

podobne PCB, ki znaša 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Deodestilate iz kemičnega 

rafiniranja je prepovedano 

uporabljati za krmo, razen če so 

bili obdelani tako, da ravni 

dioksinov ustrezajo mejnim 

vrednostim iz Direktive 2002/32/ES 

o nezaželenih snoveh (glej tudi 

informativni list združenja FEDIOL 

o obdelanih deodestilatih za krmo, 

ref. št. 12SAF196). 

 

Maščobni proizvodi, pridobljeni s 

postopki rafiniranja serij, ki v isti 

opremi združujejo fizikalno in 

kemično rafiniranje, se lahko 

uporabljajo za krmo, če se z 

analizo dokaže, da so upoštevane 

mejne vrednosti za dioksin in 

ostanke pesticidov. 

 

Kupujte svežo belilno zemljo od 

dobaviteljev, ki izpolnjujejo 

specifikacije združenja FEDIOL, 

naštete v njegovem kodeksu 

ravnanja glede pogojev nabave 

sveže belilne zemlje za rafiniranje 

olj. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen 
 

 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K majhna srednja 3 Redno spremljanje ostankov pesticidov kaže, da so ti 

ostanki v surovem palmovem olju redko prisotni, če 

pa že so, so vedno v okviru zakonsko določenih 

mejnih vrednosti. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za pesticide v 

predelanih proizvodih, če je varnost krme 

zagotovljena. 

  

Ostanki pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

K srednja velika 4 Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko prisotni 

v okolju. Verjetnost, da se odkrijejo v surovem 

palmovem olju ali surovem olju iz palmovih semen, je 

kljub temu zelo majhna, vendar se med rafiniranjem 

zgostijo v destilatih. 

Direktiva 2002/32/ES določa mejne vrednosti 

za številne ostanke pesticidov v krmi. 

Deodestilate iz kemičnega 

rafiniranja je prepovedano 

uporabljati za krmo, razen če so 

bili obdelani tako, da ravni 

ostankov pesticidov ustrezajo 

mejnim vrednostim iz Direktive 

2002/32/ES o nezaželenih snoveh 

(glej tudi informativni list združenja 

FEDIOL o obdelanih deodestilatih 

za krmo, ref. št. 12SAF196). 

 

PAO za deodestilate 

palmovih semen 

K velika srednja 4 Lahki PAO se med dezodoracijo zgostijo v 

deodestilatih. Pri dodajanju aktivnega oglja se težki 

PAO odstranijo. 

 Neskladen proizvod se ne sme 

uporabljati za krmila. 

Za olje iz 
palmovih semen 
ima GMP+ 
International 
mejno vrednost 
za štiri PAO, 
benzo(a)piren, 
benz(a)antracen, 
benzo(b)fluorante
n in krizen, ki 
znaša 400 μg/kg. 
OVOCOM (DPP) 
ima mejno 
vrednost za BaP, 
ki za krmne 
maščobe znaša 
50 μg/kg. 
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen 

 4. 

Ločevanje surovega in rafiniranega olja z vodo, toploto in tlakom ter 

posledično frakcionirano destilacijo za proizvodnjo čistih maščobnih 

kislin in glicerina* 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  

RAZ. 

TVEGANJ

A  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Dioksin iz belilne 

zemlje 

K    Potencialni vir kontaminacije z 

dioksinom med rafiniranjem olja je 

belilna zemlja. Vendar pa raven 

odmerka belilne zemlje med 

rafiniranjem znaša le 1–3 %. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost dioksina 

v posamičnem krmilu rastlinskega izvora na 

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

in dioksinom podobnih PCB pa na 1,5 ng/kg 

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

 

V skladu z Uredbo (EU) št. 225/2012 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 o higieni 

krme je treba vse serije čistih maščobnih kislin iz 

surovega olja za krmo testirati glede vsote 

dioksinov in dioksinom podobnih PCB.  

 

Združenje FEDIOL je razvilo kodeks ravnanja 

glede pogojev nabave sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj, ki kot zgornjo vrednost vključuje 

mejno vrednost za dioksin in dioksinom podobne 

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

TEQ). 

 Neskladen proizvod se ne 

sme uporabljati za krmila. 

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad MRL 

K    Redno spremljanje ostankov pesticidov 

kaže, da so ti ostanki v surovem 

palmovem olju redko prisotni, če pa že 

so, so vedno v okviru zakonsko 

dovoljenih mejnih vrednosti. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne vrednosti 

za ostanke pesticidov. Navedena uredba 

dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za pesticide v predelanih 

proizvodih, če je varnost krme zagotovljena. 

  

Ostanki pesticidov, kot 

so navedeni v 

K    Nekateri od prepovedanih pesticidov so 

lahko prisotni v okolju. Vendar je 

Direktiva 2002/32/ES določa mejne vrednosti za   

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen 
Direktivi 2002/32/ES o 

nezaželenih snoveh v 

živalski krmi 

verjetnost, da se odkrijejo v surovem 

palmovem olju ali surovem olju iz 

palmovih semen, zelo majhna.  

številne ostanke pesticidov v krmi. 

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 dokumenta o metodologiji. 
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen  

 5. Hidrogeniranje destilatov palmovih maščobnih kislin  

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Nikelj  K majhna velika 3 Nikelj se uporablja kot 

katalizator pri hidrogeniranju 

(strjevanju) oljnih proizvodov.  

 Pomožna tehnološka sredstva, ki pridejo v 

neposreden stik z oljem, morajo biti sredstva za 

uporabo za živila ali sredstva, primerna za živila. 

Prefiltrirajte strjen proizvod. 

 

Vsebnost niklja v strjenih oljnih proizvodih 

članov združenja FEDIOL je precej pod 

20 ppm. 

Kongenerji dioksinov 

so se spremenili v 

dioksine z višjo 

strupenostjo 

K srednja velika 4 Zaradi hidrogeniranja z 

nikljem se lahko kongenerji 

dioksinov spremenijo v bolj 

strupene. 

V skladu z Uredbo (EU) 

št. 225/2012 o spremembi 

Uredbe (ES) št. 183/2005 o 

higieni krme je treba vse serije 

hidrogeniranih destilatov 

palmovih maščobnih kislin za 

krmo testirati glede vsote 

dioksinov in dioksinom podobnih 

PCB.  
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen 

 

A. Prevoz grozdov plodov in palmovih semen v stiskalnico olja ter 

skladiščenje palmovih semen* 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  
VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Tujki F    Lahko so prisotni tujki, kot so 
kamni z umazanih tovornjakov in 
delci stekla, poginuli glodavci 
in drevesno 
listje. 

  V tovornih prostorih prevoznih sredstev 
pred natovarjanjem grozdov plodov 
ne sme biti ostankov 
predhodnega tovora. 

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 dokumenta o metodologiji. 
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen 

 

 

No

vo 

B. 

Prevoz palmovega olja in olja iz palmovih semen ter iz njiju pridobljenih 

proizvodov za krmo s cestno cisterno, železniško cisterno, baržo ali ladjo 

za obalno plovbo (razen s čezoceansko ladjo). 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  
VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija s predhodnim 

tovorom 

        

- Cestne cisterne, železniške 
cisterne in barže  

K srednja velika 4 Cestne cisterne in barže so se morda uporabljale za 

proizvode, ki niso združljivi z živili ali krmo, kot so 

petrokemični proizvodi. 

 Pri cestnih cisternah in baržah, ki niso 

namenjene samo prevozu živil in krmil, je 

treba izvesti validiran postopek čiščenja. 

 

– Cestne cisterne, cisterne 

zabojniki, železniške cisterne in 

barže v skladu s standardi EU 

za prevoz živil 

K majhna velika 3 Rastlinska olja se večinoma prevažajo s prevoznimi 

sredstvi, namenjenimi prevozu živil. 

V skladu z Uredbo (ES) 

št. 852/2004 o higieni živil je treba 

tekoča živila prevažati v cestnih 

cisternah, železniških cisternah in 

baržah, namenjenih prevozu živil. 

 

Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz neembaliranih 

olj in maščob, namenjenih 

neposredni uporabi kot živila, s 

cestnimi cisternami in cisternami 

zabojniki (ref. št. 07COD138). 

Preverite predhodne tovore z uporabo 

praktičnega vodnika združenja FEDIOL za 

predhodne tovore za prevozna sredstva in 

obloge v cisternah (ref. št. 07COD143F). 

 

– Ladje za obalno plovbo s 

cisternami v skladu s standardi 

EU za prevoz živil 

K majhna velika 3 Absolutni minimum za ladje za obalno plovbo s cisternami 

za olja in maščobe na kratkih plovbah v EU je, da imajo kot 

neposredne predhodne tovore bodisi proizvod, ki je krmilo, 

bodisi proizvod, ki je na seznamu dovoljenih predhodnih 

tovorov EU iz Direktive 96/3/ES. 

Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz neembaliranih 

olj in maščob v Evropsko unijo ali 

znotraj nje (ref. št. 14COD152) 

(vključno z operativnimi postopki 

združenja FOSFA). 

Preverite predhodne tovore z uporabo 

praktičnega vodnika združenja FEDIOL za 

predhodne tovore za prevozna sredstva in 

obloge v cisternah (ref. št. 07COD143F). 

Potrdilo o skladnosti, čistoči in primernosti 

ladijskih cistern, ki ga je izdal nadzorni član 

združenja FOSFA. Kombinirano spričevalo 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen poveljnika ladje, ki ga je izdalo združenje 

FOSFA, podpisal pa kapitan/prvi častnik, ali 

enakovredna izjava, ki jo je podpisal lastnik 

ladje ali njegov pooblaščeni zastopnik ter je 

veljavna pred vsakim natovarjanjem ali 

prenosom tovora. 

Kontaminacija s čistilnimi 

sredstvi 

        

– Cestne cisterne, železniške 

cisterne in barže 

K srednja srednja 3 Povečano tveganje na čistilnih postajah, ki na istem mestu 

čistijo cisterne za krmo in kemične snovi. 

Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz neembaliranih 

olj in maščob v Evropsko unijo ali 

znotraj nje (ref. št. 14COD152). 

 

 

Uporabite dobre prakse za čiščenje cistern. 

 

. 

 

 

 

– Ladje za obalno plovbo s 

cisternami 

K srednja srednja 3 Povečano tveganje v primeru, da ladja za obalno plovbo ni 

namenjena krmi ali živilom. 

Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz neembaliranih 

olj in maščob v Evropsko unijo ali 

znotraj nje (ref. št. 14COD152) 

(vključno z operativnimi postopki 

združenja FOSFA). 

Potrdilo o skladnosti, čistoči in primernosti 

ladijskih cistern, ki ga je izdal nadzorni član 

združenja FOSFA. 

Kombinirano spričevalo poveljnika ladje, ki 

ga je izdalo združenje FOSFA, podpisal pa 

kapitan/prvi častnik, ali enakovredna izjava, 

ki jo je podpisal lastnik ladje ali njegov 

pooblaščeni zastopnik ter je veljavna pred 

vsakim natovarjanjem ali prenosom tovora.  

 

Grelne ali hladilne tekočine iz 

opreme 

        

– Cestne cisterne  K majhna velika 3 Uporabijo se cisterne iz nerjavnega jekla, ki se ogrevajo s 

hladilno tekočino iz motorja prek sistema z dvojnimi stenami 

(in ne prek tuljav).  

Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz neembaliranih 

olj in maščob v Evropsko unijo ali 

znotraj nje (14COD152). 

Uporaba grelnih tekočin v sistemih za 

neposredno segrevanje je prepovedana. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen – Železniške cisterne, tankerske 

barže  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ladje za obalno plovbo s 
cisternami 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

 

majhna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

majhna 

velika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

velika 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Strupene grelne tekočine se morda še vedno uporabljajo. 

Vendar je zaradi razmeroma nizkih temperatur za 

segrevanje, ki se uporabljajo pri prevozu, verjetnost 

odtekanja grelnih tekočin v proizvod majhna. 

 

 

 

 

 

Strupene grelne tekočine se morda še vedno uporabljajo. 

Vendar je zaradi razmeroma nizkih temperatur za 

segrevanje, ki se uporabljajo pri prevozu, verjetnost 

odtekanja grelnih tekočin v proizvod majhna. 

Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz neembaliranih 

olj in maščob v Evropsko unijo ali 

znotraj nje (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz neembaliranih 

olj in maščob v Evropsko unijo ali 

znotraj nje (14COD152) (vključno z 

operativnimi postopki združenja 

FOSFA). 

Grelne tuljave železniških cistern morajo biti 

iz nerjavnega jekla. 

Če se uporabljajo grelne tekočine, mora 

prevoznik olja zagotoviti dokumentacijo o 

možnih neto izgubah in po potrebi opraviti 

ustrezno analizo.  

 

 

 

Če se uporabljajo grelne tekočine, mora 

prevoznik olja zagotoviti dokumentacijo o 

možnih neto izgubah in po potrebi opraviti 

ustrezno analizo. 

Priporočeno je 

segrevanje z vročo 

vodo ali paro. 

Tujki F srednja srednja 3   V načrtu za kakovost je treba zahtevati 

polnjenje cistern z rafiniranimi olji pod streho. 

 

Ponarejanje K/F/B srednja srednja 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je prišlo pri prevozu olj v 

državah njihovega izvora. 

Kodeks ravnanja združenja 

FEDIOL za prevoz neembaliranih 

olj in maščob, namenjenih 

neposredni uporabi kot živila, s 

cestnimi cisternami in cisternami 

zabojniki (ref. št. 07COD138). 

Analizirajte vse vhodne serije. 

 

Uporaba minimalnih obveznih zahtev iz 

Kodeksa ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob, 

namenjenih neposredni uporabi kot živila, s 

cestnimi cisternami in cisternami zabojniki, 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen kot sta razpoložljivost podatkov o lokaciji 

tovornjaka med vožnjo in zapečatenje 

cisterne (ref. št. 07COD138). 
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen  

 C. Skladiščenje palmovega olja in olja iz palmovih semen 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  
VERJETN

OST  
RESNOST  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija, ker ni 

ločevanja (kontaminacija iz 

predhodnih tovorov, uporaba 

neustreznih spojev, 

souporaba opreme) 

K majhna velika 3 Ta razvrstitev tveganja velja za terminale, v 

katerih se skladiščijo kemikalije in rastlinska 

olja. Manj tveganja je, če terminal za 

skladiščenje rastlinskega olja v cisternah 

uporablja seznam EU dovoljenih predhodnih 

tovorov med prevozom po morju. Najmanjše 

tveganje je pri skladiščenju rastlinskega olja v 

cisternah, namenjenih skladiščenju živil. 

Terminali v EU, v katerih se 

skladiščijo olja in maščobe za 

uporabo v prehrani, morajo 

uporabljati HACCP (Uredba (ES) 

št. 852/2004). 

 

 Skladiščni rezervoarji so namenjeni živilom 

ali krmi. V nasprotnem primeru morajo biti 

skladiščne cisterne skladne vsaj s pravili EU 

o predhodnih tovorih, ki so bila za pomorski 

promet določena v Direktivi 96/3/ES. 

 

Kontaminacija s čistilnimi 

sredstvi 

K majhna velika 3 Ta razvrstitev tveganja velja za terminale, v 

katerih se skladiščijo kemikalije in rastlinska 

olja. Morda se ne uporabljajo čistilna sredstva, 

ki so primerna za uporabo v živilski industriji. V 

terminalih z rezervoarji v EU, ki uporabljajo 

HACCP ter kjer se rastlinska olja in kemikalije 

skladiščijo ločeno, je verjetnost uporabe 

napačnih čistilnih sredstev zelo majhna. 

 Čistilna sredstva morajo biti primerna za 

uporabo v živilski industriji. 

 

 

Topilo iz sredstva za 

površinsko zaščito 

K majhna velika 3 Topila iz sredstev za osnovno površinsko 

zaščito, ki prehajajo v olje in lahko med 

rafiniranjem pristanejo v destilatih maščobnih 

kislin. 

 Uporabljajte cisterne iz nerjavnega jekla 

oziroma, v primeru uporabe cistern z novo 

površinsko zaščito, ne dovajajte FAD. 

 

Grelne tekočine iz 

pokvarjene opreme 

K majhna velika 3 Strupene grelne tekočine se morda še vedno 

uporabljajo. Vendar je zaradi razmeroma nizkih 

temperatur za segrevanje, ki se uporabljajo pri 

skladiščenju, verjetnost odtekanja grelnih 

tekočin v proizvod majhna. 

 Če se uporabljajo grelne tekočine, mora 

podjetje za skladiščenje zagotoviti 

dokumentacijo o neto izgubah in po potrebi 

opraviti ustrezno analizo.  

Priporočeno je 

segrevanje z vodo 

in paro. 

Nepravilna uporaba K majhna velika 3 Dodatki, dovoljeni v živilskem olju, ki se dodajo 

olju, namenjenemu krmi – ali obratno –, pri 

 Dogovorite se o jasnih specifikacijah glede  
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Krma 
Ocena tveganja v verigi pridobivanja palmovega olja in olja iz palmovih 

semen 
dodatkov čemer za to uporabo morda niso bili odobreni. uporabe dodatkov. 

Ponarejanje z mineralnimi 

olji 

 majhna velika 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je prišlo v 

državah izvora. Nadzor je bil okrepljen in 

verjetnost ponarejanja se je zmanjšala. 

   

 

 

 D. Prevoz palmovega olja in olja iz palmovih semen s čezoceansko ladjo  

DEJAVNIK TVEGANJA  
KA

T.  

VERJE

TNOST  

RESNO

ST  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija med 

prevozom 

        

– Kontaminacija s predhodnim 

tovorom, ki je prisoten v 

cisternah ali ceveh 

K srednja  srednja 3  Absolutni minimum za čezoceanske ladje za 

prevoz jedilnih olj in maščob v EU je, da imajo kot 

neposredne predhodne tovore bodisi proizvod, ki 

je krmilo, bodisi proizvod, ki je na seznamu EU 

dovoljenih predhodnih tovorov iz Direktive 

96/3/ES. 

V skladu z Direktivo 96/3/ES (odstopanje 

od Uredbe (ES) št. 852/2004) je treba 

preveriti predhodni tovor.   

 

 

Pogodbe združenja FOSFA prodajalca 

zavezujejo, da mora kupcu sporočiti tri 

predhodne tovore med pomorskim 

prevozom olj in maščob. 

 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje (ref. 

št. 14COD152) (vključno z operativnimi 

postopki združenja FOSFA). 

Potrdilo o skladnosti, čistoči in primernosti 

ladijskih cistern, ki ga je izdal nadzorni član 

združenja FOSFA. Kombinirano spričevalo 

poveljnika ladje, ki ga je izdalo združenje 

FOSFA, podpisal pa kapitan/prvi častnik, ali 

enakovredna izjava, ki jo je podpisal lastnik 

ladje ali njegov pooblaščeni zastopnik ter je 

veljavna pred vsakim natovarjanjem ali 

prenosom tovora. 

 

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

EU ni zakonsko uredila pomorskega 

prevoza olj in maščob za krmo. 

       Uporaba namenskih cevovodov pri 

natovarjanju in raztovarjanju. 

 

– Kontaminacija s čistilnimi 

sredstvi  

K majhna  velika 3 Pomorska podjetja običajno upoštevajo dobro 

prakso. 

 Preverite ladijski dnevnik.   

Topilo iz sredstva za 

površinsko zaščito 

K majhna velika 3 Topila iz sredstev za osnovno površinsko zaščito, 

ki prehajajo v olje in lahko med rafiniranjem 

pristanejo v destilatih maščobnih kislin. 

 Uporabljajte cisterne iz nerjavnega jekla 

oziroma, v primeru uporabe cistern z novo 

površinsko zaščito, ne dovajajte FAD. 

 

Grelne tekočine (Thermal 

heating fluids – THF) iz 

opreme 

K majhna velika 3 Strupene grelne tekočine se morda še vedno 

uporabljajo. Vendar je zaradi razmeroma nizkih 

temperatur za segrevanje, ki se uporabljajo pri 

prevozu, verjetnost odtekanja grelnih tekočin v 

proizvod majhna. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje (vključno z 

operativnimi postopki združenja FOSFA). 

Če se uporabljajo grelne tekočine, mora 

prevoznik olja zagotoviti dokumentacijo o 

možnih neto izgubah in po potrebi opraviti 

ustrezno analizo. 

Priporočeno je 

segrevanje z vodo 

in paro. 

Hidravlična olja iz 

prenosnih črpalk 

K majhna velika 3 Hidravlična olja iz prenosnih črpalk so lahko 

strupena. 

 Uporaba prenosnih črpalk z jasno ločitvijo 

hidravličnega motorja od črpalke. Če te ni, je 

treba uporabiti hidravlično olje, ki je primerno 

za živila. 

V hidravličnih 

motorjih, ki so 

neposredno 

povezani s črpalko, 

je mogoče 

neželeno 

prehajanje 

hidravličnega olja v 

rastlinsko olje v 

primeru okvare 

tesnila. 

Ponarejanje z mineralnimi 

olji 

 majhna velika 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je prišlo v 

državah izvora. Nadzor je bil okrepljen in 

verjetnost ponarejanja se je zmanjšala. 

   

 

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

(3.1) Proizvodnja surovega kokosovega 
olja 

Surovo kokosovo 
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9. Ocena tveganja v verigi pridobivanja kokosovega olja 

 1. Pridelava kokosovih orehov* 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  VERJETNOST  RESNOST  
RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Ostanki pesticidov, tj. 

herbicidov, insekticidov, 

fungicidov ali rodenticidov, 

nad MRL 

K    Države izvoznice kokosovega 

olja (Filipini, Indonezija in 

druge) uporabljajo pozitivne 

sezname za uporabo 

pesticidov med pridelavo, pri 

čemer za nekatere snovi 

obstaja možnost, da niso v 

skladu z evropsko zakonodajo 

o dovoljenih vrednostih 

ostankov pesticidov. Do zdaj v 

kokosovem olju niso bili odkriti 

ostanki pesticidov.  

Z Uredbo (ES) št. 396/2005 je 

prepovedano dajati v promet 

proizvode, pri katerih niso 

upoštevane MRL, določene v 

prilogah. V Uredbi (ES) 

št. 178/2006 je določena 

Priloga I, ki vsebuje seznam 

živil in krme, za katere veljajo 

mejne vrednosti za ostanke 

pesticidov. V Uredbi (ES) 

št. 149/2008 so določene 

priloge II, III in IV, v katerih so 

določene mejne vrednosti za 

ostanke pesticidov za 

proizvode iz Priloge I.  

  

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 dokumenta o metodologiji. 
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 2. Sušenje kopre na ravni primarne pridelave* 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KAT

.  

VERJETN

OST  
RESNOST  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Onesnaževala, ki nastanejo 

pri sušenju   

        

– PAO K    Na plantažah sušijo kopro na odprtih 

kuriščih, kar je zanjo vir kontaminacije s 

PAO. 

  Kontaminacijo s PAO preprečuje sušenje na soncu 

ali posredno sušenje z izmenjevalniki toplote 

(izogibanje kontaminaciji kopre z odpadnimi plini). 

JECFA (Skupni strokovni odbor FAO/WHO za 

aditive v živilih) priporoča, naj se neposredno 

sušenje zamenja s posrednim. V primeru 

neposrednega segrevanja se v skladu z dobrimi 

proizvodnimi praksami priporoča, naj se kot gorivo 

pri neposrednem sušenju ne uporabljajo odpadni 

proizvodi. Da se prepreči nastanek PAO, je treba 

nadzorovati temperaturo in čas. Oprema mora biti 

čista in dobro vzdrževana. 

– dioksin K    Na plantažah sušijo kopro na odprtih 

kuriščih, kar je zanjo vir kontaminacije z 

dioksinom. 

Kodeks ravnanja za 

preprečevanje in zmanjševanje 

kontaminacije živil in krme z 

dioksinom in dioksinom 

podobnimi PCB (Kodeks 

CAC/RCP 62-2006). 

 Pri neposrednem sušenju se za gorivo ne smejo 

uporabljati odpadni proizvodi. 

– mineralno olje K    Kopra, ki se suši ob cesti, lahko pride v 

stik z razlitim mineralnim oljem.  
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- aflatoksini K    Aflatoksini lahko nastanejo, če kopra ni 

dovolj posušena.  

Direktiva 2002/32/ES omejuje 

aflatoksin B1 v kopri in njenih 

proizvodih na 0,02 mg/kg (na 

podlagi proizvoda z vsebnostjo 

vlage 12 %). 

 FEDIOL zagovarja sušenje na soncu ali (še bolje) 

posredno sušenje kopre, dokler vsebnost vlage ne 

znaša največ 6 %.  

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 dokumenta o metodologiji. 
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 3. Stiskanje ali ekstrakcija kopre* 

DEJAVNIK TVEGANJA  
KAT

.  

VERJETN

OST  
RESNOST  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Strupene spojine iz 

heksana 

K    Nekatere stiskalnice kokosovega olja 

uporabljajo heksan kot topilo za 

ekstrakcijo surovega olja. Industrijski 

heksan lahko vsebuje strupene spojine.  

Direktiva 88/344/EGS določa merila čistosti za 

uporabo heksana pri proizvodnji živil. 

 Heksan za ekstrakcijo olja mora biti primeren 

za živila. 

Hidravlična olja ali 

maziva iz pokvarjene 

opreme 

K    Hidravlična olja in maziva lahko vsebujejo 

strupene spojine. 

  Strogo se je treba izogibati kontaminaciji 

proizvoda s hidravličnimi olji ali mazivi, ki niso 

primerna za živila, na primer z evidentiranjem 

uporabljenih količin. 

Tveganje kontaminacije proizvoda s 

hidravličnimi olji in mazivi, primernimi za 

živila, je treba čim bolj omejiti.  

Tujki F    Lahko so prisotni tujki.   Vzpostavljen mora biti sistem za 

odstranjevanje morebitnih tujkov. 

Recikliranje 

kontaminiranih maščob 

iz lovilcev maščob v 

odpadni vodi  

K    Odpadna voda je lahko kemično 

kontaminirana. 

  Maščoba iz lovilcev maščob v odpadni vodi 

mora biti speljana na lokacijo, kjer ni živil in 

krme, razen v primeru namenskih lovilcev 

maščob iz tehnološke vode. 

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 oddelka (d) Analiza tveganja.  
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 3.1 Proizvodnja surovega kokosovega olja* 

DEJAVNIK 

TVEGANJA  
KAT.  

VERJET

NOST  

RESNO

ST  

RAZ. 

TVEGA

NJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

PAO K    Koncentracija PAO v surovem 

kokosovem olju med stiskanjem 

kopre. 

FOSFA ima neobvezen sistem dovoljenega 

odstopanja za surovo kokosovo olje za ravni 

BaP, ki presegajo 50 μg/kg. 

 Za kokosovo olje ima GMP+ International mejno 

vrednost za štiri PAO, benzo(a)piren, benz(a)antracen, 

benzo(b)fluoranten in krizen, ki znaša 400 μg/kg. 

OVOCOM (DPP) ima mejno vrednost za BaP, ki za 

krmne maščobe znaša 50 μg/kg. 

Dioksin K    Potencialni vir kontaminacije z 

dioksinom je neposredno sušenje 

kopre.  

  Podatki o spremljanju kažejo, da odvisno od izvora 

surovega kokosovega olja obstaja tveganje, da ravni 

dioksina presegajo dovoljene mejne vrednosti za to 

onesnaževalo v posamičnih krmilih.  

Mineralna olja K    Kopra, ki se suši ob cesti, lahko 

pride v stik z razlitim dizelskim 

gorivom, ki se med stiskanjem olja 

zgosti v surovem olju. 

  Nizozemski standard DPP omejuje vsebnost C(10–40) v 

oljih in maščobah na 400 mg/kg. 

Aflatoksini K    Če se neustrezno posušena kopra 

skladišči več dni, lahko nastane 

aflatoksin. Padavine med 

skladiščenjem in prevozom 

pospešijo nastajanje aflatoksinov. 

Nekateri se med stiskanjem kopre 

prenesejo v surovo kokosovo olje. 

   

Ostanki 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov 

nad MRL 

K    V surovem kokosovem olju so bili 

odkriti ostanki pesticidov.  

Z Uredbo (ES) št. 396/2005 je prepovedano 

dajati v promet proizvode, pri katerih niso 

upoštevane MRL, določene v prilogah. 

Navedena uredba dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za pesticide v 

predelanih proizvodih, če je varnost hrane 

zagotovljena. V stališču združenja FEDIOL 

(11SAF181) je ugotovljeno, da bi bilo treba na 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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podlagi povprečne vsebnosti olja v kokosovih 

orehih, ki znaša 20 %, uporabiti faktor 

predelave  

5 za določitev MRL v kokosovem olju. 

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 oddelka (d) Analiza tveganja. 
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  Pripomočki: rafiniranje in predelava kokosovega olja  

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  
VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV 

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Hidravlična olja ali maziva iz 

opreme 

K majhna velika 3 Hidravlična olja in maziva lahko vsebujejo 

strupene spojine. 

 Prerekvizitni program mora preprečevati 

kontaminacijo proizvoda s hidravličnimi olji 

ali mazivi, ki niso primerna za živila, ter čim 

bolj zmanjšati tveganje kontaminacije 

proizvoda s hidravličnimi olji in mazivi, 

primernimi za živila. Prerekvizitni program 

lahko vključuje evidentiranje uporabljenih 

količin. 

 

Onesnaževala v vodi, kot 

sta PFOS in PFOA 

 

K majhna srednja 2 Voda se uporablja v postopkih drobljenja in 

rafiniranja. 

V skladu z Uredbo (ES) 

št. 183/2005 je voda, 

uporabljena pri proizvodnji 

krme, ustrezne kakovosti. 

  

Čistilna sredstva in 

kemikalije za kotle 

K srednja srednja 3 Čistilna sredstva in para (z uporabo 

kemikalij za kotle) pridejo v stik s 

proizvodom. 

 Čistilna sredstva, ki se uporabljajo v 

proizvodnem sistemu, je treba sprati. Čistilna 

sredstva in kemikalije za kotle morajo biti 

primerni za uporabo v živilski industriji. 

 

Grelne tekočine (Thermal 

heating fluids – THF) iz 

opreme 

 

K srednja velika 4 THF morda še vedno uporabljajo nosilci 

dejavnosti, ki niso člani združenja FEDIOL. 

V skladu s Kodeksom 

ravnanja združenja FEDIOL v 

zvezi s segrevanjem jedilnih 

olj med predelavo uporaba 

THF ni dovoljena. 

Uporabite segrevanje z vročo vodo ali paro. 

V nasprotnem primeru je treba z nadzornim 

ukrepom zagotoviti, da se prepreči 

kontaminacija proizvoda z grelno tekočino. 

 

 4. Rafiniranje 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  

VERJ

ETNO

ST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEGAN

JA  

UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

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


 

Vodnik EFISC – Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, pridobljenih z drobljenjem semen oljnic in rafiniranjem rastlinskega olja 

 141 

Krma 

R 

 

 

 

Ocena tveganja v verigi pridobivanja kokosovega olja 

  Onesnaževala v pomožnih 

tehnoloških sredstvih 

(alkalna raztopina, kisline), 

kot je živo srebro v kavstični 

sodi 

K majhn

a 

velika 3 Pomožna tehnološka sredstva pridejo v 

stik s proizvodom. 

 Pomožna tehnološka sredstva, ki pridejo v 

stik z oljem, morajo biti primerna za živila ali 

se uporabljati za živila. 
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 4.1 Proizvodnja rafiniranega kokosovega olja 

DEJAVNIK 

TVEGANJA  
KAT.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

PAO K velika srednja 4 Surovo kokosovo olje je lahko zaradi slabih 

praks pri sušenju močno kontaminirano s 

PAO. 

Uredba (ES) št. 1881/2006 določa mejno 

vrednost za BaP v višini 2,0 μg/kg v oljih in 

maščobah, namenjenih neposredni prehrani 

ljudi ali uporabi kot sestavina v živilih. 

Količina dodanega aktivnega oglja in 

intenzivnost 

postopka dezodoracije morata 

zadoščati za odstranjevanje težkih in 

lahkih PAO. 

Za kokosovo olje ima GMP+ International 

mejno vrednost za štiri PAO, benzo(a)piren, 

benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten in 

krizen, ki znaša 400 μg/kg. 

OVOCOM (DPP) ima mejno vrednost za 

BaP, ki za krmne maščobe znaša 50 μg/kg. 

Dioksin in 

dioksinom 

podobni PCB 

K majhna velika 3 Potencialna vira kontaminacije olja z 

dioksinom sta sušenje kopre in belilna 

zemlja. Za surovo kokosovo olje s Papue 

Nove Gvineje velja visoko tveganje, da je 

kontaminirano z dioksinom. Raven 

odmerka belilne zemlje med rafiniranjem 

znaša le 1–3 %. Dioksin med destilacijo 

deloma izpari. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost 

dioksina v posamičnem krmilu rastlinskega 

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

vsoto dioksina in dioksinom podobnih PCB 

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

 

Združenje FEDIOL je razvilo kodeks 

ravnanja glede pogojev nabave sveže belilne 

zemlje za rafiniranje olj, ki kot zgornjo 

vrednost vključuje mejno vrednost za dioksin 

in dioksinom podobne PCB, ki znaša 

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

Kupujte svežo belilno zemljo od 

dobaviteljev, ki izpolnjujejo 

specifikacije združenja FEDIOL, 

naštete v njegovem kodeksu 

ravnanja glede pogojev nabave 

sveže belilne zemlje za rafiniranje olj. 

 

Ostanki 

pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad 

MRL 

K srednja srednja 3 V kokosovem olju so bili odkriti ostanki 

pesticidov. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za pesticide v 

predelanih proizvodih, če je varnost krme 

zagotovljena. Navedena uredba dovoljuje 

uporabo faktorja predelave/koncentracije za 

dovoljene pesticide v predelanih proizvodih, 

če je varnost hrane zagotovljena. V stališču 

združenja FEDIOL (11SAF181) je 

ugotovljeno, da bi bilo treba na podlagi 

povprečne vsebnosti olja v kokosovih orehih, 

Preverite vhodno surovo kokosovo 

olje ali rafinirano olje. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%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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ki znaša 20 %, uporabiti faktor predelave  

5 za določitev MRL v kokosovem olju. 

Ostanki 

pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/

ES o nezaželenih 

snoveh v živalski 

krmi 

K zelo 

majhna 

velika 2 Nekateri od prepovedanih pesticidov so 

lahko prisotni v okolju. Vendar je verjetnost, 

da se odkrijejo v surovem kokosovem olju, 

zelo majhna.  

Direktiva 2002/32/ES določa mejne vrednosti 

za številne ostanke pesticidov v krmi. 

  

Aflatoksini 

 

 

K zelo 

majhna 

velika 2 Surovo kokosovo olje je lahko 

kontaminirano s sledovi aflatoksina.  

Direktiva 2002/32/ES omejuje aflatoksin B1 v 

kopri in njenih proizvodih na 0,02 mg/kg (na 

podlagi proizvoda z vsebnostjo vlage 12 %). 

Validirajte postopek rafiniranja za 

odstranitev aflatoksina. 

Aflatoksini pri normalnih pogojih rafiniranja 

izginejo.  

Tujki  F srednja srednja 3 Lahko so prisotni tujki.  Uporabljajte higienske prakse (npr. 

zaprte sisteme) in filtrirajte pred 

natovarjanjem. 
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 4.2 Fizikalno rafiniranje: proizvodnja destilatov kokosovih maščobnih kislin 

DEJAVNIK 

TVEGANJA  
KAT.  

VERJET

NOST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVE

GAN

JA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

PAO K velika srednja 4 Lahki PAO se med dezodoracijo zgostijo v 

destilatu maščobne kisline. Pri dodajanju 

aktivnega oglja se težki PAO odstranijo. 

 Neskladen proizvod se ne sme 

uporabljati za krmila. 

Za kokosovo olje ima GMP+ International 

mejno vrednost za štiri PAO, benzo(a)piren, 

benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten in krizen, 

ki znaša 400 μg/kg. 

OVOCOM (DPP) ima mejno vrednost za BaP, 

ki za krmne maščobe znaša 50 μg/kg. 

Dioksin  K velika velika 4 Potencialna vira kontaminacije z dioksinom 

sta sušenje kopre in belilna zemlja. Za 

surovo kokosovo olje s Papue Nove Gvineje 

velja visoko tveganje, da je kontaminirano z 

dioksinom. Raven odmerka belilne zemlje 

med rafiniranjem znaša le 1–3 %. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost 

dioksina v posamičnem krmilu rastlinskega 

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

vsoto dioksina in dioksinom podobnih PCB pa 

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

Proizvodi, namenjeni živalski krmi, z vsebnostjo 

nezaželenih snovi, ki presega zakonsko 

določeno mejno vrednost, se ne smejo mešati 

za namene razredčenja z istimi ali drugimi 

proizvodi za živalsko krmo (Direktiva 

2002/32/ES). 

V skladu z Uredbo (EU) št. 225/2012 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 o higieni 

krme se vse serije destilatov maščobnih kislin 

za krmo testirajo glede vsote dioksinov in 

dioksinom podobnih PCB.  

Združenje FEDIOL je razvilo kodeks ravnanja 

glede pogojev nabave sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj, ki kot zgornjo vrednost vključuje 

mejno vrednost za dioksin in dioksinom 

podobne PCB, ki znaša 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Pozitivna sprostitev serij 

deodestilatov ali filtriranje 

dioksina z aktivnim ogljem.  

 

Kupujte svežo belilno zemljo od 

dobaviteljev, ki izpolnjujejo 

specifikacije združenja FEDIOL, 

naštete v njegovem kodeksu 

ravnanja glede pogojev nabave 

sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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Ostanki 

pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, 

nad MRL 

K srednja srednja 3 V surovem kokosovem olju so bili odkriti 

ostanki pesticidov (klorpirifos-etil, malation). 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za pesticide v 

predelanih proizvodih, če je varnost krme 

zagotovljena. 

Preverite vhodno surovo 

kokosovo olje ali destilat 

maščobne kisline. 

 

Ostanki 

pesticidov, kot 

so navedeni v 

Direktivi 2002/32/

ES o nezaželenih 

snoveh v 

živalski krmi 

K majhna velika 3 Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko 

prisotni v okolju. Verjetnost, da se odkrijejo v 

surovem kokosovem olju, je kljub temu zelo 

majhna, vendar se med fizikalnim 

rafiniranjem zgostijo v destilatih maščobnih 

kislin. 

Direktiva 2002/32/ES določa mejne vrednosti 

za številne ostanke pesticidov v krmi. 

Neskladen proizvod se ne sme 

uporabljati za krmila. 
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 4.3 

Kemično rafiniranje: proizvodnja kokosovih milnic in kislih olj brez 
deodestilatov 

DEJAVNIK 

TVEGANJA  
KAT.  

VERJETN

OST  
RESNOST  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

PAO 

 

K velika srednja 4 Med kemičnim rafiniranjem se pričakuje, da bo 

vsebnost PAO v maščobnih kislinah podobna 

kot pri surovem kokosovem olju.  

 Neskladen proizvod se ne sme 

uporabljati za krmila. 

Za kokosovo olje ima GMP+ 

International mejno vrednost za štiri 

PAO, benzo(a)piren, benz(a)antracen, 

benzo(b)fluoranten in krizen, ki znaša 

400 μg/kg. 

OVOCOM (DPP) ima mejno vrednost 

za BaP, ki za krmne maščobe znaša 50 

μg/kg. 

Ostanki 

pesticidov, tj. 

herbicidov, 

insekticidov, 

fungicidov ali 

rodenticidov, nad 

MRL 

K majhna srednja 2 Do zdaj v surovem kokosovem olju niso bili 

odkriti ostanki pesticidov. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za pesticide v 

predelanih proizvodih, če je varnost krme 

zagotovljena. 

  

Ostanki 

pesticidov, kot so 

navedeni v 

Direktivi 2002/32/

ES o nezaželenih 

snoveh v živalski 

krmi 

K zelo 

majhna 

velika 2 Nekateri od prepovedanih pesticidov so lahko 

prisotni v okolju. Vendar je verjetnost, da se 

odkrijejo v surovem kokosovem olju, zelo 

majhna.  

Direktiva 2002/32/ES določa mejne vrednosti 

za številne ostanke pesticidov v krmi. 

  

Aflatoksini K majhna velika 3 Aflatoksini se odstranijo tako, da se surovo olje 

obdela z uporabljeno belilno zemljo in aktivnim 

ogljem.  

Aflatoksini so topni v vodi. Vsi preostali 

aflatoksini se med kemičnim rafiniranjem 

Direktiva 2002/32/ES omejuje aflatoksin B1 v 

kopri in njenih proizvodih na 0,02 mg/kg (na 

podlagi proizvoda z vsebnostjo vlage 12 %). 
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odstranijo iz olja in zgostijo v deodestilatih. 

Dioksin K velika velika 4 Prisotnost dioksina je odvisna od izvora 

surovega kokosovega olja.  

 Pozitivna sprostitev.  
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 4.4 Kemično rafiniranje: proizvodnja kokosovih deodestilatov 

DEJAVNIK 

TVEGANJA  
KAT.  

VERJET

NOST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEGANJ

A  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

         

PAO K velika srednja 4 Lahki PAO se med dezodoracijo zgostijo v 

deodestilatih. Pri dodajanju aktivnega 

oglja se težki PAO odstranijo. 

 Neskladen proizvod se ne sme uporabljati za 

krmila. 

Za kokosovo olje ima GMP+ International 

mejno vrednost za štiri PAO, benzo(a)piren, 

benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten in krizen, 

ki znaša 400 μg/kg. 

OVOCOM (DPP) ima mejno vrednost za BaP, 

ki za krmne maščobe znaša 50 μg/kg. 

Dioksin  K srednja velika 4 Potencialni vir kontaminacije z dioksinom 

med rafiniranjem olja je belilna zemlja. 

Med kemičnim rafiniranjem se dioksini 

zgostijo v deodestilatih. 

Direktiva 2002/32/ES omejuje vsebnost dioksina 

v posamičnem krmilu rastlinskega izvora na 

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

in dioksinom podobnih PCB pa na 1,5 ng/kg 

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

 

Proizvodi, namenjeni živalski krmi, z vsebnostjo 

nezaželenih snovi, ki presega zakonsko 

določeno mejno vrednost, se ne smejo mešati za 

namene razredčenja z istimi ali drugimi proizvodi 

za živalsko krmo (Direktiva 2002/32/ES). 

 

V skladu z Uredbo (EU) št. 225/2012 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 o higieni 

krme se vse serije deodestilatov za krmo testirajo 

glede vsote dioksinov in dioksinom podobnih 

PCB.  

 

Združenje FEDIOL je razvilo kodeks ravnanja 

 

Deodestilate iz kemičnega rafiniranja je 

prepovedano uporabljati za krmo, razen če 

so bili obdelani tako, da ravni dioksinov 

ustrezajo mejnim vrednostim iz Direktive 

2002/32/ES o nezaželenih snoveh (glej tudi 

informativni list združenja FEDIOL o 

obdelanih deodestilatih za krmo, ref. 

št. 12SAF196).  

Maščobni proizvodi, pridobljeni s postopki 

rafiniranja serij, ki v isti opremi združujejo 

fizikalno in kemično rafiniranje, se lahko 

uporabljajo za krmo, če se z analizo dokaže, 

da so upoštevane mejne vrednosti za dioksin 

in ostanke pesticidov. 

 

Kupujte svežo belilno zemljo od dobaviteljev, 

ki izpolnjujejo specifikacije združenja 

FEDIOL, naštete v njegovem kodeksu 

ravnanja glede pogojev nabave sveže belilne 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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glede pogojev nabave sveže belilne zemlje za 

rafiniranje olj, ki kot zgornjo vrednost vključuje 

mejno vrednost za dioksin in dioksinom podobne 

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

TEQ). 

zemlje za rafiniranje olj. 

 

Ostanki 

pesticidov, 

tj. 

herbicidov, 

insekticido

v, 

fungicidov 

ali 

rodenticido

v, nad MRL 

K majhna srednja 3 Do zdaj v surovem kokosovem olju niso 

bili odkriti ostanki pesticidov. 

Uredba (ES) št. 396/2005 določa mejne 

vrednosti za ostanke pesticidov. Navedena 

uredba dovoljuje uporabo faktorja 

predelave/koncentracije za pesticide v predelanih 

proizvodih, če je varnost krme zagotovljena. 

  

Ostanki 

pesticidov, 

kot so 

navedeni v 

Direktivi 20

02/32/ES o 

nezaželeni

h snoveh v 

živalski 

krmi 

K srednja velika 4 Nekateri od prepovedanih pesticidov so 

lahko prisotni v okolju. Verjetnost, da se 

odkrijejo v surovem kokosovem olju, je 

kljub temu zelo majhna, vendar se med 

rafiniranjem zgostijo v destilatih. 

Direktiva 2002/32/ES določa mejne vrednosti za 

številne ostanke pesticidov v krmi. 

Deodestilate iz kemičnega rafiniranja je 

prepovedano uporabljati za krmo, razen če 

so bili obdelani tako, da ravni ostankov 

pesticidov ustrezajo mejnim vrednostim iz 

Direktive 2002/32/ES o nezaželenih snoveh 

(glej tudi informativni list združenja FEDIOL o 

obdelanih deodestilatih za krmo, ref. 

št. 12SAF196). 

 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20%E2%80%93%20December%202014.pdf
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 A. Skladiščenje kopre in njen prevoz v stiskalnico olja* 

DEJAVNIK 

TVEGANJA  

KA

T.  

VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE IN/ALI 

POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Aflatoksini K    Če se neustrezno posušena kopra 

skladišči več dni, lahko nastane aflatoksin. 

Padavine med skladiščenjem in prevozom 

pospešijo nastajanje aflatoksinov. 

  Skladiščenje in prevoz 
morajo kopro zaščititi pred 
padavinami in morsko vodo. 
Zračenje med skladiščenjem. 
 
Če je kopra predelana takoj po žetvi, je 
tveganje za nastanek aflatoksina majhno. 

Tujki F    Prisotni so lahko tujki, kot so kamni z 

umazanih tovornjakov in delci stekla, 

poginuli glodavci in drevesno listje. 

  Stiskalnice olja morajo pregledati 
vhodno kopro in 
odstraniti tujke. 

* Ta dokument ne zajema ocene tveganj zunaj EU. Za več informacij glej odstavek 2.3 dokumenta o metodologiji. 
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No

vo 

B. 

Prevoz kokosovega olja in iz njega pridobljenih proizvodov za krmo s 

cestno cisterno, železniško cisterno, baržo ali ladjo za obalno plovbo 

(razen s čezoceansko ladjo). 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  
VERJETN

OST  

RESNOS

T  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija s 

predhodnim tovorom 

        

- Cestne cisterne, 
železniške cisterne in 
barže  

K srednja velika 4 Cestne cisterne in barže so se morda 

uporabljale za proizvode, ki niso združljivi z živili 

ali krmo, kot so petrokemični proizvodi. 

 Pri cestnih cisternah in baržah, ki niso 

namenjene samo prevozu živil in krmil, je 

treba izvesti validiran postopek čiščenja. 

 

– Cestne cisterne, cisterne 

zabojniki, železniške cisterne 

in barže v skladu s standardi 

EU za prevoz živil 

K majhna velika 3 Rastlinska olja se večinoma prevažajo s 

prevoznimi sredstvi, namenjenimi prevozu živil. 

V skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004 o 

higieni živil je treba tekoča živila prevažati 

v cestnih cisternah, železniških cisternah 

in baržah, namenjenih prevozu živil. 

 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob, 

namenjenih neposredni uporabi kot živila, 

s cestnimi cisternami in cisternami 

zabojniki (ref. št. 07COD138). 

Preverite predhodne tovore z uporabo 

praktičnega vodnika združenja FEDIOL za 

predhodne tovore za prevozna sredstva in 

obloge v cisternah (ref. št. 07COD143F). 

 

– Ladje za obalno plovbo s 

cisternami v skladu s 

standardi EU za prevoz živil 

K majhna velika 3 Absolutni minimum za ladje za obalno plovbo s 

cisternami za olja in maščobe na kratkih 

plovbah v EU je, da imajo kot neposredne 

predhodne tovore bodisi proizvod, ki je krmilo, 

bodisi proizvod, ki je na seznamu dovoljenih 

predhodnih tovorov EU iz Direktive 96/3/ES. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje (ref. 

št. 14COD152) (vključno z operativnimi 

postopki združenja FOSFA). 

Preverite predhodne tovore z uporabo 

praktičnega vodnika združenja FEDIOL za 

predhodne tovore za prevozna sredstva in 

obloge v cisternah (ref. št. 07COD143F). 

Potrdilo o skladnosti, čistoči in primernosti 

ladijskih cistern, ki ga je izdal nadzorni član 

združenja FOSFA. Kombinirano spričevalo 

poveljnika ladje, ki ga je izdalo združenje 

FOSFA, podpisal pa kapitan/prvi častnik, ali 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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enakovredna izjava, ki jo je podpisal lastnik 

ladje ali njegov pooblaščeni zastopnik ter je 

veljavna pred vsakim natovarjanjem ali 

prenosom tovora. 

Kontaminacija s čistilnimi 

sredstvi 

        

– Cestne cisterne, železniške 

cisterne in barže 

K srednja srednja 3 Povečano tveganje na čistilnih postajah, ki na 

istem mestu čistijo cisterne za krmo in kemične 

snovi. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje (ref. 

št. 14COD152). 

 

 

Uporabite dobre prakse za čiščenje cistern. 

 

. 

 

 

 

– Ladje za obalno plovbo s 

cisternami 

K srednja srednja 3 Povečano tveganje v primeru, da ladja za 

obalno plovbo ni namenjena krmi ali živilom. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje (ref. 

št. 14COD152) (vključno z operativnimi 

postopki združenja FOSFA). 

Potrdilo o skladnosti, čistoči in primernosti 

ladijskih cistern, ki ga je izdal nadzorni član 

združenja FOSFA. 

Kombinirano spričevalo poveljnika ladje, ki 

ga je izdalo združenje FOSFA, podpisal pa 

kapitan/prvi častnik, ali enakovredna izjava, 

ki jo je podpisal lastnik ladje ali njegov 

pooblaščeni zastopnik ter je veljavna pred 

vsakim natovarjanjem ali prenosom tovora.  

 

Grelne ali hladilne tekočine 

iz opreme 

        

– Cestne cisterne  K majhna velika 3 Uporabijo se cisterne iz nerjavnega jekla, ki se 

ogrevajo s hladilno tekočino iz motorja prek 

sistema z dvojnimi stenami (in ne prek tuljav).  

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje 

(14COD152). 

Uporaba grelnih tekočin v sistemih za 

neposredno segrevanje je prepovedana. 

 

– Železniške cisterne, 

tankerske barže  

K majhna velika 3 Strupene grelne tekočine se morda še vedno 

uporabljajo. Vendar je zaradi razmeroma nizkih 

temperatur za segrevanje, ki se uporabljajo pri 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje 

Grelne tuljave železniških cistern morajo biti 

iz nerjavnega jekla. 

Priporočeno je 

segrevanje z 

vročo vodo ali 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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- Ladje za obalno plovbo s 
cisternami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

majhna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

velika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

prevozu, verjetnost odtekanja grelnih tekočin v 

proizvod majhna. 

 

 

 

 

 

 

 

Strupene grelne tekočine se morda še vedno 

uporabljajo. Vendar je zaradi razmeroma nizkih 

temperatur za segrevanje, ki se uporabljajo pri 

prevozu, verjetnost odtekanja grelnih tekočin v 

proizvod majhna. 

(14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob v 

Evropsko unijo ali znotraj nje (14COD152) 

(vključno z operativnimi postopki 

združenja FOSFA). 

Če se uporabljajo grelne tekočine, mora 

prevoznik olja zagotoviti dokumentacijo o 

možnih neto izgubah in po potrebi opraviti 

ustrezno analizo.  

 

 

 

 

Če se uporabljajo grelne tekočine, mora 

prevoznik olja zagotoviti dokumentacijo o 

možnih neto izgubah in po potrebi opraviti 

ustrezno analizo. 

paro. 

Tujki F srednja srednja 3   V načrtu za kakovost je treba zahtevati 

polnjenje cistern z rafiniranimi olji pod streho. 

 

Ponarejanje K/F/B srednja srednja 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je prišlo pri 

prevozu olj v državah njihovega izvora. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL za 

prevoz neembaliranih olj in maščob, 

namenjenih neposredni uporabi kot živila, 

s cestnimi cisternami in cisternami 

zabojniki (ref. št. 07COD138). 

Analizirajte vse vhodne serije. 

Uporaba minimalnih obveznih zahtev iz 
Kodeksa ravnanja združenja FEDIOL za 
prevoz neembaliranih olj in maščob, 
namenjenih neposredni uporabi kot živila, s 
cestnimi cisternami in cisternami zabojniki, 
kot sta razpoložljivost podatkov o lokaciji 
tovornjaka med vožnjo in zapečatenje 
cisterne (ref. št. 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/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. Skladiščenje kokosovega olja 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  
VERJETN

OST  
RESNOST  

RAZ. 

TVEG

ANJA  

UTEMELJITEV  
ZAKONODAJA, STANDARDI INDUSTRIJE 

IN/ALI POGODBENI POGOJI  
NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija, ker ni 

ločevanja (kontaminacija iz 

predhodnih tovorov, 

uporaba neustreznih 

spojev, souporaba opreme) 

K majhna velika 3 Ta razvrstitev tveganja velja za terminale, v 

katerih se skladiščijo kemikalije in rastlinska olja. 

Manj tveganja je, če terminal za skladiščenje 

rastlinskega olja v cisternah uporablja seznam 

EU dovoljenih predhodnih tovorov med prevozom 

po morju. Najmanjše tveganje je pri skladiščenju 

rastlinskega olja v cisternah, namenjenih 

skladiščenju živil. 

Terminali v EU, v katerih se skladiščijo 

olja in maščobe za uporabo v prehrani, 

morajo uporabljati HACCP (Uredba (ES) 

št. 852/2004). 

 

Skladiščni rezervoarji so namenjeni 

živilom ali krmi. V nasprotnem primeru 

morajo biti skladiščne cisterne skladne 

vsaj s pravili EU o predhodnih tovorih, ki 

so bila za pomorski promet določena v 

Direktivi 96/3/ES. 

 

Kontaminacija s čistilnimi 

sredstvi 

K majhna velika 3 Ta razvrstitev tveganja velja za terminale, v 

katerih se skladiščijo kemikalije in rastlinska olja. 

Morda se ne uporabljajo čistilna sredstva, ki so 

primerna za uporabo v živilski industriji. V 

terminalih z rezervoarji v EU, ki uporabljajo 

HACCP ter kjer se rastlinska olja in kemikalije 

skladiščijo ločeno, je verjetnost uporabe napačnih 

čistilnih sredstev zelo majhna. 

 Čistilna sredstva morajo biti primerna za 

uporabo v živilski industriji. 

 

 

Topilo iz sredstva za 

površinsko zaščito 

K majhna velika 3 Topila iz sredstev za osnovno površinsko zaščito, 

ki prehajajo v olje in lahko med rafiniranjem 

pristanejo v destilatih maščobnih kislin. 

 Uporabljajte cisterne iz nerjavnega jekla 

oziroma, v primeru uporabe cistern z novo 

površinsko zaščito, ne dovajajte FAD. 

 

Grelne tekočine iz 

pokvarjene opreme 

K majhna velika 3 Strupene grelne tekočine se morda še vedno 

uporabljajo. Vendar je zaradi razmeroma nizkih 

temperatur za segrevanje, ki se uporabljajo pri 

skladiščenju, verjetnost odtekanja grelnih tekočin 

v proizvod majhna. 

 Če se uporabljajo grelne tekočine, mora 

podjetje za skladiščenje zagotoviti 

dokumentacijo o neto izgubah in po 

potrebi opraviti ustrezno analizo.  

Priporočeno je 

segrevanje z vodo 

in paro. 

Nepravilna uporaba 

dodatkov 

K majhna velika 3 Dodatki, dovoljeni v živilskem olju, ki se dodajo 

olju, namenjenemu krmi – ali obratno –, pri čemer 

 Dogovorite se o jasnih specifikacijah glede 

uporabe dodatkov. 
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za to uporabo morda niso bili odobreni. 

Ponarejanje z mineralnimi 

olji 

 majhna velika 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je prišlo v 

državah izvora. Nadzor je bil okrepljen in 

verjetnost ponarejanja se je zmanjšala. 
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 D. Prevoz kokosovega olja s čezoceansko ladjo 

DEJAVNIK TVEGANJA  KAT.  
VERJET

NOST  

RESNO

ST  

RAZ. 

TVEGANJA  
UTEMELJITEV  

ZAKONODAJA, STANDARDI 

INDUSTRIJE IN/ALI POGODBENI 

POGOJI  

NADZORNI UKREP   OPOMBE  

Kontaminacija med 

prevozom 

        

– Kontaminacija s 

predhodnim tovorom, ki je 

prisoten v cisternah ali 

ceveh 

K srednja  srednja 3  Absolutni minimum za čezoceanske ladje 

za prevoz jedilnih olj in maščob v EU je, 

da imajo kot neposredne predhodne 

tovore bodisi proizvod, ki je krmilo, bodisi 

proizvod, ki je na seznamu EU dovoljenih 

predhodnih tovorov iz Direktive 96/3/ES. 

V skladu z Direktivo 96/3/ES 

(odstopanje od Uredbe (ES) 

št. 852/2004) je treba preveriti 

predhodni tovor.   

 

 

Pogodbe združenja FOSFA 

prodajalca zavezujejo, da mora 

kupcu sporočiti tri predhodne tovore 

med pomorskim prevozom olj in 

maščob. 

 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL 

za prevoz neembaliranih olj in 

maščob v Evropsko unijo ali znotraj 

nje (ref. št. 14COD152) (vključno z 

operativnimi postopki združenja 

FOSFA). 

Potrdilo o skladnosti, čistoči in 

primernosti ladijskih cistern, ki ga je 

izdal nadzorni član združenja 

FOSFA. Kombinirano spričevalo 

poveljnika ladje, ki ga je izdalo 

združenje FOSFA, podpisal pa ga je 

kapitan/prvi častnik, ali enakovredna 

izjava, ki jo je podpisal lastnik ladje 

ali njegov pooblaščeni zastopnik ter 

je veljavna pred vsakim 

natovarjanjem ali prenosom tovora. 

 

       Uporaba namenskih cevovodov pri 

natovarjanju in raztovarjanju. 

 

– Kontaminacija s čistilnimi 

sredstvi  

K majhna  velika 3 Pomorska podjetja običajno upoštevajo 

dobro prakso. 

 Preverite ladijski dnevnik.   

Topilo iz sredstva za K majhna velika 3 Topila iz sredstev za osnovno površinsko  Uporabljajte cisterne iz nerjavnega  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%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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površinsko zaščito zaščito, ki prehajajo v olje in lahko med 

rafiniranjem pristanejo v destilatih 

maščobnih kislin. 

jekla oziroma, v primeru uporabe 

cistern z novo površinsko zaščito, ne 

dovajajte FAD. 

Grelne tekočine (Thermal 

heating fluids – THF) iz 

pokvarjene opreme 

K majhna velika 3 Strupene grelne tekočine se morda še 

vedno uporabljajo. Vendar je zaradi 

razmeroma nizkih temperatur za 

segrevanje, ki se uporabljajo pri prevozu, 

verjetnost odtekanja grelnih tekočin v 

proizvod majhna. 

Kodeks ravnanja združenja FEDIOL 

za prevoz neembaliranih olj in 

maščob v Evropsko unijo ali znotraj 

nje (vključno z operativnimi postopki 

združenja FOSFA). 

Če se uporabljajo grelne tekočine, 

mora prevoznik olja zagotoviti 

dokumentacijo o možnih neto 

izgubah in po potrebi opraviti 

ustrezno analizo. 

Priporočeno je 

segrevanje z vodo 

in paro. 

Hidravlična olja iz 

pokvarjenih prenosnih 

črpalk 

K majhna velika 3 Hidravlična olja iz prenosnih črpalk so 

lahko strupena. 

 Uporaba prenosnih črpalk z jasno 

ločitvijo hidravličnega motorja od 

črpalke. Če te ni, je treba uporabiti 

hidravlično olje, ki je primerno za 

živila. 

V hidravličnih 

motorjih, ki so 

neposredno 

povezani s 

črpalko, je 

mogoče neželeno 

prehajanje 

hidravličnega olja 

v rastlinsko olje v 

primeru okvare 

tesnila. 

Ponarejanje z mineralnimi 

olji 

 majhna velika 3 Do ponarejanja z mineralnimi olji je prišlo v 

državah izvora. Nadzor je bil okrepljen in 

verjetnost ponarejanja se je zmanjšala. 

   

 

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


 

Evropski vodnik – Sektorski referenčni dokument o proizvodnji varnih posamičnih krmil, pridobljenih z 
drobljenjem semen oljnic in rafiniranjem rastlinskega olja 

158 

 

10. Priloga: Minimalne zahteve za spremljanje – sektor 

rastlinskega olja in beljakovinske moke 

1. Načrt spremljanja za oljnice, rastlinsko olje in stranske proizvode 

Udeleženci v sistemu EFISC izvedejo načrt spremljanja, kot je opisan v 

členu 4.4.3 Kodeksa EFISC.  

Če ni na voljo dovolj podatkov za oceno tveganja, se uporabljajo 

naslednje minimalne zahteve za spremljanje. Najmanjše skupno število 

analiz je odvisno od količine posamičnih krmil, izražene v proizvedenih tonah, na 

eni lokaciji, kot prikazujejo preglednice v nadaljevanju. 

Preglednica A. Oljnice, pogača, moka, luščine in lecitin 

Letna proizvodnja v 

tonah / parameter 

< 300 000 ≥ 300 000 

< 600 000 

≥ 600 000 

Aflatoksin B1* 4 6 8 

DON 4 6 8 

ZEA 4 6 8 

Dioksin 4 6 8 

Dioksinom podobni 

PCB 

4 6 8 

PCB 4 6 8 

Salmonela 52 52 52 

Težke kovine (Pb, As, 

Hg, Cd) 

4 6 8 

Pesticidi (v semenih) 4 6 8 

Pesticidi (v moki) 4 6 8 

 

* Naslednji proizvodi imajo povečano tveganje za aflatoksine: bombaževa 

semena, zemeljski oreški, pogača iz zemeljskih oreškov, ekstrahirani zemeljski 

oreški, posušena kopra, koprina pogača, ekstrahirana kopra in orehova pogača.  

Izvesti je treba dodatno število analiz (glej preglednico C). 
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Preglednica B. Število pregledov po letni proizvodnji v tonah za eno 

lokacijo za krmna olja in maščobe (surovi, rafinirani ali zaščiteni pred 

razgradnjo v vampu) ter njihove stranske proizvode 

Letna proizvodnja 

v tonah / 

parameter 

< 100 000 ≥ 100 000 

< 250 000 

≥ 250 000 

Dioksin* 8 10 12 

Dioksinom podobni 

PCB* 

8 10 12 

PCB 8 10 12 

Nikelj** 4 6 8 

Pesticidi 4 6 8 

PAO (BAP) 4 6 8 

 

* Načrt nadzora za testiranje destilatov maščobnih kislin, destilatov palmovih 

maščobnih kislin, hidrogeniranih deodestilatov, milnic in kislih olj ter surovega 

kokosovega olja na dioksine (glej Kodeks ravnanja združenja FEDIOL glede 

dioksinov). 

**Analiza samo, kadar se v proizvodnem postopku uporablja nikelj. 

Mikotoksini se ne preverjajo pri rastlinskih oljih in maščobah, razen pri surovem 

kokosovem olju: glej preglednico C. 

Preglednica C. Številno dodatnih analiz aflatoksina B1 po lokaciji/leto 

Letna proizvodnja 

v tonah / 

parameter 

< 300 000 ≥ 300 000 

< 600 000 

≥ 600 000 

Aflatoksin B1 12 16 24 
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